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A qualidade das formulações farmacêuticas está intimamente ligada à qualidade da matéria prima 
especialmente quando se trata de insumos oriundos de plantas medicinais, droga vegetal e derivado de droga 
vegetal, destinadas a fabricação de fitoterápicos. A análise de insumos vegetais é complexa, pois não se 
conhece a totalidade de seus componentes, onde a própria legislação brasileira exige pelo menos um marcador 
podendo, no mercado, serem encontrados produtos com até dois ou três marcadores quantificados. No guaco, 

o marcador sugerido pela ANVISA/Ministério da saúde é a cumarina, entre outros grupos químicos presentes 
como: oses, fenóis, núcleo esteroidal e triterpênico. Quando se depara com fitoterápicos associados, ou seja, 
contendo misturas de drogas vegetais ou derivados de drogas vegetais, estas requerem análises mais 
minuciosas, pois grupos químicos e substâncias ativas presentes em uma planta podem igualmente ser 

encontrados em outras plantas, dificultando a determinação de sua concentração por planta, visto que a 
autenticidade do lote do produto é dada exclusivamente pela sua composição química e características 
farmacognósticas de acordo com a legislação. O objetivo do estudo consistiu na obtenção do laudo de controle 

de qualidade da droga vegetal (planta seca) e derivado de droga vegetal (extrato fluido e seco) de guaco, que 
incluiu os ensaios de identificação botânica do vegetal, teor de umidade da planta fresca, teor de umidade 
residual da droga vegetal, cinzas totais, teor de acidez das cinzas totais, quantificação do marcador cumarina, 
pH das soluções extrativas, substâncias extraíveis por álcool e identificação de grupos químicos. O teor de 
umidade da planta fresca foi de 86,187 %, o teor de umidade residual foi de 7,727 % + 0,114%, o teor de 
cinzas totais foi de 14,832 + 0,698% e os testes de identificação de grupos químicos indicam a ausência de 

alcalóides e presença de oses redutoras na forma heterosídea. Os parâmetros analisados encontram-se dentro 
dos limites estipulados pela farmacopéia, assim como a presença dos grupos químicos descritos na literatura. A 
partir dos resultados (1º e 2º ano do projeto) foi elaborado o laudo de controle de qualidade de guaco. 
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Diferentes recursos terapêuticos têm sido usados nos processos de consolidação óssea pós fratura, com 
objetivos de acelerar e melhorar a qualidade da consolidação como o Ultra-som terapêutico, a eletroterapia e o 
LASER. Atualmente o LASER de baixa potencia é um recurso fisioterapêutico de utilização cada vez maior na 
prática terapêutica e experimental para esta finalidade. Neste trabalho, este recurso, o LASER de baixa 
potencia, foi utilizado em fraturas de tíbia de ratos com objetivo de verificar seu efeito no processo de 
consolidação óssea. Foram utilizados 40 ratos da linhagem Wistar, divididos aleatoriamente em 4 grupos de 10 

animais cada, sendo: grupo Basal (GB), os animais permaneceram sem fratura; grupo Controle (GC) animais 
tiveram suas tíbias direitas fraturadas, porém sem tratamento com a irradiação; grupo Experimental I (GEI) 
animais lesionados e tratados com LASER (AsGaInP 670ηm) a 10J/cm² e grupo Experimental II (GEII) animais 
lesionados e tratados com LASER (AsGaInP 670ηm) a 15J/cm². As fraturas foram realizadas por meio cirúrgico 

e houve estabilização da mesma, por meio de haste intramedular. O tratamento teve 45 dias de duração, com 
aplicação em dias intercalados, com técnica de irradiação pontual. A análise do calo ósseo foi feita por meio de 
exames radiológicos no dia da cirurgia, no 15º, 30º e 45º dias de tratamento. As tíbias foram dissecadas e 

armazenadas para a fim de serem utilizadas para o ensaio mecânico, que avaliou as propriedades mecânicas 
dos ossos após a eutanásia, realizada no 46º dia. Os achados radiográficos revelam formação de calo ósseo, 
em todos os grupos estudados, que aumentou gradualmente, até o 45º dia. O grupo GC apresentou a linha de 
fratura no tempo de 30 e 45 º dias. Os grupos GEI e GEII apresentaram linha de fratura no tempo de 15 dias, 
desaparecendo no 30 º dia com formação de calo ósseo. No 45 º dia, observou-se reabsorção do calo ósseo, 
evidenciando uma remodelação óssea para os grupos irradiados. Os resultados de valores de força máxima (N), 

apresentaram decrescentes do grupo GEII 55,66N, seguido dos valores de GB 51,59N, GEI 49,80N e GC 
17,28N demonstrando que os grupos irradiados apresentaram valores maiores que o GC, e que tanto os ossos 
irradiados com 10J/cm² quanto os irradiados com 15J/cm² se tornaram tão resistentes a carga imposta quanto 
os ossos não fraturados. Sugere-se que o LASER foi capaz de aumentar a produção de matriz óssea por 
aumento de vascularização e assim estimular a proliferação e remodelação óssea, achados encontrados 
literaturas que utilizaram doses de irradiação semelhantes. Conclui-se que a irradiação com LASER de baixa 

potência apresentou resultado positivo no processo de reparo ósseo de fratura, aumentando a força máxima 

suportada pelo grupo tratado com doses de 10 J/cm2 e 15 J/cm2, tornando ossos irradiados tão resistentes 
quanto aos ossos não fraturados. 
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O reparo ósseo, que acontece em resposta a fratura, consiste em uma sequência ordenada e diferenciada de 
eventos biológicos que são regulados por fatores endógenos e exógenos A fisioterapia utiliza-se de variados 

recursos físicos, como o LASER de baixa potencia, com finalidade de facilitar o processo de consolidação e 
remodelação óssea, pós-fraturas. O presente estudo tem o objetivo de analisar o efeito da irradiação LASER 
sobre a consolidação dos ossos de tíbias de ratos fraturadas. Foram utilizados 40 ratos da linhagem Wistar, 
divididos aleatoriamente em 4 grupos de 10 animais, sendo: um basal, sem fratura (GB), um grupo controle 
com fratura, porém sem tratamento com a irradiação (GC), um grupo lesionado e tratado com LASER (AsGaInP 
670ηm) a 5J/cm² (GEI) e outro grupo lesionado e tratado com LASER (AsGaInP 670ηm) a 10J/cm² (GEII). A 
fratura, localizada no terço médio da tíbia, foi fixada com haste intra-medular. O tratamento teve 45 dias de 

duração, com aplicação de LASER em dias intercalados, técnica de irradiação pontual. Os animais foram 
submetidos à eutanasia no 46º dia após a cirurgia. Durante o tratamento, para o estudo radiológico os animais, 
foram radiografados no dia após a cirurgia, no 15º, 30º e 45º dias de tratamento. As tíbias foram dissecadas 

para posterior ensaio biomecânico após a eutanásia, realizado por flexão de três pontos. A propriedade de força 
máxima (N) foi utilizada para análise. Os resultados quanto aos achados radiográficos revelaram uma 
consolidação evidente nos grupos irradiados com LASER, ainda foi notória a linha de fratura no grupo GC, nos 

tempos de 30 e 45 dias pós cirurgia, no entanto, nestes mesmos tempos os grupos GEI e GEII apresentam 
formação de calo ósseo. sendo este maior para o grupo GEII. Os grupos irradiados (GEI e GEII) apresentaram 
linha de fratura visível no tempo de 15 dias, que desapareceu no tempo de 30 dias com formação de calo 
ósseo. Sendo o calo ósseo mais exuberante no grupo GEII quando comparado ao GEI. No tempo de 45 dias 
observou-se reabsorção do calo ósseo nos grupos experimentais, evidenciando uma remodelação óssea, sendo 
mais intensa no grupo GEII, que adquiriu uma forma aproximada do osso sem fratura. Na analise da 
propriedade mecânica, observou-se que os grupos tratados com irradiação LASER de 5J/cm² e 10J/cm² 

apresentaram maior força ao rompimento, estatisticamente significativa, comparados ao grupo GB. Porém 
somente o grupo irradiado com a dose de 10J/cm² não apresentou diferença estatística em relação ao grupo 
basal. Acredita-se, baseando-se na literatura que as celulas mesenquimais, não diferenciadas foram moduladas 
positivamente para osteoblastos e mais rapidamente por osteocitos quando se utilizou o LASER, pois os grupos 

irradiados demonstraram capacidade de preenchimento das fraturas, consolidação e reabsorção óssea. Pode-se 
afirmar que a irradiação LASER de baixa potência é efetiva para a consolidação óssea em fraturas de ratos e 
parece ser dose dependente. 
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Os Conselhos Tutelares são instituições protetoras dos direitos das crianças e adolescentes, previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), desde 1990, para promoverem a doutrina da proteção integral, 
que compreende os mesmos como sujeitos de direitos, no entanto, uma violação a essa doutrina é a violência 
intrafamiliar, fenômeno esse que deve ser entendido em sua multicausalidade. Assim, a pesquisa se justifica 
pela necessidade de ampliarmos tanto a compreensão dos determinantes sociais do fenômeno violência quanto 
o foco de ação das equipes de saúde no espaço urbano, sob a perspectiva da integralidade, preconizada pelo 

ECA e pela LOS. A pesquisa agrupou os dados secundários obtidos na consulta aos relatórios consolidados de 
atendimento do Conselho de 2000 a 2008, aliados às entrevistas semi-estruturadas com os cinco conselheiros 
tutelares. Os dados foram categorizados e analisados sob a perspectiva hermenêutico-dialética, pois 
compreendemos que tanto dados secundários quanto os discursos não só são oriundos de múltiplas 

determinações, mas que em contato, refletem as contradições sociais, promotoras da violência social. A 
pesquisa fora aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o CAAE 0021.0.227.000-08. O Conselho Tutelar 
local, criado em 1992, classifica a violência em 34 variáveis, fundamentados no ECA. Dentre as violações os 

“conflitos familiares” têm maior representatividade, 17%, em média. Para os entrevistados, ela é reduzida 
durante as férias escolares (julho; dezembro e janeiro). Por sua vez, espancamento, abandono e agressão 
mantêm uma constância (2,5%; 2,8% e 1,8%, respectivamente). Os anos de 2000 e 2005 apresentaram os 
maiores índices de denúncias de “conflitos familiares” (21%), a menor foi verificada no ano de 2007 (8,2%; 
n.1534). Historicamente, esperavam-se uma melhora nas condições de vida das pessoas apenas preconizando 
a estruturação familiar, deixando-se de lado as questões sociais inerentes aos processos de cura e doença. 

Hoje, a reprodução da violência intrafamiliar pode estar associada à precariedade da infraestrutura urbana nos 
bairros, associando-se, ainda, à situação de desemprego e/ou de litígio entre os pais, produtora de situações de 
abandono, por exemplo. Nesse cenário, o Conselho deve encaminhar as vítimas para instituições da rede de 
proteção, revelando que é mister integrar os esforços, dada a natureza do fenômeno, pois a construção de 
políticas e programas focados na integralidade supõe a superação da cultura de naturalização da violência e, 
também, da fragmentação das ações. 
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O diabetes mellitus corresponde a um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia 
resultante de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambas. A detecção precoce do 
diabetes e o tratamento adequado são fatores determinantes na redução de riscos de complicações e na 
melhoria da qualidade de vida de seus portadores. A fosfoetanolamina é um monoéster presente no cérebro 

normal e sua deficiência orgânica está relacionada com epilepsias e distúrbios do Sistema Nervoso Central. O 
ômega-3, é um componente poliinsaturado essencial das membranas celulares, é também precursor de 
prostaglandinas, tromboxanos e prostaciclinas e pode diminuir a agregação das plaquetas, reduzindo 
potencialmente o risco de doença cardiovascular no diabetes. O objetivo deste trabalho é avaliar a influencia do 
omega-3 e fosfoetanolamina/calcio no metabolismo lipídico de ratos diabéticos. O tratamento foi realizado 
diariamente durante trinta dias em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina e ratos controle, e após esse 
período os ratos foram sacrificados e o sangue coletado para análise dos lípides. A análise estatística foi 

realizada pelo programa SPSS 14.0 através da ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey com nível de 
significância de 5%. Foi observado uma diferença significativa entre os grupos estudados, em relação aos níveis 
de triglicérides (F=4,961; p=0,006), (CC 109,87 ± 50,44 n=8 vs CFO 38,42 ± 11,39, n=7, p=0,003) e (CC 

109,87 ± 50,44, n=8 para CF 51,00 ± 13,80, n=7, p=0,024). Não houve diferença em relação ao colesterol 
total (F=0,676;p=0,573) e HDL-Colesterol (F=3,603;p=0,027). A fosfoetanolamina/calcio isolada e/ou 
associada ao ômega-3 diminuiu significativamente os triglicérides nos ratos não diabéticos. Enquanto que não 

houve alteração significativa dos níveis lipidêmicos em ratos diabéticos submetidos a esse tratamento. 
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O diabetes mellitus é considerado uma síndrome clínica de hiperglicemia crônica e distúrbios no metabolismo 
de carboidratos, gorduras e proteínas, associada a deficiência relativa ou absoluta da secreção e/ou ação da 
insulina. As manifestações clínicas que auxiliam o diagnóstico são fadiga, cansaço, polidipsia, polifagia, poliúria, 
perda de peso, sendo a principal a hiperglicemia, resultante da diminuição de entrada de glicose nas células, 

produção aumentada de glicose pelo fígado e diminuição da utilização de glicose pelos tecidos. A 
fosfoetanolamina é um monoéster, cujo grupo R corresponde a NH2-CH2-CH2, foi isolada de tumores malignos 
bovinos em 1936 por Outhose, fornecendo a primeira comprovação da existência deste composto no estado 
livre na natureza. Para melhor absorção da fosfoetanolamina pode- se associar o ácido linolênico, mais 
conhecido como omega-3, o qual é um componente lipídico essencial das membranas celulares, funções 
cerebrais e transmissão de impulsos nervosos, sendo também precursor de prostaglandinas, tromboxanos e 
prostaciclinas. Os animais foram alocados, de forma aleatória, em 4 grupos: Grupo CC: grupo de ratos normais 

que receberam placebo; Grupo CFO: grupo de ratos normais que receberam fosfoetanolamina não solúvel e 
omega-3; Grupo DC: grupo de animais com diabetes mellitus induzido por estreptozotocina que receberam 
placebo; Grupo DFO: grupo com animais com diabetes mellitus induzido por estreptozotocina que receberam 

fosfoetanolamina não solúvel e omega-3. O tratamento foi realizado por gavagem, por um período de 30 dias e 
as glicemias foram realizadas a cada 7 dias, a partir de amostras de sangue coletadas das caudas dos ratos 
após jejum de 12 horas, utilizando-se um glucômetro. Analisando a média glicêmica tanto dos ratos controles 

como dos diabéticos, tratados com fosfoetanolamina não solúvel e omega-3, durante 30 dias, não sofreu 
alteração significativa. Após a realização do tratamento dos ratos controles e diabéticos com omega-3 e 
fosfoetanolanima não solúvel por 30 dias, concluímos que os níveis glicêmicos tanto dos ratos diabéticos 
induzidos com estreptozotocina como dos controles não foram significativamente alterados com o tratamento 
realizado. 
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; fosfoetanolamina não solúvel; Omega-3. 
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O diabetes mellitus vem se tornando um grande problema de saúde mundial com alta morbidade, mortalidade e 
inúmeras complicações, tais como: doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, nefropatias, dislipidemias, 

retinopatia e lesões graves nos pés. Sendo considerado uma síndrome clínica de hiperglicemia crônica e 
distúrbio no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, associada a deficiência relativa ou absoluta da 
secreção e/ou ação da insulina. As manifestações clínicas são fadiga, cansaço, polidipsia, polifagia, poliúria e 
perda de peso. Como uma possibilidade de controlar o diabetes e suas complicações e de se ter uma nova 
forma de tratamento surge a fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina, um monoéster, é precurssora da 
fosfatidiletanolamina e da fosfatidilcolina, dois dos quatro fosfolipídeos que compõe a membrana celular. Foi 
isolada em 1936 por OUTHOUSE, de tumores malignos bovinos, fornecendo a primeira comprovação da 

existência deste composto no estado livre na natureza. Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos 
metabólicos da fosfoetanolamina-cálcio sobre a glicemia de ratos diabéticos (induzidos com estreptozotocina) e 
controles. O tratamento foi realizado durante 30 dias, com aplicações diárias de fosfoetanolamina-cálcio e 

foram realizadas medidas da glicemia (a partir de amostras de sangue coletadas das caudas dos ratos após 
jejum de 12 horas, com um glucômetro) uma vez por semana. De acordo com os valores da glicemias dos ratos 
durante 30 dias,observamos que na quarta semana de tratamento não houve alteração nos valores de glicemia 

média dos animais não diabéticos e o tratamento com fosfoetanolamina-calcio por 4 semanas aumentou 
significativamente a glicemia dos ratos diabéticos. Após a realização do tratamento por 30 dias, observamos 
que a fosfoetanolamina-cálcio não foi efetiva em diminuir a glicemia dos ratos diabéticos. Portanto não tivemos 
resultados significativos na redução dos níveis glicêmicos. 
 
Palavras-chave: diabetes; fosfoetalonamina; glicemia. 
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Uma nova abordagem da terapia nutricional originou o grupo de “nutrientes farmacológicos”. Estes têm por 
característica prevenirem e/ou corrigirem deficiências nutricionais e também produzirem efeitos farmacológicos 
atuando em uma área limítrofe entre a ação de um nutriente e de um medicamento. O ácido linolênico (ômega 
3 – w3) é um componente essencial das membranas celulares, sendo também precursor de prostaglandinas, 
tromboxanos e prostaciclinas da série 3 (imunoestimuladoras). A fosfoetanolamina foi isolada em 1936 por 
OUTHOUSE, de tumores malignos bovinos, fornecendo a primeira comprovação da existência deste composto 

no estado livre na natureza. Apesar da inexistência de pesquisas que comprovem a eficiência da fosfamina - 
fosfoetanolamina no tratamento de diabetes e doenças associadas (como a hipertensão arterial e a 
dislipidemia), há relatos de casos em que a administração de cápsulas contendo fosfamina associada a ômega 3 

(já que sozinha, a fosfamina não é bem absorvida pelo organismo) é capaz de reduzir a taxa glicêmica. 
Avaliamos o efeito do ômega 3 e da fosfamina sobre o peso de animais diabéticos induzidos. Foi realizada a 
administração por gavagem de ômega-3, fosfamina e da associação de fosfamina e Omega 3 em ratos 

diabéticos e controles durante um período de trinta dias. Mediu-se o peso dos animais a cada 7 dias. 
Observamos que o ômega-3 associado à fosfamina, e a fosfamina isolada, quando administrados via gavagem, 
não alterou significativamente o peso de animais diabéticos nem dos controles. Com relação ao peso, 
observamos que o tratamento com fosfamina por 1, 2, 3 ou 4 semanas parece não exercer efeito na alteração 
natural deste em grupos controles. O mesmo foi observado em ratos diabéticos, ou seja, os controles 
continuam ganhando peso normalmente e os diabéticos perdendo ou deixando de ganhar. Observamos peso 
menor dos ratos diabéticos quando comparados com os ratos não-diabéticos, fato esse perfeitamente explicável 

pelo próprio curso natural da doença, uma vez que diabéticos não conseguem utilizar de maneira adequada a 
glicose como fonte de energia para o organismo devido à diminuição ou ausência de insulina em seus 
organismos e acabam por utilizar outras fontes de energia para sua sobrevivência, como por exemplo, os 
lipídios através da lipólise, o que em última instância acarreta na diminuição de seus pesos. 

 
Palavras-chave: fosfoetanolamina e omega 3; peso; ratos diabeticos e controles. 
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O Diabetes é uma doença crônica, que figura entre as quatro principais causas de morte no país, além de ser a 
principal causa de cegueira adquirida e de estar fortemente associada às doenças coronarianas, renais e 

amputações de membros inferiores. Como uma possibilidade de controlar o diabetes, e de se ter uma nova 
forma de tratamento, surge a fosfoetanolamina. Esta foi isolada em 1936 por OUTHOUSE, de tumores malignos 
bovinos, é precursora da fosfatidilcolina, um dos quatro fosfolipídeos que compõe a membrana celular. Estudos 
indicam que muitas doenças do SNC, incluindo epilepsias e convulsões esporádicas, têm causa provável na 
deficiência de fosfoetanolamina. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da fosfoetanolamina no 
metabolismo lipídico de ratos diabéticos. Os animais foram alocados, de forma aleatória, em 4 grupos: Grupo 
CC (Controle-Controle); Grupo CF (Controle-Fosfamina); Grupo DC (Diabéticos-Controle; Grupo DF (Diabéticos-

Fosfamina). A análise estatística foi realizada através da análise de variância (ANOVA) e teste de comparação 
múltiplas de Turkey, com nível de significância de 5%. Foi observada diminuição dos triglicérides nos ratos não 
diabéticos, (109,87± 50,44 vs 49,28± 14,39; p=0,05). Quanto aos grupos diabéticos observamos que o 

tratamento dos animais com fosfoetanolamina não alterou significativamente os níveis de triglicérides (DC: 
73,62 ± 34,39, p=0,05 vs DF: 67,15 ± 37,12; p= 0,980); HDL-colesterol (DC 25,87 ± 6,93, vs DF 23,75 ± 
5,41, p=0,860); ou colesterol (DC: 59,50 ± 7,89, p=0,05 vs DF: 57,69 ± 11,07, p=0,970). Entre os animais 

não diabéticos não houve alteração dos níveis de HDL-colesterol pelo (CC: 25,00 ± 4,75, p= 0,05 vs CF: 24,71 
± 3,81, p=1,00); colesterol (CC: 66,00 ± 7,48, p=0,05 vs CF: 58,57 ± 5,68, p=1,000) ou LDL–colesterol (CC: 
19,12± 8,30, vs CF: 24,00 ± 8,62, p=0,663).Conclusão: Podemos concluir que a fosfoetanolamina não foi 
efetiva em diminuir os níveis de HDL-Colesterol e Colesterol total dos ratos diabéticos e não diabéticos, 
entretanto diminuiu os níveis de triglicerídeos nos ratos não diabéticos. Concluímos que, os parâmetros 
estudados (HDL-colesterol, colesterol total) não foram alterados significativamente perante os tratamentos com 
fosfoetanolamina. Já, no grupo de ratos não diabéticos houve variações significativas quanto ao nível de 

triglicérides.Portanto é necessário que continuemos nossas pesquisas, na tentativa de se ter uma nova forma 
de tratamento seja pela cura ou pela prevenção e uma melhoria na qualidade de vida desses indivíduos 
portadores desta síndrome, pois além de ser uma doença crônica pode ocasionar diversas complicações que 
poderão enfluênciar diretamente na qualidade de vida do individo. 
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Os chamados “nutrientes farmacológicos” têm por característica prevenirem e corrigirem deficiências 
nutricionais e também por produzirem efeitos farmacológicos atuando em uma área limítrofe entre a ação de 
um nutriente e de um medicamento. A fosfoetanolamina é um fosfolipídio constituinte da lecitina de soja, que 
toma parte na formação das membranas celulares que vem ganhado importância no controle de doenças 
crônicas. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar o efeito da fosfoetanolamina no metabolismo glicídico de 

pacientes com diabetes Mellitus tipo 2. Foram analisados 11 pacientes com regular controle do diabetes Mellitus 
tipo 2, os quais fizeram uso da fosfoetanolamina, durante o período de dois meses. Apenas 5 pacientes 
completaram o estudo. A análise foi feita pelas medidas de Glicemia de Jejum, Cálcio, Peso e Hemoglobina 
Glicada, no início e final do tratamento. Foi utilizado o Teste de correlação simples pareado para comparação de 
médias com nível de significância de  = 0,05. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão da 

média. Houve aumento estatisticamente significante da Hemoglobina Glicada (7,95±1,05 vs 8,15±0,98, 
R=0,992, p=0,008). Não houve alteração dos níveis de Glicemia de Jejum (111,20±25,76 vs 145,20±27,27; 
R=-0,618, p=0,914) e Cálcio sérico (8,67±1,09 vs 9,37±0,63; R=0,070, p=0,930). Apesar de ter 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, a fosfamina não se 
mostrou útil no controle glicídico dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 já que aumentou de forma 
estatisticamente significativa a Hemoglobina Glicosilada A1c dos mesmos, porém não alterou a Glicemia de 
Jejum, o Cálcio e o Peso. 
 
Palavras-chave: diabetes melittus; fosfamina solúvel; metabolismo glicídico. 
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Dados preliminares demonstraram a co-administração do agonista do receptor capa opióide U50,488 diminuiu 
significativamente o extravasamento plasmático induzido pela formalina na ATM de machos e fêmeas, de 

maneira dose-dependente, indicando um efeito antiinflamatório. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 
investigar o efeito da ativação dos receptores capa opióides localizados na articulação temporomandibular 
(ATM) na migração leucocitária da resposta inflamatória induzida pela formalina e carragenina e o papel dos 
hormônios sexuais nesse mecanismo. Fêmeas intactas divididas pelas fases proestro (alto nível hormonal) e 
diestro (baixo nível hormonal) do ciclo estras e machos intactos foram anestesiados e receberam uma injeção 
intra-articular de formalina 3% ou carragenina (300µg) mais o agonista do receptor capa opióide U50,488 (30, 

100 or 300ug/ATM). Uma hora após a injeção de carragenina na ATM ou 45 minutos após a injeção de 

formalina na ATM, os animais foram sacrificados e os tecidos periarticulares foram removidos. As amostras 
foram homogenizadas, seguida por uma centrifugação de 2min/13.200rpm a 10ºC. A quantificação da migração 
leucocitária foi realizada através do método da mieloperoxidase. Como controle, a migração leucocitária foi 
determinada em animais que receberam injeções de salina na ATM. A co-administração do U50,488 reduziu 
significativamente a migração de neutrófilos induzida pela formalina 3% ou Carragenina (300µg/ATM) na ATM 
de machos e fêmeas (p<0,05, ANOVA, Tukey test). No entanto, a análise de regressão não linear demonstrou 
que não há diferença estatística no efeito antiinflamatório do U50,488 entre machos e fêmeas (p>0,05, Teste 

F). Os resultados deste estudo demonstram que o efeito antiinflamatório induzido pela ativação de receptores 
capa opióides na ATM se deve, pelo menos em parte, pela redução da migração leucocitárias no sítio da lesão. 
Apesar de estudos prévios terem demonstrado o papel dos hormônios gonadais no efeito antinociceptivo 
induzido pela ativação de receptores capa opióide na ATM, neste estudo foi demonstrado que os hormônios 
sexuais não influenciam no efeito antiinflamatório dos receptores capa opióides da ATM. 
 

Palavras-chave: articulação temporomandibular; opioides; migração leucocitária. 
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A liberação de citocinas apresenta um importante papel nas artropatias por mediar inflamação aguda e crônica 
associadas com a destruição de tecidos conjuntivos. Em relação com as disfunções temporomandibulares 

(DTMs) as citocinas interleucina 1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral (TNF) estão associadas com a 
amplificação e perpetuação do processo inflamatório instalado. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 
investigar o mecanismo antiinflamatório induzido pela ativação dos receptores capa opióides localizados na 
articulação temporomandibular (ATM) na resposta inflamatória induzida pela formalina e carragenina, e o papel 
dos hormônios sexuais nesse mecanismo. Fêmeas intactas divididas nas fases proestro (alto nível hormonal) e 
diestro (baixo nível hormonal) do ciclo estral e machos intactos foram anestesiados e receberam uma injeção 

intra-articular de formalina 3% ou carragenina (300µg) mais o agonista do receptor capa opióide U50,488 (30, 

100 or 300ug/ATM). Uma hora após a injeção de carragenina na ATM ou 45 minutos após a injeção de 
formalina na ATM, os animais foram sacrificados e os tecidos periarticulares foram removidos. As amostras 
foram homogenizadas e centrifugadas por 10min/10,000g. Os sobrenadantes foram utilizados para avaliar o 
nível de TNF-α e IL-1β por ensaio imuno-enzimático (ELISA). Os resultados foram expressos em picogramas 
para cada citocina na ATM. Como controle, as concentrações dessas citocinas foram determinadas em animais 
que receberam injeções de salina na ATM. A co-administração do U50,488 (30, 100 or 300ug/ATM) com 
formalina 3% ou carragenina (300 µg) reduziu significativamente a expressão das citocinas TNF-α e IL-1β em 

fêmeas diestro, fêmeas proestro e machos (ANOVA, Tukey teste, p<0,05). A análise de regressão não-linear 
demonstrou que não há diferença estatística entre o efeito do U50,488 de machos e fêmeas. Embora estudos 
anteriores tenham demonstrado o papel dos hormônios gonodais no dimorfismo sexual da antinocicepção 
mediada pelos receptores capa opióides na ATM, nossos resultados sugerem que os hormônios gonodais não 
interferem no efeito antiinflamatório mediado pelos receptores capa opioides na ATM. O presente estudo 
demonstrou que o efeito antiinflamatório da ativação periférica dos receptores capa opióides na ATM é mediado 

pela redução da expressão das citocinas TNF-α e IL-1. 
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A neoplasia mamária é uma doença comum nas cadelas mais idosas, representando a metade dos tumores 
registrados nas fêmeas caninas. A idade para o aparecimento varia entre 6 e 8 anos, com pico a partir dos 11 
anos. Algumas cadelas foram consideradas sob maior risco de desenvolvimento, entre elas, Poodle, Spaniel 
Inglês, Brittany Spaniel, Setter Inglês, Pointer, Fox Terrier, Boston Terrier e Coocker Spaniel. O objetivo do 

trabalho foi relacionar os principais achados histopatológicos e radiográficos de cadelas com tumores mamários, 
identificando a incidência de metástases pulmonares, classificação histopatológica e alterações clínicas 
relacionadas. Foi realizado estudo prospectivo de 60 cadelas, sem distinção de raça, idade ou tamanho, entre 
fevereiro de 2009 e março de 2010. Foram incluídas, além das informações anteriores, análise radiográfica 

seriada dos pulmões, no período pré-operatório e nos 12 meses após a ressecção cirúrgica dos tumores. Foram 
realizadas análise histopatológica de todas as mamas submetidas à ressecção, incluindo aquelas que não 
apresentam sinais clínicos da presença de tumor no momento do exame e dos linfonodos envolvidos na 

drenagem linfática das mamas. A maior prevalência das raças acometidas foi: sem raça definida, 33,3%; 
Poodle, 20%; Pinscher, 11,6%; Cocker, 8,3%; Dachshund, 6,6%; Rotwailler, 5,5%; e Fila Brasileiro e Basset 
hound, com 3,33% cada. As neoplasias tiveram maior incidência na faixa etária dos animais com mais de 148 
meses, juntamente com os de 113 a 124 meses, obtendo 16,66% de ocorrência cada um, seguida de 89 a 100 
meses e 121-144 meses com 13,33% cada. Foram colhidas amostras para histopatológico de todas as mamas 
afetadas tendo sido obtidas 138 amostras de mamas de 60 animais diferentes, perfazendo uma média de 2,3 

amostras por cadela, das quais foram diagnosticados diversos tipos de tumores. A neoplasia mais comum foi o 
tumor misto mamário chegando, a obter 48,6%, seguido de adenocarcinoma mamário com 14,5% e adenoma 
mamário com 8,7%. Com relação ao controle radiográfico, identificou-se 3 pacientes com sinais de metástese 
no pré-operatório. Outras 4 apresentaram sinias radiológicos compatíveis com metástase pulmonar após a 
mastectomia. Com isto, conclui-se que ¾ dos tumores isolados estão classificados como mistos, 
adenocarcinomas e adenomas, sendo que o tumor misto mamário apresenta a mais alta prevalência entre as 

cadelas, seguido do adenocarcinoma e do adenoma. A idade de maior ocorrência foi observada acima dos 148 

meses e na faixa de 113 a 124 meses, sendo os animais sem raça definida os que mais apresentaram esse tipo 
de neoplasia, seguidos dos Poodles. Foram identificados 3 pacientes com sinais de metástase pulmonar no pré-
operatório e apenas 4 animais desenvolveram após a cirurgia. 
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A osteoporose é uma doença óssea metabólica que afeta principalmente as mulheres após a menopausa, 
geralmente ocasionada por restrição de hormônios ovarianos. É caracterizada pela redução da massa óssea e 

deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo, resultando em maior fragilidade e com isso maior risco de 
fraturas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento mecânico de ossos longos de ratas, 
30 dias e 60 dias após a cirurgia de retirada dos ovários (ovariectomia). Foram utilizadas 40 ratas divididas em 
quatro grupos experimentais. Grupo CONT I – 10 animais submetidos ao procedimento cirúrgico de 
ovariectomia, sem retirar os ovários. Os animais foram sacrificados 30 dias após a cirurgia. Grupo CONT II – 10 
animais submetidos ao procedimento cirúrgico de ovariectomia, sem retirar os ovários. Os animais foram 
sacrificados 60 dias após a cirurgia. Grupo OVX-I – 10 animais ovariectomizados que foram sacrificados após 

30 dias de cirurgia. Grupo OVX-II – 10 animais ovariectomizados que foram sacrificados após 60 dias de 
cirurgia.Os ossos dos membros posteriores (fêmur e tíbia) foram submetidos a diferentes testes mecânicos. O 
fêmur e a tíbia direita foram submetidos ao ensaio de flexão em três pontos. O fêmur esquerdo foi 

transversalmente cortado em dois fragmentos maiores (ensaio de compressão) e três menores (análise 
geométricas). As massas corporais no início do trabalho (cirurgia) foram estatisticamente iguais. Com 30 dias 
após a cirurgia, não houve diferença entre os grupos OVX I e OVX I e entre os grupos CONT I e CONT II. Com 

60 dias, o grupo OVX II estava com a massa corporal estatisticamente maior que o grupo CONT II, mantendo o 
aumento da massa corporal dos animais. No teste de flexão com o fêmur direito, houve diferença estatística 
entre os grupos CONT I e OVX I para a força máxima e entre os grupos CONT I e OVX II para a rigidez. Os 
resultados do teste de compressão apresentaram diferenças significativas entre os fragmentos A e B na tensão 
máxima, módulo de elasticidade e energia absorvida até a força máxima. Entre os grupos houve diferença 
estatística na comparação entre os fragmentos A, ou seja, região mais proximal do fêmur. O objetivo deste 
trabalho surgiu devido à necessidade de estudos mais aprofundados sobre a osteoporose cauda pela 

menopausa, pois, é uma doença que acompanhou o aumento da expectativa de vida das mulheres.Os animais 
dos grupos controle foram submetidos aos mesmos procedimentos da ovariectomia para que eles passassem 
pelo mesmo estresse e período de cicatrização. Neste caso os ovários não foram retirados apenas expostos e 
logo em seguida foram recolocados no local.Com os resultados e a metodologia desenvolvida neste trabalho 

poderão ser utilizados em outros trabalhos, principalmente para estudar novos métodos de prevenir, reverter 
ou minimizar a osteoporose.Com os resultados obtidos concluimos que a ovariectomia causou enfraquecimento 
da estrutura óssea cortical de forma significativa. 
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Este experimento teve como objetivo avaliar in vitro a resistência de união e adaptação marginal frente a 
diferentes técnicas adesivas de cimentação, em restaurações indiretas do tipo inlay em cerâmica. Foram 
selecionados a princípio 40 dentes terceiros molares humanos recém extraídos, obtidos do Banco de Dentes 
Humanos da Universidade de Uberaba, nos quais foram preparadas cavidades tipo inlays para cerâmica. Após 
moldagem com silicone, foram confeccionadas as cerâmicas para posterior cimentação. Após o término dos 

preparos, foram aplicados dois sistemas de cimentação: 1- Scothbond Multiporpose e o agente cimentante Rely 
X; 2- O sistema adesivo Clearfil SE Bond e a resina de baixa viscosidade Protect Liner F, seguindo a técnica do 
Resin Coating (TAGAMI, et al.); 3- Clearfil Esthetic Cement System; e 4- Sistema autoadesivo Biscem. Na etapa 
seguinte, os corpos-de-prova foram fixados em um suporte de acrílico com auxílio de uma cera de baixa fusão 

(Exata, DFL – Brasil), para serem adaptadas à cortadeira de precisão ISOMET 1000 (BUEHLER – USA). Com 
constante irrigação, os dentes foram seccionados perpendicularmente à superfície adesiva e, com o intuito de 
avaliar a interface de união foram obtidas secções em forma de palitos. A interface foi seccionada a uma área 

de 1mm2 de espessura em forma de “palitos” para, posteriormente, serem levadas à máquina para os testes de 
microtração. O ensaio mecânico de microtração foi realizado em uma máquina de Ensaio Universal DL 2000 
(EMIC), previamente ajustada para forças de tração, com uma célula de carga de capacidade de 50 Kgf, a uma 
velocidade de 1mm/min. Depois de medidas as forças de adesão, todos os espécimes foram visualmente e 
microscopicamente inspecionados para determinar o modo de fratura ocorrida. Posteriormente, foi realizada a 
análise estatística dos resultados. O teste de tukey demonstrou que os agente de cimentação Scothbond e 

Clearfil SE Bond + Clearfil Esthetic Cement foram superiores ao agente de cimentação BisCem, o qual 
apresentou os piores resultados. As micrografias eletrônicas demonstraram que o tipo de falha no grupo do 
agente de cimentação resinoso BisCem foi adesiva, enquanto que o padrão de falha predominante para o grupo 
Clearfil SE Bond + Clearfil Esthetic Cement e Clearfil Esthetic Cement System foi do tipo coesiva. Para o 
sistema Scothbond, a predominância foi de falha mista. Dentro das limitações desse trabalho, podemos concluir 
que a utilização do cimento autoadesivo promoveu um enfraquecimento na resistência de união nas 

restaurações cerâmicas cimentadas, enquanto o sistema convencional multicomponente proporcionou aumento 

na resistência adesiva de cerâmicas cimntadas. 
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O deslocamento de pinos tem sido uma das principais falhas em se tratando da cimentação de retentores 
radiculares em raízes fragilizadas, tendo o fator de configuração desfavorável, somado a deficiente fotoativação 
em profundidade, volume de cimento e às possíveis interferências dos materiais endodônticas utilizadas como 
causas do insucesso. Sessenta raízes de incisivos superiores foram tratadas endodonticamente e obturadas pela 
técnica da condensação lateral, e submetidas ao preparo para retentor sendo dilatadas com uma profundidade 

de 10 mm.Foram divididas, e as primeiras 30 raízes receberam o retentor intra-radicular pela técnica de 
cimentação direta com os sistemas de adesão e agentes de cimentação: grupo 1 Clearfill SeBond (Kuraray) e 
cimento Rely-X (3M), grupo 2 ScotchBond Multi-purpose e cimento Rely-X (3M) e grupo 3 cimento adesivo 
Unicem (3M). As 30 raízes restantes receberão o retentor através de cimentação indireta onde os grupos 4,5 e 

6 usarão sistemas compatíveis aos grupos 1,2 e 3 respectivamente, porém, utilizando uma moldagem prévia do 
retentor com resina composta. As raízes dos grupos 1,2 e 3 foram seccionadas em fatias nos níveis cervical, 
médio e apical dos 10 mm preparados, foram submetidas ao ensaio mecânico de push-out e os resultados 

passaram por análise estatística Anova.Foi avaliado o padrão de fratura em MEV e para cada grupo uma raiz 
excedente foi clivada longitudinalmente e submetida à MEV para análise da camada híbrida. Os grupos 4,5 e 6 
encontram-se na fase de cimentação. O teste push-out mostrou equivalência na resistência de união entre os 
grupos 1 e 3, enquanto o grupo 2 apresentou os menores resultados de resistência, significante para 
(p<0,005). A resistência de união na região cervical foi maior que no terço médio e apical. Os resultados 
preliminares demonstram que não houve interferência do tratamento endodôntico(Breschi; 2010, Vano; 2006) 

para os grupos 1 e 3, pois a resistência obtida é similar aos trabalhos de (Ferrari et al., 2000; Ferrari et al., 
2001), acreditamos que os efeitos foram minimizados pela técnica de fragilização das raízes, que eliminou uma 
camada significativa de dentina. A redução na resistência de união do grupo 2 pode ser atribuído a sensibilidade 
da técnica do sistema de múltiplos passos em dentina úmida (Ari et al., 2003; Hayashi et al., 2005), 
diferentemente dos sistemas de cimento auto adesivo e de dois passos em dentina seca. A polimerização nos 
terços médio e apical estão de acordo com os trabalhos de Ferrari et al. (2000), justificada pela falha na 

fotoativação em profundidade, mesmo se tratando de um agente de cimentação dual.Baseado nos resultados 

preliminares podemos concluir que para a técnica direta os sistemas adesivos de dois passos Clerafill e cimento 
adesivo Unicem apresentaram resultados confiáveis para cimentação de pinos. 
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A doença periodontal é uma lesão que afeta os tecidos que circundam e sustentam os dentes, e tem a placa 
bacteriana como fator etiológico primário. Muitos estudos demonstram que drogas antiinflamatórias têm o 
potencial de alterar o processo inflamatório nos tecidos periodontais, seja retardando ou inibindo a resposta 
imunoinflamatória do hospedeiro. Estudos realizados em animais sugerem que a remodelação óssea esta sob o 
controle do sistema beta adrenérgico. Entretanto, os níveis de inibição da via adrenérgica requerida para 

desenvolver efeitos favoráveis no tecido ósseo ainda é incerta. Para avaliar esta questão, neste estudo 
comparamos os efeitos de diferentes doses (baixa dose 0,1 mg/kg/dia; média dose 5 mg/kg/dia ou uma alta 
dose 20 mg/kg/dia) de propanolol durante 30 dias após a indução de um modelo de doença periodontal 
induzida por ligadura em ratos. Após o período de 30 dias, os animais foram sacrificados e as mandíbulas 

removidas e processadas para analises histológicas, a fim de verificar se o uso do propanolol foi capaz de 
diminuir a reabsorção óssea. De acordo com os nossos resultados, as doses de 0,1 e 5 mg/kg foram capazes de 
inibir a reabsorção óssea estatisticamente. Estudos recentes demonstram que o propanolol possui efeito 

antiosteoporótico em ratos ovarectomizados e tratados com baixas doses de propanolol (0,1 e 5 mg/kg) o que 
corrobora com os nossos dados os quais nestas mesmas doses foi capaz de inibir a perda óssea no modelo de 
doença periodontal, podendo assim sugerir que o uso de beta-bloqueadores possam ser utilizados terapêuticos 
no tratamento de doenças ósseas, entre elas a doença periodontal. 
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Os estudos epidemiológicos da freqüência de lesões orais são de grande importância para o cirurgião-dentista, 
porém, são dados que sofrem variações em várias partes do mundo. Bem evidenciados na literatura, os 
estudos que tratam deste assunto requerem a necessidade crescente de que estas avaliações sejam ampliadas 
ao alcance de vários centros de análise e atendimento em Odontologia, assumindo maior significado quando se 
constata a existência escassa de publicações a respeito da região do Triângulo Mineiro, principalmente na 
região da cidade de Uberaba abordando este tema. O propósito deste estudo foi de conhecer as lesões orais 
mais freqüentes, submetidas à biópsia, encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica do Curso de 

Odontologia da Universidade de Uberaba. Foram analisados 1160 casos de lesões buco-maxilo-faciais 
registrados e diagnosticados no Laboratório de Anatomia Patológica do Curso de Odontologia da Universidade 
de Uberaba, no período de Janeiro de 1999 à Abril de 2009, e coletadas as informações referentes a idade, 
sexo, raça, tipo de biópsia, localização e diagnóstico histopatológico. O perfil epidemiológico dos pacientes 

estudados foi caracterizado por indivíduo do sexo feminino (61,46%), com predominância da 4ª década de vida 
(19,48%), leucoderma (70,94%), lcom lesões localizadas nos dentes, lábios e língua (63,52%). Quanto ao tipo 
de biópsia, a excisional foi a mais prevalente com 65% dos casos. As lesões encontradas mais freqüentemente, 

foram tumores de tecidos moles (37,81%), representado pela principalmente pela hiperplasia fibrosa 
inflamatória. Já As Estomatodermatopatologias, juntamente com as Doenças Infecciosas constituíram os grupos 
de menor freqüência como 1,80 % e 0,68 % dos casos, respectivamente. Concluímos que, a lesão mais 
comumente encontrada foi a hiperplasia fibrosa inflamatória com 354 casos (30,5%), seguidas do Granuloma 
Periapical com 77 casos (6,63%) e da Mucocele com 76 casos (6,55%). Dados estes semelhantes à outros 
estudos epidemiológicos realizados em Serviços de Anatomia Patológica de outras regiões do Brasil. 
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Já foi descrito na literatura a presença de citocinas no coração e na língua de indivíduos chagásicos crônicos, no 
entanto nenhum trabalho foi realizado comparando os dois órgãos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
expressão de TGF-beta no coração e na língua de indivíduos chagásicos crônicos autopsiados. Para isso 
selecionamos 21 casos de indivíduos adultos, cujos corações e línguas foram retirados durante autópsia. Foram 
coletados fragmentos para processamento imunohistoquímico com anticorpo anti- TGF-beta. Realizamos 

quantificação das células imunomarcadas utilizando microscópio de luz comum e objetiva de 40x. Para 
obtenção da área analisada as imagens das lâminas foram capturadas no programa Image J. Os cortes foram 
contornados com o auxílio de um cursor para obtenção da área de cada corte. Com o número total de células 
imunomarcadas e a área total analisada, calculamos a densidade das células imunomarcadas, sendo expressa 

em número de células por cm2. A densidade de fibroblastos imunomarcados na língua de chagásicos foi 
significativamente menor que no coração (p=0,04). A densidade de fibroblastos e leucócitos imunomarcados no 
coração de chagásicos foi significativamente maior que na língua (p=0,03). Encontramos correlação positiva, 

embora não significativa, entre a densidade de células imunomarcadas no coração e na língua de chagásicos 
(p=0,73). Portanto, como a densidade de células imunomarcadas pelo TGF-beta foi significativamente maior no 
coração que na língua e também como não houve correlação significativa entre a densidade dessas células no 
coração e língua, concluímos que a expressão de TGF-beta na língua não funcionaria como parâmetro seguro 
para avaliar a expressão dessa citocina no coração. 
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Alguns estudos têm demonstrado hipertrofia das células musculares do coração nos indivíduos chagásicos. No 
entanto não foi encontrado na literatura nenhum estudo onde fosse realizada morfometria das células 
musculares da língua na doença de Chagas e que comparasse as alterações da musculatura lingual e cardíaca. 
O objetivo do presente trabalho foi comparar a área das células musculares da língua e do coração entre 

pacientes chagásicos e não chagásicos crônicos autopsiados. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa em humanos da Universidade de Uberaba sob o número CEP-078/06. Selecionou-se 40 casos 
de indivíduos adultos, cujas línguas e corações foram coletados durante autópsias realizadas no Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Os indivíduos foram classificados em chagásicos 

(n=18) ou não chagásicos (n=22) através da análise dos protocolos de autópsias. Coletou-se fragmentos na 
região do terço médio da língua e do ventrículo esquerdo do coração. Esses fragmentos foram processados 
histologicamente e as lâminas coradas pela coloração Hematoxilina e Eosina (HE). Realizou-se morfometria das 

células musculares da língua e do coração contornando as células cortadas transversalmente com auxílio de um 
cursor através do software Image J. Observou-se que as áreas das células musculares da língua e do coração 
foram significativamente maiores nos chagásicos quando comparados aos não chagásicos (p<0,0001). Houve 
correlação positiva e significativa entre as áreas das células musculares do coração e da língua (p <0,033). 
Portanto as áreas das células musculares da língua e do coração encontram-se aumentadas nos chagásicos e 
houve correlação positiva entre as áreas das células musculares do coração e da língua. O aumento da área das 

células musculares cardíacas nos chagásicos, observada no presente trabalho, já foi descrita em outros 
trabalhos na doença de Chagas. Já foi demonstrado que o T. cruzi induz aumento na área celular e dos 
componentes da matriz extracelular do tecido muscular cardíaco, o que contribui para aumento no volume do 
órgão (Garzoni, et al. 2008). Não encontrou-se até o presente momento, nenhum relato na literatura que 
demonstrasse hipertrofia da musculatura da língua associada à doença de Chagas, contudo, estudos anteriores 
demonstraram que a doença pode contribuir para alterações morfológicas desse órgão. Assim pode-se conclui 

que além da hipertrofia muscular cardíaca, já demonstrada em outros estudos, existe hipertrofia da 

musculatura da língua na doença de Chagas. Além disso, por ser a língua um local de fácil acesso, a hipertrofia 
simultânea das células musculares da língua e do coração, demonstrada no presente estudo, talvez justificasse 
futuramente a realização de biópsias da musculatura lingual para compreender o grau de hipertrofia cardíaca. 
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Alguns estudos têm demonstrado alterações nos vasos sanguíneos do coração nos indivíduos chagásicos, no 
entanto não encontramos na literatura nenhum trabalho que comparasse essas alterações na língua e no 
coração. O objetivo do presente trabalho foi comparar a espessura da camada muscular dos vasos sanguíneos 
da língua e coração entre chagásicos e não chagásicos crônicos autopsiados. Selecionamos 23 casos de 
indivíduos adultos não diabéticos ou hipertensos, cujas línguas e corações foram retiradas durante autópsia, no 

setor de Patologia Geral da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM). Coletamos fragmentos da língua 
e do coração para análise morfométrica da camada média da parede vascular. Os fragmentos da língua e 
coração que foram processados histologicamente sendo as lâminas coradas pela coloração Verhoeff-van 
Gienson. A morfometria da espessura da camada média dos vasos sanguíneos do coração e da língua foi 

realizada utilizando sistema analisador de imagem ImageJ®. Foram realizados em média 85 traçados 
perpendiculares à membrana basal desses vasos no coração e na língua, 80 traçados.. Os chagásicos 
apresentaram maior espessura da camada média vascular quando comparados aos não-chagásicos, tanto no 

coração como na língua, embora sem diferença significativa. Nos chagásicos, houve correlação positiva, no 
entanto não significativa, entre a espessura da camada média vascular do coração e da língua. Ao agruparmos 
chagásicos e não chagásicos houve correlação positiva, no entanto não significativa, entre a espessura da 
camada média vascular do coração e da língua. Como não encontramos diferença significativa entre a 
espessura da camada média vascular entre chagásicos e não chagásicos e nem correlação significativa entre 
esses achados na língua e coração, acreditamos que essa camada não esteja alterada nos chagásicos e nem 

existe concomitância entre o espessamento dessa camada na língua e coração 
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O diabetes mellitus é um importante e crescente problema de saúde pública, independente do grau de 
desenvolvimento do país, tanto em termos do número de pessoas afetadas, na incapacidade, na mortalidade 
prematura, quanto nos custos envolvidos no controle e no tratamento de suas complicações. A prevalência do 
diabetes vem crescendo mundialmente, configurando-se atualmente como uma epidemia resultante, em grande 
parte, do envelhecimento da população. Contudo, o sedentarismo, a alimentação inadequada e o aumento da 
obesidade também são responsáveis pela expansão global do diabetes. As hospitalizações atribuíveis ao 

diabetes mellitus representam 9% dos gastos hospitalares do Sistema Único da Saúde. E ainda o diabetes 
mellitus é a quarta causa de morte no mundo e uma das doenças crônicas mais freqüentes, existindo 
atualmente cerca de 120 milhões de diabéticos no planeta, até 2025 estima-se que serão aproximadamente 
300 milhões. O objetivo desse estudo foi avaliar o potencial hipoglicemiante do extrato aquoso a quente, da 

planta Plathymenia reticulata Benth, a qual é usada popularmente para controle de hiperglicemia. Este trabalho 
foi realizado em uma amostragem de 62 ratos machos da linhagem Wistar provenientes do Biotério da 
Universidade de Uberaba, os quais foram divididos, de forma aleatória, em grupos: Não Diabéticos Tratados; 

Diabéticos Tratados; Diabéticos Não Tratados e Não Diabéticos Não Tratados. Para o tratamento foi utilizado o 
presente extrato nas dosagens de 100 e 200 mg/Kg de peso, sendo realizado por gavagem, por um período de 
30 dias e a glicemia caudal foi determinada a cada 07 dias através de amostras sanguíneas coletadas da veia 
caudal, pelo Accutrend GCT. Observamos diminuição significativa da glicemia no grupo de animais diabéticos 
tratados com o extrato aquoso a quente da planta na dose de 100mg/kg somente a partir da 3ª semana de 
tratamento, e na dose de 200mg/kg não houve alteração significativa da glicemia, ambos comparados ao grupo 

diabético não tratado. Esse mesmo tratamento não alterou significativamente a glicemia dos animais controles 
normoglicêmicos. Observamos também que o extrato aquoso a quente nas duas doses não alterou 
significativamente do peso dos animais diabéticos, indicando que o extrato estudado não promove influencia na 
redução do peso destes, porém observamos que o mesmo extrato nas 2 doses estudadas reverte o aumento de 
peso que normalmente ocorre com ratos controles. Podemos concluir que a o extrato aquoso a quente da 
planta na dose de 100mg/kg usada foi efetivo em diminuir a glicemia dos ratos diabéticos a partir da terceira 

semana de tratamento sem reduzir a glicemia de animais controles não diabéticos, confirmando seu uso 

popular e que este efeito não apresenta relação com a redução de peso dos animais. 
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O diabetes é uma doença crônica conhecida há muitos anos, desde o ano 1500 A.C pelo egípcio Ebens e 
atualmente é uma doença reconhecida mundialmente que afeta milhões de pessoas.Segundo a Sociedade 
Brasileira de Diabetes a quantidade de mortes atribuídas a essa doença está em torno de 800 mil pessoas por 
ano,sendo então considerada em uma doença de saúde pública que acomete considerável parcela da população 
mundial. Além disso, o Diabetes Mellitus é uma das doenças que mais gera hospitalizações e isso gera gastos 
tanto para o poder público como para o poder privado,sendo que a grande maioria dos pacientes falecem 
devido a suas complicações. Portanto é de grande importância os estudos e pesquisas para o controle e 

tratamento dessa doença. O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial hipoglicemiante do extrato aquoso 
a frio 100mg extraído da planta Plathymenia reticulata Benth em ratos diabéticos e ratos não diabéticos. Os 
animais foram alocados, de forma aleatória, em 4 grupos: animais Não Diabéticos Tratados; Diabéticos 
Tratados; Diabéticos Não Tratados e Não Diabéticos Não Tratados. O tratamento com o extrato da planta foi 

realizado por gavagem, por um período de 30 dias e a glicemia caudal foi determinada a cada 07 dias, através 
de amostras sanguíneas coletadas da veia caudal. Observamos diminuição significativa da glicemia no grupo de 
animais diabéticos tratados com o extrato da planta em comparação ao grupo diabético não tratado a partir da 

3ª semana de tratamento até a 4ª semana de tratamento, e a não alteração da glicemia de ratos controles. 
Observamos também que o extrato aquoso a frio 100mg extraído de planta do cerrado não alterou o peso dos 
grupos diabéticos que continuaram a não ganhar peso, mas reduziu a tendência de ganhar peso do grupo 
controle. Podemos concluir que a o extrato aquoso a frio da planta usada foi efetivo em diminuir a glicemia dos 
ratos diabéticos a partir da terceira semana de tratamento, sem alterar a glicemia de animais controles, 
sugerindo efeito antihiperglicêmico e não hipoglicêmico, confirmando assim seu uso popular. 
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O diabetes vem sendo reconhecido como um problema de saúde pública, com índices significativos de 
morbidade e mortalidade relacionados à doença. Existem dois tipos principais de diabetes, o diabetes tipo 1, e o 
diabetes tipo 2. O primeiro é aquele em que há ausência de produção de insulina pelo pâncreas e seu 
tratamento implica obrigatoriamente uso de insulina. Já o segundo responde por 95% dos casos da doença e 
acomete principalmente adultos com mais de 40 anos. Seu tratamento pode implicar uso de insulina ou não. O 
objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do tratamento crônico de ratos diabéticos com extrato padronizado de 

planta do cerrado (100 mg/Kg), sobre o metabolismo glicídico. Induzimos ratos machos adultos da linhagem 
Wistar, pesando entre 180 e 300g através da administração de solução aquosa de estreptozotocina por via 
intraperitoneal na dose 65 mg/kg. Os animais foram distribuídos aleatoriamente, em 06 grupos. Através de 
gavagem realizamos o tratamento com extrato da planta durante 30 dias determinando a glicemia caudal a 

cada 07 dias. Observamos diminuição significativa da glicemia no grupo de animais diabéticos tratados com o 
extrato hidroálcoolico (100 mg/Kg peso) – DH100 comparados ao grupo diabético não tratado-DC, desde a 3ª 
semana de tratamento (503,67 ± 61,39, n=12 vs 362,57 ± 166,49 mg/dl, n=7) p=0,000, até a 4ª semana de 

tratamento (336,00 ± 134,550, n=7 vs 483,00 ± 113,185 mg/dl, n=12) p=0,000. Ao final de nosso trabalho 
observamos diminuição significativa da glicemia no grupo de animais diabéticos tratados com o extrato 
hidroálcoolico (100 mg/Kg peso), confirmando o potencial hiperglicemiante do extrato utilizado. 
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As hiperlipidemias caracterizam pelo aumento de lípides no plasma, conseqüentes a alteração do metabolismo. 
O excesso de lípides é o resultado do acúmulo de uma ou mais classes de lipoproteínas em razão da menor 

remoção do plasma, da maior produção, ou de ambas. Clinicamente, as hiperlipidemias manifestam-se com 
hipercolesterolemias e hipertrigliceridemias, que podem ser primárias ou secundárias a outras doenças, 
inclusive do uso de certos medicamentos. O diabetes mellitus é uma doença crônica que acomete considerável 
parcela da população mundial. Compreende um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos de múltiplas 
etiologias, caracterizado pela presença de hiperglicemia crônica acompanhada de alterações no metabolismo de 
carboidratos, gorduras e proteínas. Assim, encontra-se vinculado a alterações nos níveis séricos tanto de LDL 
quanto de HDL e triglicerídeos, as quais por si só, consistem em fator de risco para doenças cardiovasculares. 

Caso a hiperglicemia não seja controlada, em longo prazo, verifica-se retinopatia, vasculopatia, nefropatia e 
neuropatia. Portanto, é de extrema importância a descoberta de novas opções terapêuticas para os pacientes 
portadores desta patologia. O presente trabalho, visa avaliar o efeito nos lípedes, através de tratamento crônico 

em ratos, do extrato aquoso à quente de planta do cerrado (200 mg/kg e 100 mg/kg). Foram avaliados ratos 
diabéticos (por sua importância na dislipidemia), ratos normais tratados com placebo e ratos tratados com o 
extrato (diabéticos e não-diabéticos). A indução de diabetes foi feita em ratos que pesava entre 180 a 300g 

através da administração de solução aquosa de estreptozotocina por via intraperitoneal. Os ratos a serem 
submetidos ao estudo foram randomizados em 06 grupos. Os grupos foram separados quanto à presença ou 
não de Diabetes e em função do tratamento com o extrato da planta ou não. Foi realizado o acompanhamento 
clínico de cada grupo de animais durante 30 dias. No último dia de tratamento, coletou-se o sangue com auxílio 
de uma seringa de 10 mL (25x8) a partir de punção cardíaca, com os animais em jejum de sólido de 12 horas e 
sob anestesia de Tiopental intraperitonial. Parte do sangue dos animais foi transferido para tubos para análise 
de HDL, LDL, colesterol total e triglicérides. A análise estatística foi realizada através de ANOVA (Análise de 

variância) seguida do teste de comparações múltiplas de Tukey, com nível de significância de 5%. Não houve 
alteração em nenhuma das análises: níveis de triglicérides (F=1,956; p=0,115), colesterol total (F=1,163; 
p=0,351), HDL-Colesterol (F=1,145; p=0,364), LDL-Colesterol (F=0,915; p=0,488), e VLDL-Colesterol 
(F=2,078; p=0,097) entre os grupos estudados, com o uso do extrato à quente 100 mg/Kg e 200 mg/Kg peso. 

Concluímos que o extrato à quente não altera os níveis de lípides em ratos diabéticos controles, tanto da 
dosagem de 100 mg/Kg peso quanto na de 200 mg/Kg peso. 
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A contaminação da escova dental pode transformá-la em um meio para transmissão de microrganismos, 
patogênicos ou não. A escova dental pode transferir Streptococcus mutans, o que pode elevar o risco de cárie 
dental. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia de duas soluções anti-sépticas na inibição da formação de 
biofilme de Streptococcus mutans nas cerdas de escovas dentais sem o uso de pasta dental. Foram 
selecionados 20 alunos da Universidade de Uberaba. Duas soluções antis-sépticas foram avaliadas: o Plax®e 
solução à base de cloro, onde a água destilada estéril foi usada como solução controle. As soluções foram 

borrifadas nas cerdas e as escovas de dente e mantidas em temperatura ambiente por três horas. Cada escova 
de dente foi decapitada na parte da cabeça da escova com espátula quente, e a região correspondente à cabeça 
da escova e cerdas, foi colocada assepticamente em um tubo Falcon de 50 ml estéril, contendo 25 ml de caldo 
de Mitis Salivarus Bacitracina Sacarose e incubadas a 37ºC em micro anaerobiose por 3 a 4 dias. Após este 

tempo as cerdas foram observadas para a análise de biofilme e contagem de unidades de formação de colônia, 
usando um estereomicroscópio sob luz refletida. O número de colônias foi expresso conforme descrito por 
Nascimento et al. (2008).Os dados obtidos foram analisados, tabulados e submetidos à análise estatística no 

Software Biostat 5.0®. Os resultados demonstraram que a comparação entre o Plax® e a solução de Cloro não 
apresentou diferença significativa, mas quando comparados com a solução controle, resultou em diferença 
significativa (p < 0.05). Concluiu-se que o Plax® e solução a base de Cloro em spray, reduziram/eliminaram a 
formação de biofilme de S. mutans nas cerdas das escovas de dente, sem diferenças significativas (p > 0,05) 
entre eles. Sendo que, o Plax® e a solução de Cloro em spray foram significativamente melhores (p < 0,05) e 
se mostraram mais eficazes que a água destilada estéril. 
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As escovas dentais por meio das cerdas promovem a remoção das bactérias alojadas nas superfícies dentais e 
outros tecidos da boca. Atualmente, ênfase tem sido dada ao estudo de métodos de controle do 
desenvolvimento e proliferação da microbiota oral que pode ser transmitida pela escova de dente, mas nota-se 
a escassez de trabalhos que abordam a diminuição do biofilme oral pela sanitização de escovas dentais. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia de duas soluções anti-sépticas na inibição da formação de biofilme de 
Streptococcus mutans nas cerdas de escovas dentais sem o uso de pasta dental. Foram selecionados 20 
voluntários. Duas soluções antis-sépticas foram avaliadas: Periogard® e solução à base de cloro. Água destilada 
estéril foi usada como solução controle. As soluções foram borrifadas nas cerdas e as escovas de dente sendo 
mantidas em temperatura ambiente por três horas. Cada escova de dente foi decapitada na parte da cabeça da 
escova com espátula quente, e a região correspondente à cabeça da escova e cerdas, foi colocada 

assepticamente em um tubo Falcon de 50 ml estéril, contendo 20 ml de caldo de Mitis Salivarus Bacitracina 

Sacarose e incubadas a 37ºC em microanaerobiose por 3 a 4 dias. Após este tempo as cerdas foram 
observadas para a análise de biofilme e contagem de unidades de formação de colônia, usando um 
estereomicroscópio sob luz refletida. O número de colônias foi expresso conforme descrito por Nascimento et 
al. (2008), os dados obtidos foram analisados, tabulados e submetidos à análise estatística por meio do 
software Biostat 5®. Os resultados demonstraram estatisticamente a comparação entre o Periogard® e a 
solução de Cloro apresentou diferença significativa. A comparação do Periogard® e da solução de Cloro com a 
solução controle também resultou em diferença significativa (p < 0.05). Concluiu-se que a solução de 

Periogard® e de Cloro reduziram/eliminaram a formação de biofilme de S. mutans nas cerdas das escovas de 
dente. No entanto, o Periogard® se mostrou bem mais eficaz para este propósito. 
 
Palavras-chave: Streptococcus mutans; Periogard®; cloro. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 



 
 

 

 53 

CS028 - Análise da propensão a úlceras de pressão, atrofia e força muscular em 

pacientes hospitalizados 
 
 

Apresentador:  SILVA, Carolina Souza 
Orientador:  JERÔNIMO, André 
Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Demais Autores: CHIEREGATO MATHEUS, João Paulo 
Instituição: Universidade de Uberaba  
 

 
O conjunto de alterações que ocorre no indivíduo acamado por um período prolongado é caracterizado como 
síndrome do imobilismo. A perda da capacidade funcional pode ser notada pela diminuição da força e atrofia 
muscular dificultando os indivíduos de exercer suas atividades de vida diária em decorrência das várias 
alterações em órgãos e sistema. O propósito desse projeto foi avaliar a força muscular e a massa muscular de 
membros superiores e inferiores de pessoas que permaneceram internadas no Hospital Universitário.Para 
avaliação de perimetria foi utilizada uma fita métrica, da marca Corrente®, com medidas de 0 a 150 cm nas 

quatro regiões de maior ventre muscular dos membros superiores (braço e antebraço) e membros inferiores 
(coxa e perna). Na avaliação da força muscular foi utilizado um esfigmomanômetro modificado da marca 
Tycos®. Para análise dos dados das fichas foram selecionados 50 pacientes dos quais, segundo critérios de 
inclusão, exclusão e reavaliação, permaneceram na pesquisa apenas 25 pacientes, internados nas enfermarias 

do Hospital Universitário da Universidade de Uberaba, Uberaba-Minas Gerais. Destes grupos estudado a idade 
média apresentada é de 54±15 anos com massa corporal média de 71,4±12,1 kg e altura média de 167,2±8,5 
cm, sendo 16 homens e 9 mulheres. Um período prolongado de repouso ou mesmo internação no leito, em 

decorrência da diminuição na realização das atividades cotidianas ou profissionais, promove alterações 
importantes no sistema muscular esquelético, entre elas redução da força e atrofia muscular. A partir de dados 
que comprovem esses efeitos negativos da restrição ao leito provocados no organismo e da possibilidade de 
minimização de danos aos pacientes. O projeto traz a importância da prevenção de tais mudanças que deve ser 
priorizada, com uma intervenção precoce do fisioterapeuta junto aos pacientes acamados, aplicando medidas 
durante o período de internação. Diante desses dados é possível concluir que mesmo pequenos períodos de 

imobilidade no leito (como três dias) é capaz de promover diminuição da força muscular dos pacientes. 
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As doenças periodontais (DP) incluem diversas alterações dos tecidos de proteção e sustentação dos órgãos 
dentais, cuja etiologia está relacionada à placa dental bacteriana, enquanto que, a amplificação e progressão 
deste processo são altamente dependentes da resposta imune-inflamatória gerada pelo hospedeiro contra as 

bactérias ou seus produtos. Sabe-se que na periodontite, além de inflamação gengival, há infiltrado celular no 
tecido ósseo, e este está associado à atividade osteoclástica. Por outro lado, a formação do tecido ósseo por 
osteoblastos requer a deposição de uma matriz extracelular(MEC) composta por colágeno e várias proteínas 
não-colagenosas que se mineralizam por meio da formação de cristais de hidroxiapatita. Esta pesquisa teve 

com objetivo avaliar os aspectos histopatológicos, a matriz colagenosa e citocinas no tecido ósseo na doença 
periodontal humana comparadas com grupo controle. Foram coletados 33 amostras de tecido osseo, sendo 19 
de pacientes com doenca periodontal e 14 grupo controle. Foi realizada a desmineralização óssea e 

posteriomente confeccionadas as lâminas para HE (hematoxilina e eosina), picrosírius e nas demais lâminas foi 
realizada a técnica de imunohistoquímica para IL-17 e TGF-β. A quantificação da fibrose e da positividade das 
imunomarcações foram realizadas pelo programa image J. No grupo com DP foi observado no tecido conjuntivo 
adjacente ao osso um infiltrado inflamatório no qual predominavam células mononucleadas, linfócitos e 
plasmócitos. Na maioria dos casos analisados esse infiltrado era discreto e a presença de neutrófilos em 
quantidade escassa. Ao quantificar a matriz colagenosa nos grupos com DP e comparadas com o grupo controle 

não houve diferença significante. A IL-17 foi encontrada tanto no tecido adjacente ao osso como no tecido 
ósseo, porém ao compará-la com o grupo controle não houve diferença significante. Já o numero de células 
positivas para TGF-β no tecido ósseo houve diferença significante quando comparadas com o grupo controle 
(Mann Whitney; p=0,04). Conhecendo os potenciais efeitos da IL-17 nas doenças periodontais o aumento desta 
citocina observado neste estudo não foi significativo. Por outro lado, o aumento significante de células 
produtoras de TGF-β sugerem que seus efeitos moduladores podem ser importantes na reativação das doenças 

periodontais crônicas. Neste estudo foi mostrado aumento da expressão de TGF-β nas biopsias de tecido ósseo 

de pacientes com DP em relação a tecido saudável. Estes achados podem sugerir que o próprio sistema 
imunológico está reagindo à inflamação descontrolada por meio da produção de citocinas antiinflamatórias e do 
recrutamento de células capazes de regular a resposta exagerada prejudicial ao organismo, ou ainda que esta 
citocina está exercendo um efeito ativador no sistema imune induzindo uma maior produção de IL-17. 
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A resina composta possui uma aceitabilidade na área Odontológica, porém não se sabe ao certo qual o efeito do 

clareador sobre a resina composta. Baseando-se nisto, este trabalho teve como objetivo estudar o 
comportamento mecânico da resina composta Filtek Z250 (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) em estado 

fotopolimerizável submetida ao ensaio de flexão em três pontos. Foram desenvolvidos dois moldes de aço 
inoxidável para confecção de corpos de provas (CDP), um com microtrinca e outro sem microtrinca, de acordo 
com normas específicas para testes em resina composta. Foram confeccionados 12 CDP de resina composta 
Filtek Z250 (3M ESPE, St. Paul, MN, USA), 6 com microtrinca e 6 sem microtrinca para serem testados 

mecanicamente. O molde foi fixo em uma placa de vidro e a resina depositada de forma uniforme no molde, 
uma segunda placa foi posicionada sobre o molde e pressionada. A fotoativação da resina foi realizada por 60 
segundos. Antes da realização dos testes mecânicos os CDP foram imersos em água destilada e colocados em 
estufa por 24h simulando um ambiente bucal a uma temperatura de 37º Celsius. Foi utilizada uma máquina 

universal de ensaios da marca EMIC equipada com uma célula de carga com capacidade máxima de 50kgf. A 
velocidade de aplicação foi de 0,5mm/min e a distância entre os apoios foi de 20mm. As propriedades 
mecânicas obtidas foram a força máxima e a energia absorvida até a força máxima. E foi aplicado o teste de 
normalidade e o teste t de Student, com nível de significância de 5%. O valor médio da força máxima obtida 
dos ensaios de flexão em três pontos realizados nos CDP sem microtrinca foi (79,5518,29 N) e o valor médio 

dos CDP com microtrinca foi (38,614,73 N). Estes valores foram estatisticamente diferentes (p=0,0003). O 

valor médio da energia absorvida até a força máxima obtida dos ensaios de flexão em três pontos realizados 
nos CDP sem microtrinca foi (20,7010,98 N.mm) e o valor médio dos CDP com microtrinca foi (1,540,37 

N.mm). Estes valores foram estatisticamente diferentes (p=0,0016). Ainda não foi feito nenhum trabalho 
analisando o efeito do clareamento sobre o comportamento mecânico de resina composta. Portanto, este 
trabalho vem suprir esta deficiência, pois, na busca pela estética perfeita a utilização do clareamento se tornou 
um artifício comum nos consultórios. Não foi determinada a tenacidade de fratura porque uma das variáveis é o 

comprimento da trinca que será determinada após obter as imagens da fratura por microscopia eletrônica de 
varredura. Os moldes e as metodologias para confecção dos CDP foram bem definidos e se mostraram com 

ótima reprodutividade, portanto será possível comparar os resultados obtidos nesta etapa com os resultados 
que serão obtidos com a aplicação do clareamento. Os resultados obtidos estão de acordo com os resultados de 
outros trabalhos, portanto podemos concluir que a microtrinca causou um enfraquecimento significativo na 
resistência da resina. 
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Em função da importância do tratamento clareador, bem como sua necessidade de aplicação sobre materiais 
restauradores estéticos, este projeto tem como objetivo avaliar a influência de tratamentos clareadores na 
tenacidade de fratura da cerâmica Vitablock II feldspática enriquecida com leucita (Vita Zahnfabrik). Foram 
confeccionadas 20 barras de cerâmica. As barras foram divididas em 2 grupos experimentais: Controle 
(cerâmica sem clareamento); Clareado (cerâmica submetida a clareamento). Para o clareamento foram 

utilizados os mesmos procedimentos do utilizado em consultório. O agente clareador utilizado foi o 
Opalescence® Xtra® Boost – Ultradent. Após o clareamento, as barras de cerâmica foram submetidas ao teste 

de dureza com penetrador Vickers. Todas as barras foram submetidas a testes de flexão em três pontos até a 
ruptura. Os fragmentos foram coletados e uma análise fratográfica por meio de microscopia eletrônica de 

varredura foi realizada para obtenção dos parâmetros necessários para a determinação da tenacidade de 
fratura. As propriedades mecânicas obtidas foram a tensão máxima e o módulo de elasticidade. Foi aplicado o 
teste de normalidade e o teste t de Student, com nível de significância de 5%. O valor médio da tensão máxima 
obtida dos ensaios de flexão em três pontos realizados no grupo controle foi (98,978,32 MPa) e o valor médio 

do grupo foi (97,1914,82 MPa). Estes valores foram estatisticamente diferentes (p=0,726). O valor médio do 

módulo de elasticidade obtida dos ensaios de flexão em três pontos realizados no grupo controle foi 
(51,669,89 GPa) e o valor médio do grupo foi (54,055,46 GPa). Estes valores foram estatisticamente 

diferentes (p=0,502). Técnicas restauradoras e protéticas visam, além da reabilitação da função mastigatória, a 
recuperação do fator estético. Dentro desta perspectiva, os materiais cerâmicos e resinosos, bem como o 

clareamento dental tornam-se importantes instrumentos a fim de proporcionar a satisfação do paciente em seu 
tratamento. Portanto, este trabalho surgiu do interesse em estudar se o processo de clareamento altera o 
comportamento mecânico de cerâmicas odontológicas. Não foi determinada a tenacidade de fratura porque as 
imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura ainda não foram totalmente analisadas. Outras 
cerâmicas e outros métodos de clareamento serão estudados para completar o trabalho, além disso, será 
realizada posteriormente a análise por força atômica da superfície clareada. De acordo com os resultados 

obtidos, o procedimento de clareamento utilizado neste trabalho não gerou nenhuma alteração no 

comportamento mecânico da cerâmica analisada. 
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Para se conseguir um resultado estético mais fiel de uma restauração indireta, o clínico pode utilizar hoje 
pastas de prova que simulem a cor final da restauração, denominadas Try-in. Entretanto, a aplicação desses 
agentes pode interferir na qualidade de união definitiva. A remoção de contaminantes antes da cimentação da 
cerâmica é um procedimento crítico para o sucesso clínico em longo prazo. Assim, é de extrema importância a 
realização de uma limpeza eficiente tanto nas estruturas dentais quanto na peça cerâmica. Vários métodos vêm 

sendo utilizados para se obter superfícies descontaminadas, permitindo melhor qualidade de adesão. Deste 
modo, este estudo tem como objetivo avaliar duas técnicas de limpeza de superfície, comparando com um 
grupo controle, e verificar a resistência de união em restaurações cerâmicas. Foram utilizados dentes molares 
humanos extraídos, os quais tiveram suas raízes seccionadas. Na parte coronária foram realizadas secções 

transversais para obtenção de 36 discos de dentina com espessura de 25mm nos quais foram realizadas 
cavidades de forma cônica centralizadas nos discos. Foi utilizada a cerâmica IPS e.Max Press, confeccionadas de 
acordo com recomendações do fabricante. Após preparação e condicionamento, os preparos tiveram a 

superfície coberta com uma película da pasta de simulação Try-in, com exceção de um grupo controle, o qual 
não recebeu a pasta. Posteriormente, duas técnicas para limpeza e descontaminação da superfície foram 
aplicadas: Cuba ultrassônica ou Ácido Hidrofluorídrico e, então, as restaurações foram cimentadas. Foram 
realizados testes de resistência de união (push-out) com o intuito de verificar qual método de limpeza foi mais 
eficiente e favoreceu maior força de adesão. Após os ensaios, amostras da superfície das cerâmicas e do 
substrato dental foram também analisadas em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para verificação de 

possíveis alterações em suas estruturas. Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos 
estudados, podendo concluir que as técnicas de limpeza da pasta Try-in não influenciaram na resistência de 
união das cerâmicas. A microscopia eletrônica mostrou predominância de falha adesiva entre cimento e dentina 
em todos os grupos estudados. Dentro das limitações desse estudo, pôde-se concluir que as técnicas de 
limpeza da pasta Try-in não influenciaram na resistência de união de restaurações cerâmicas. 
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Dos vários fatores que interferem na saúde do indivíduo, destaca-se a relação do mesmo com o ambiente em 
que vive e desempenha suas funções. Este trabalho visou descrever o perfil demográfico e epidemiológico da 

Comunidade Santa Fé, no município de Uberaba (MG), distante 30 km da sede do município. Foi realizada 
pesquisa descritiva exploratória entre os meses de agosto de 2009 a maio de 2010, através de questionário 
semi-estruturado, a fim de complementar dos dados do SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica), e 
evidenciar as ações necessárias no plano da prevenção e promoção em saúde. Das 184 famílias cadastradas, 
101 foram entrevistadas na área caracterizada como urbana da comunidade. Além das doenças referidas como 
alcoolismo, doença de chagas, diabetes, epilepsia, hipertensão arterial e tuberculose, verificaram-se problemas 
como depressão, dores de coluna, distúrbio da visão e audição, DST’s, cardiopatias, obesidade, transtornos de 

humor, doenças osteomusculares, além de doenças transmitidas por vetores. O sistema de saneamento 
verificado confere com os dados do SIAB, porém a percepção da comunidade quanto aos riscos existentes na 
destinação incorreta do lixo, e do tratamento da água para consumo é deficiente. Os fatores elencados na 

comunidade, com relação ao tipo de alimentação, resultaram que a dieta é baseada em 96% dos casos em 
carboidratos, proteínas e cereais, 75% de consumo de frutas, verduras e legumes, 20% de consumo de doces, 
industrializados e frituras, e 46% de consumo de refrigerantes semanalmente. A economia familiar varia de 0 a 

2 salários mínimos em 66% dos casos e as atividades variam de agricultura familiar a trabalhadores formais, 
porém existem 39% de casos de trabalhadores informais, que não dispõem de renda mensal regular, e relatam 
dificuldades financeiras. 14% das famílias relatam residir em Santa Fé há mais de 10 anos, os demais são 
moradores recentes. A participação em atividades sociais é de 84% em festividades ou encontros religiosos e 
16% em associações ou sindicatos. 80% da comunidade tem acesso a televisão rádio e telefone móvel. 44% da 
população enxerga um futuro promissor para a comunidade, 17% acreditam que a realidade irá piorar. As 
práticas de esporte, artesanato e música são comuns em 5% da população, porém 54% dos casos tem 

interesse em aprender, aprimorar, mas não o fazem por falta de oportunidade. 25% da população relatam 
satisfação em residir na comunidade. As intercorrências verificadas limitam a funcionalidade do indivíduo e suas 
relações pessoais e profissionais, e podem estar relacionadas a fatores ambientais. A caracterização ambiental, 
social e cultural da comunidade possibilita o entendimento das relações entre saúde e doença, e das 

possibilidades de trabalho na comunidade, com foco na educação ambiental e atenção primária em saúde. 
Todos esses dados servirão de subsídio para o trabalho de conscientização da comunidade, como sujeitos ativos 
na busca por soluções adequadas ao local. 
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A durabilidade de uma restauração cerâmica depende da interação do agente de cimentação com a superfície 
interna da cerâmica. Desse modo, este estudo analisou a influência da termociclagem na resistência de união 
de um novo tratamento de superfície para a cerâmica zircônia à base de uma porcelana de baixa fusão (glaze). 
Blocos pré-sinterizados de cerâmica à base de zircônia reforçada por Ítrio foram seccionados na forma de 
palitos com dimensões 1x1x5 mm com o auxílio de cortadeira metalográfica de precisão. Os palitos de cerâmica 
foram sinterizados a uma temperatura de 1350ºC. Em seguida, os palitos foram divididos em quatro grupos 
para cada agente de cimentação: G1- Aplicação de glaze associada à aplicação de ácido hidrofluorídrico a 10% 

por 60 segundos, sem termociclagem; G2- Aplicação de glaze associada à aplicação de ácido hidrofluorídrico a 
10% por 60 segundos, com termociclagem; G3- Jateamento com partículas de óxido de alumínio a 110m, sem 

termociclagem e G4- Jateamento com partículas de óxido de alumínio a 110m, com termociclagem. Os palitos 

de dentina, com dimensões de 1x1x4 mm, foram obtidos de terceiros molares humanos hígidos. 

Posteriormente, os palitos de cerâmica e dentina foram unidos com agente de cimentação resinoso dual 
(DuooLink) e autoadesivo (BisCem). A resistência de união foi aferida pelo teste de microtração a uma 
velocidade de quebra de 0,5 mm/mim. O padrão de fratura foi classificado em microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). Os valores de resistência de união foram analisados por meio da Análise de Variância 
(ANOVA) e teste de Tukey (α = 0,05). A resistência de união para os grupos com tratamento de superfície 
glaze/ácido foi estatisticamente superior aos valores de resistência de união dos grupos que receberam o 

tratamento de jateamento, submetidos ou não à termociclagem e para ambos agentes de cimentação 
(P<0,0000). A termociclagem promoveu um descréscimo dos valores de resistência de união para todos os 
tratamentos experimentais (P<0,0000). A análise em MEV mostrou que o padrão de fratura predominante foi 
interfacial entre os tratamentos de superfície e os agentes de cimentação. O aumento na resistência de união 
pode ser justificado pela presença de uma micrométrica camada de sílica aplicada sobre a superfície da zircônia 
que foi condicionada com ácido hidrofluorídrico. E os menores valores de resistência de união após a 
termociclagem estão de acordo com trabalhos realizados por outros pesquisadores que mostram que o 

armazenamento em água e a termociclagem influenciam significativamente a resistência de união à cerâmica 
de zircônia. Dessa forma, concui-se que o tratamento de superfície que utiliza a associação entre glaze e ácido 

hidrofluorídrico promove um aumento da resistência de união à cerâmica de zircônia em relação ao jateamento 
e a termociclagem promove diminuição dos valores de resistência de união para a cerâmica zircônia frente aos 
tratamentos testados. 
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O reparo ósseo dos maxilares é mediado por uma série de eventos moleculares, onde estão presentes fatores 
de crescimento. Para um tratamento mais rápido é necessário conhecer as moléculas sinalizadoras da dinâmica 

da cicatrização e remodelação dos tecidos periodontais, alem de permitir, que os objetivos clínicos, estéticos e 
funcionais,sejam alcançados com maior qualidade e menor comprometimento dos tecidos envolvidos. Neste 
trabalho objetivamos avaliar o efeito da administração local de VEGF (fator de crescimento Endotelial Vascular), 
veiculado por vesículas de lipossomas, no processo cicatricial em alvéolos dentários de ratos, pós exodontia de 
segundos molares superiores. Foram utilizados 48 ratos machos Wistar com peso corporal médio de 280g. Após 
exodontia, os animais foram separados em 4 grupos, os quais receberam micro injeções de: 1 – VEGF em 

lipossomas (20ng/µL); 2- lipossomas vazios; 3- PBS e 4- VEGF em PBS. Os animais foram sacrificados após 03, 

07,14 e 21 dias. Fragmentos de maxilas foram fixados em FNT 10% por 48horas, desmineralizadas em EDTA 
10% e incluídos em parafina. Os fragmentos foram processados para analise histológica (coloração de 
hematoxilina-eosina-HE) e para análise himunohistoquimica utilizando o anticorpo anti-FGF2. A administração 
de VEGF em lipossoma proporcionou um aumento no reparo ósseo, aumentando o numero de vasos 
sanguíneos, osteoclastos bem como a eoformação óssea nos animais tratados com VEGF carreados por 
lipossomos quando comparado aos demias grupos. Isso foi acompanhado pela intensa expressão de FGF2, 
especialmente aos 14 dias. Portanto, a liberação local de VEGF estimula o reparo ósseo e a expressão de FGF2. 
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A Hipodontia é a ausência congênita de dentes e diversos fatores são responsáveis por esse fenótipo, porém o 
fator genético destaca-se pela complexidade. Polimorfismos genéticos ocorrem naturalmente em uma 
população e quando ocorrem em regiões reguladoras da transcrição podem ser responsáveis por características 
fenotípicas individuais. No entanto, pouco se sabe sobre o papel de polimorfismos genéticos no surgimento da 
hipodontia de forma isolada. O gene PAX9 possui um papel importante no desenvolvimento craniofacial, 
incluindo a formação dos dentes. Mutações nesse gene já foram descritas como responsáveis por alguns tipos 

de agenesia dentária em humanos. A PCR é uma técnica que amplifica milhares de vezes uma seqüência 
especifica do DNA através da utilização de uma enzima, apresentando dessa forma, uma alta sensibilidade. O 
presente estudo teve como objetivo otimizar a PCR para o gene Pax 9, com a intenção de obter material 
adequado para futuras analises moleculares relacionadas a detecção de polimorfismos genéticos. Foram 

selecionados 30 indivíduos, 15 portadores de agenesia dental, sem sinais de outras desordens, e 15 não 
portadores (grupo controle), através de radiografias panorâmicas. Este projeto foi submetido e aprovado pelo 
comitê de ética da UNIUBE sob o número CAAE.0115.0.22.000.07. Foi utilizado DNA obtido de células 

descamadas da mucosa bucal. Os iniciadores utilizados para amplificar 500 pb do éxon 4 do gene foram: 5’ 
ACCCTACCCCAGCCCAAGTG 3´ (forward) e 5´ CTTTGAGGGGTGTAGGTTTCTTTGT 3´ (reverse). Para as reações 
de PCR foram utilizados KITs para amplificação (PCR MIX LGC), quantidades aproximadas de 500 ng de DNA 
em um volume total de 50µl e 7µl de cada iniciador. As seqüências amplificadas foram submetidas a 
eletroforese em géis de poliacrilamida: bis-acrilamida (29:1) a 7,%. Nossos achados confirmam como 
apropriado para a amplificação do seguimento, um ciclo composto das seguintes fases: Desnaturação a 95ºC 

por 3 minutos, 30 ciclos de 95ºC por 1 minuto, 68ºC por um minuto, 72ºC por 1 minuto, finalizando a reação 
com uma extensão final nesta temperatura por 5 minutos. A sensibilidade e o custo relativamente baixo da 
amplificação por PCR é de grande interesse para os investigadores, uma vez que essa técnica corresponde a 
uma importante ferramenta para analises moleculares. A alta temperatura de anelamento encontrada nesse 
trabalho se deve, provavelmente, a riqueza de bases C e G contidas na seqüência selecionada. Acreditamos que 
estudos das alterações genéticas que afetam a dentição podem fornecer informações sobre o papel de genes 

específicos, além de ajudar a entender os mecanismos moleculares que regulam o processo. Concluímos, 

portanto, que o ciclo obtido após a otimização da PCR foi adequado para a amplificação, apresentando 
excelentes resultados. 
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A agenesia dentária é uma das anomalias do desenvolvimento dentário mais comum em humanos. No entanto, 
sua etiologia permanece pouco conhecida. A agenesia pode ocorrer como parte de uma síndrome ou pode estar 
presente em um padrão familiar isolado, sendo sua freqüência variável nas populações humanas. Estudos em 
nível molecular têm sido realizados a fim de se determinar suas causas. O gene Pitx 2 possui um papel 
importante no desenvolvimento craniofacial, incluindo a formação dos dentes. O objetivo do presente estudo foi 
otimizar reações de PCR na intenção de se obter material para analises futuras de polimorfismos, em indivíduos 
coma hipodontia. Foram selecionados 30 indivíduos, 15 portadores de agenesia dental, sem sinais de outras 

desordens, e 15 não portadores (grupo controle), através de radiografias panorâmicas. Este projeto foi 
submetido e aprovado pelo comitê de ética da UNIUBE sob o número CAAE.0115.0.22.000.07. Células 
descamadas da mucosa bucal foram coletadas e a extração de DNA foi realizada por meio de solvente orgânico 
(fenol). O DNA extraído e quantificado foi então utilizado na PCR. Os iniciadores utilizados para amplificar 654 

pb no éxon 3 do gene foram: 5’ CGTCGGGCCAAATGGAGAAA 3´ (forward) e 5´ TCCCTTTCTTTAGTGCCCACGA 
3´ (reverse). Para as reações de PCR foram utilizados KITs para amplificação (PCR MIX LGC), quantidades 
aproximadas de 300 ng de DNA em um volume total de 50µl e 7µl de cada iniciador. As seqüências 

amplificadas foram submetidas a eletroforese em géis de poliacrilamida: bis-acrilamida (29:1) a 7,%. Nossos 
achados confirmam como apropriado para a amplificação do seguimento, um ciclo composto das seguintes 
fases: Desnaturação a 95ºC por 3 minutos, 30 ciclos de 95ºC por 1 minuto, 70ºC por 1 minuto, 72ºC por 1 
minuto, finalizando a reação com uma extensão final nesta temperatura por 5 minutos. A sensibilidade e o 
custo relativamente baixo da amplificação pela PCR é de grande interesse para os investigadores, uma vez que 
essa técnica corresponde a uma importante ferramenta para analises moleculares. A alta temperatura de 

anelamento encontrada nesse trabalho se deve, provavelmente, a riqueza de bases C e G contidas na 
seqüência selecionada. Acreditamos que estudos das alterações genéticas que afetam a dentição podem 
fornecer informações sobre o papel de genes específicos, além de ajudar a entender os mecanismos 
moleculares que regulam o processo. Concluímos, portanto, que o ciclo obtido após os testes de otimização foi 
adequado para a amplificação, apresentando excelentes resultados. 
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O desenvolvimento dos dentes em mamíferos é regulado por seqüenciais interações recíprocas entre o 
ectomesenquima e o epitélio da cavidade bucal. O dente em desenvolvimento tem, portanto, servido como 
excelente sistema modelo para estudo dos processos fundamentais e mecanismos de desenvolvimento 
embrionário dos vertebrados, incluindo a indução e a diferenciação celular. O gene SHOX2 (short stature 
homeobox 2) é expresso em humanos, no epitélio dental, durante a fase de botão e durante a fase de capuz, 

no epitélio e ectomesenquima. A ausência congênita de um ou mais dentes, denominada agenesia dentária ou 
hipodontia, figura entre as anomalias mais bem reconhecidas em humanos, e um de seus fatores etiológicos é 
o genético. O presente estudo teve como objetivo otimizar a PCR para o gene Shox2, com a intenção de obter 
material adequado para futuras analises moleculares relacionadas a detecção de polimorfismos genéticos, em 

indivíduos com hipodontia. Foram selecionados 30 indivíduos, 15 portadores de agenesia dental, sem sinais de 
outras desordens, e 15 não portadores (grupo controle), através de radiografias panorâmicas. Este projeto foi 
submetido e aprovado pelo comitê de ética da UNIUBE sob o número CAAE.0115.0.22.000.07. Foi utilizado DNA 

obtido de células descamadas da mucosa bucal. Os iniciadores utilizados para amplificar a região de 500 pb de 
parte do éxon 4 do gene foram: 5’ CGCACGCGCACCACCACCTG 3´ (forward) e 5´ 
ACTCCCCCAAACCCGCTCCTACAA 3´ (reverse). Para as reações de PCR foram utilizados KITs para amplificação 
(PCR MIX LGC), quantidades aproximadas de 500 ng de DNA em um volume total de 50µl e 7µl de cada 
iniciador. As seqüências amplificadas foram submetidas a eletroforese em géis de poliacrilamida: bis-acrilamida 
(29:1) a 7,%. Nossos achados confirmam como apropriado para a amplificação do seguimento, um ciclo 

composto das seguintes fases: Desnaturação a 95ºC por 3 minutos, 30 ciclos de 95ºC por 1 minuto, 65ºC por 
um minuto, 72ºC por 1 minuto, finalizando a reação com uma extensão final nesta temperatura por 5 minutos. 
A sensibilidade e o custo relativamente baixo da amplificação por PCR é de grande interesse para os 
investigadores, uma vez que essa técnica corresponde a uma importante ferramenta para analises moleculares. 
A alta temperatura de anelamento encontrada nesse trabalho se deve, provavelmente, a riqueza de bases C e 
G contidas na seqüência selecionada. Acreditamos que estudos das alterações genéticas que afetam a dentição 

podem fornecer informações sobre o papel de genes específicos, além de ajudar a entender os mecanismos 

moleculares que regulam o processo.Concluímos, portanto, que o ciclo obtido após os testes de otimização foi 
adequado para a amplificação, apresentando excelentes resultados. 
 
Palavras-chave: agenesia; polimorfismo; Shox2. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
 



 
 

 

 64 

CS039 - Investigação de polimorfismos no gene Msx1 em indivíduos com agenesia 

dental 
 
 

Apresentador:  MARTINS, Adalberto Barboza 
Orientador:  RIBEIRO DA SILVA, Elisangela 
Bolsa: PIBIC- FAPEMIG 

Demais Autores: SIQUEIRA, Flavia Bueno; DE MORAES, Patric Ribeiro; MELO, Angela Maria; 
SILVA LIMA, Shirley Cristina 

Instituição: UNIUBE 

 
 
A maioria dos ortodontistas já tratou ou tratará em sua rotina ortodôntica, pelo menos um paciente com 
agenesia dental. Dentre os diversos fatores responsáveis pela agenesia dental, o fator genético destaca-se pela 
complexidade. Estudos das alterações genéticas que afetam a dentição podem fornecer informações sobre o 
papel de genes específicos além de ajudar a entender os mecanismos moleculares que regulam o processo. A 
agenesia dental pode ser entendida como um “erro” da morfogênese que ocorreu nas fases iniciais da 

odontogênese e o gene Msx1 é um dos envolvidos nesse processo. Com base nestes dados objetivou-se 
investigar polimorfismos no gene Msx1, procurando relacioná-los com a hipodontia. Foram selecionados 12 
indivíduos de uma mesma família, sendo 5 portadores de agenesia dental, sem sinais de outras desordens, e 7 
não portadores. Este projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da UNIUBE sob o número 

CAAE.0115.0.22.000.07. Foi utilizado DNA obtido de células descamadas da mucosa bucal. Os iniciadores 
utilizados para amplificar a região de 668 pb de parte do íntron e do segundo éxon do gene MSX1 foram: 5’ 
ACT TGG CGG CAC TCA ATA TC 3´ (forward) e 5´ TGT GAG GGT TAA AGG GAA GG 3´ (reverse). Para as 

reações de PCR foram utilizados KITs para amplificação, quantidades aproximadas de 500 ng de DNA em um 
volume total de 50µl e 7µl de cada iniciador. As seqüências amplificadas foram submetidas a eletroforese em 
géis de poliacrilamida: bis-acrilamida (29:1) a 7,%. Em seguido foi realizada a analise de polimorfismos 
conformacionais de cadeia simples (SSCP). A analise do polimorfismo genéticos realizadas pela técnica SSCP 
demonstrou polimorfismo/mutações, visualizado através de bandas com um padrão anômalo de migração, para 
os indivíduos com hipodontia, sem diferenças significativas na freqüência do alelo entre pacientes do sexo 

masculino e feminino. Polimorfismos genéticos são mecanismos pelos quais os indivíduos podem apresentar 
variações dentro do intervalo do que é considerado biologicamente normal. A maioria dos polimorfismos de 
nucleotídeo único são trocas que ocorrem com freqüência elevada no genoma humano e podem afetar a função 
dos genes. Mutações em três genes foram identificadas para indivíduos portadores de hipodontia ou 
oligodontia: MSX1, PAX9 e AXIN2. Nossos resultados confirmam a importância do gene Msx1 no 
desenvolvimento do dente, uma vez que foi percebida diferença no padrão migratório das bandas de DNA em 

gel, entre os indivíduos portadores e os não portadores do fenótipo em questão. O presente estudo mostrou 

que polimorfismos\mutações no gene MSX1 estão associados com a hipodontia de incisivos laterais superiores. 
 
Palavras-chave: Msx1; polimorfismo; agenesia. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
 



 
 

 

 65 

CS040 - Otimização de reação de PCR para análise de polimorfismos genéticos em 

pacientes com hipodontia: gene Pax9 
 
 

Apresentador:  MELO, Ângela Maria de 
Orientador:  RIBEIRO DA SILVA, Elisângela  
Demais Autores: VASCONCELOS DE OLIVEIRA, Flávia; CRISTINHA SILVA, Shirley; BARBOZA 

MARTINS, Adalberto 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
Hipodontia, a ausência congênita de um ou mais dentes, é uma das alterações mais comuns da dentição 
humana. Os dentes mais atingidos são os terceiros molares, segundos pré-molares superiores, e incisivos 
laterais superiores. Embora a hipodontia não represente um sério problema de saúde pública, pode causar 
disfunção na mastigação e fala, além de problemas estéticos. O gene PAX9 esta expressos no germe dentário 
durante diversas fases da odontogênese. Estudos recentes mostram que polimorfismos em regiões reguladoras 
da transcrição parecem ser freqüentes, e que estas variações são responsáveis por características fenotípicas 

individuais. No entanto, pouco se sabe sobre o papel de polimorfismos genéticos no surgimento da agenesia 
dental de forma isolada. O presente estudo teve como objetivo otimizar a PCR para o gene Pax 9, com a 
intenção de obter material adequado para futuras analises moleculares relacionadas a detecção de 
polimorfismos genéticos. Foram selecionados 30 indivíduos, 15 portadores de agenesia dental, sem sinais de 

outras desordens, e 15 não portadores (grupo controle), através de radiografias panorâmicas. Este projeto foi 
submetido e aprovado pelo comitê de ética da UNIUBE sob o número CAAE.0115.0.22.000.07. Foi utilizado DNA 
obtido de células descamadas da mucosa bucal. Os iniciadores utilizados para amplificar 230 pb da região 

promotora do gene foram: 5’ CCCACCTATAGCCTTAATT 3´ (forward) e 5´ CTCTTTCAGGCTAGCTCCCC 3´ 
(reverse). Para as reações de PCR foram utilizados KITs para amplificação (PCR MIX LGC), quantidades 
aproximadas de 500 ng de DNA em um volume total de 50µl e 7µl de cada iniciador. As seqüências 
amplificadas foram submetidas a eletroforese em géis de poliacrilamida: bis-acrilamida (29:1) a 7,%. Nossos 
achados confirmam como apropriado para a amplificação do seguimento, um ciclo composto das seguintes 
fases: Desnaturação a 95ºC por 3 minutos, 30 ciclos de 95ºC por 1 minuto, 55ºC por um minuto, 72ºC por 1 

minuto, finalizando a reação com uma extensão final nesta temperatura por 5 minutos. A sensibilidade e o 
custo relativamente baixo da amplificação por PCR é de grande interesse para os investigadores, uma vez que 
essa técnica corresponde a uma importante ferramenta para analises moleculares. A alta temperatura de 
anelamento encontrada nesse trabalho se deve, provavelmente, a riqueza de bases C e G contidas na 
seqüência selecionada. Acreditamos que estudos das alterações genéticas que afetam a dentição podem 
fornecer informações sobre o papel de genes específicos, além de ajudar a entender os mecanismos 

moleculares que regulam o processo. Concluímos, portanto, que o ciclo obtido após os testes de otimização foi 

adequado para a amplificação, apresentando excelentes resultados. 
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O Programa de Atenção Integral à Família e o cuidado às famílias desenvolvido em Uberaba/MG é o objeto de 
estudo deste trabalho. Trata-se de uma pesquisa sobre a política pública de Assistência Social e as 
possibilidades de interlocução com a Saúde Coletiva. Objetivou-se avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes 
do PAIF com ênfase no atendimento às famílias e nas contribuições para o empoderamento social. Para tanto, 
seguiu-se as orientações da metodologia qualitativa com análise documental de 108 atas do Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS), trabalho de campo com aplicação de questionários e coleta de entrevistas semi-
estruturadas em amostra composta por 21 profissionais do PAIF (95% do universo). Em Uberaba/MG foram 
identificadas oito equipes do PAIF, compostas por 22 profissionais, a saber: 11 psicólogos; 08 assistentes 
sociais e 03 coordenadores/pedagogos. Na caracterização do perfil dos participantes, destaca-se a atuação 

predominante de mulheres (96%); 81% de brancos (autodeclarados) e uma maioria católica (48%). No que se 
refere à faixa etária, havia uma média de idade de 38 anos e um predomínio de solteiros (52%). Relaciona-se 
estes dados ao tempo de formação dos profissionais, pois se percebeu que o PAIF reunia recém-formados. A 

média de tempo de formação era de apenas 10 anos, sendo 48% da amostra formada há menos de cinco anos. 
No estudo documental, identificou-se que os debates sobre a política assistência social estiveram em pauta 
somente vinculados à aprovação de recursos, prestação de contas ou estritamente ao repasse de informações 
evidenciando-se a necessidade de fortalecimento da participação popular na construção dos projetos e 
estratégias de ação. Entre as atividades desenvolvidas destacam-se a visita domiciliar e o desenvolvimento de 
grupos temáticos. A articulação entre as equipes do PAIF e da estratégia saúde da família já ocorrem em 

algumas áreas e garantem a realização de grupos de envelhecimento e promoção da saúde. O Programa Bolsa 
Família se configurou como um dos núcleos de investigação do estudo dada sua importância no contexto de 
intervenção das equipes, o que assinala para a precariedade das condições materiais das famílias atendidas. A 
práxis das equipes do PAIF evidenciou a urgência em construir políticas intersetoriais para garantir o 
atendimento às necessidades integrais das famílias e comunidades. Os profissionais assinalam como desafios 
para a aplicação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) a formação profissional, a construção de 

instrumentos para monitoramento e avaliação das ações, programas e projetos e a articulação da rede de 

proteção. Neste viés, a participação popular é elemento essencial para a prática e a operacionalização da 
política de Assistência Social, pois permite que profissionais e comunidade se impliquem no fazer e na 
efetivação de ações e redes de cuidado capazes de promover uma abordagem integral aos sujeitos e seus 
grupos familiares, redefinindo o modelo de atenção e fomentando práticas de cidadania. 
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A atenção primária à saúde (APS) oportuniza a atenção integral às famílias e é organizada com a abordagem 
ampliada do processo saúde-doença no contexto familiar e comunitário. No município de Uberaba/MG, a 
organização da APS se efetiva, preferencialmente, pelas cinquenta equipes saúde da família (ESF). A pesquisa 
objetivou compreender o trabalho das ESFs com ênfase no perfil sócio-econômico dos profissionais e dos 
usuários e na avaliação da qualidade dos serviços. Trata-se de estudo descritivo desenvolvido em sete ESFs. A 
amostra abrangeu sessenta e oito profissionais e cento e noventa usuários. Os instrumentos de coleta de dados 
foram questionários e entrevistas semi-estruturadas. A maioria (42,65%) dos profissionais atua na saúde há 

mais de 5 anos; 39,71% atuam de 1 a 2 anos; 75% estão no primeiro emprego e dentre os 25% restantes 
64,70% não tinham experiência anterior em APS. 35,36% estão na área adscrita há mais de 5 anos. Entre os 
usuários, a faixa etária prevalente foi a de 51 a 70 anos (63,16%), pessoas de até 50 anos correspondem a 
17,37% e 19,47% possuem 71 anos ou mais. Há predomínio do sexo feminino (69,47%); 51,47% estão em 

união; 66,32% possuem fundamental incompleto, 14,74% ensino fundamental completo e 07,89% são 
analfabetos. As residências possuem entre 1 e 3 co-habitantes (74,2%) e acima de 4 co-habitantes em 
24,21%. As doenças referidas foram: hipertensão arterial sistêmica (37,39%), diabetes mellitus (26,89%), 

Chagas (11,55%), alcoolismo (06,93%), doença mental (04,20%) e epilepsia (03,57%). 89,12% declaram 
utilizar exclusivamente o SUS. As ESFs oferecem, entre outros: Grupo HiperDia (22,61%), Grupo de Gestantes 
(15,19%), Ginástica Orientada (14,13%), Puericultua (08,13%) e Saúde Bucal (07,07%). Além dos 
atendimentos clínicos, os usuários participam de ginástica orientada/alongamento (04,72%), grupos de 
educação em saúde (01,89%) e tarde dançante (01,42%). No que se refere à avaliação das atividades, os 
profissionais as consideraram boas (70,59%), excelentes (17,65%) e regulares (11,76%); os usuários avaliam 

como excelentes (18,42%), boas (68,95%), regulares (10,53%), ruins (01,58%). Quanto à participação 
popular, somente 07,37% declararam participar das decisões da equipe; 95,26% nunca compareceram à 
conferência municipal, 94,74% nunca participaram de conselho de saúde. Os resultados demonstram as 
especificidades sócio-econômicas dos usuários e a importância das parcerias intersetoriais para acolher às 
diversas demandas. A avaliação da atenção prestada pelas equipes foi bastante positiva. Contudo, ressalta-se 
que a família tem sido abordada como lócus do cuidado e sem as devidas mediações com as demandas 

comunitárias. A valorização da participação popular e o envolvimento comunitário contribuiriam 

significativamente na produção dos sujeitos e na atenção integral à saúde, objetivos primordiais da APS. 
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Tendo em vista a importância do diagnóstico, monitoramento e avaliação das ações de saúde bucal e a 
existência de poucos estudos sobre obesidade infantil fez-se necessária a realização deste estudo. Trata-se de 
um estudo epidemiológico, de corte transversal, cujo objetivo foi investigar o nível de higiene oral e analisar a 

possível associação entre obesidade e higiene oral em crianças matriculadas e freqüentando os ciclos inicial e 
complementar de alfabetização da rede municipal de ensino, participantes do estudo “Prevalência de obesidade 
infantil em escolas públicas do município de Uberaba, ano de 2008”. O presente estudo apresentou as seguintes 
variáveis de observação: nível de higiene oral, mensurada pelo Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) e 

obesidade infantil, mensurada pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Os dados foram analisados no programa 
SPSS 14.0, sendo utilizado o teste Qui-quadrado para verificar a relação entre as variáveis, e, quando 
necessário, o teste de Fisher. O nível de significância para todos os testes foi de alfa = 0,05. Foram examinadas 

160 crianças, cuja idade mais frequente foi 7 anos, estudando em quatro escolas municipais, representando 
diferentes categorias sociais. Houve predomínio de crianças com peso normal em todas as escolas; contudo, na 
escola Stella Chaves (classe B e C), foi encontrada maior prevalência de sobrepeso e obesidade e na escola 
Frederico Peiró (zona rural), foi encontrado um maior número de crianças com baixo peso. O IHOS foi igual a 
1,99, que corresponde a uma higiene oral regular para este grupo examinado. Não houve significância 
estatistica na comparação entre as variáveis higiene oral e obesidade (χ2 = 122,69; dp = 108; p = 0,158). 

Entretanto, observou-se que a categoria socio-econômica parece interferir na prevalência de obesidade infantil. 
Sugere-se que outros estudos epidemiológicos, utilizando esta ou outra metodologia, possam vir a ser 
realizados com vistas a responder este questionamento. 
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O objetivo desse trabalho é analisar a existência da relação entre as medidas de cintura abdominal, quadril, 
relação cintura quadril e os valores da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica (PAD) de 
crianças da faixa etária entre cinco e dezesseis anos, definindo assim a melhor medida para se correlacionar 
com a hipertensão arterial infantil. Para tal análise foi realizado um estudo transversal com 771 crianças da 
pré-escola à quarta série de Escolas Municipais da Cidade de Uberaba, as quais foram submetidas a uma 

avaliação antropométrica com medidas da cintura abdominal, quadril, relação cintura/quadril e aferida a 
pressão arterial, na qual hipertensão arterial foi definida como valores de pressão arterial superiores ou iguais 
ao percentil 95. Para a realização da análise estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um 
bando de dados do programa SPSS 14.0. Para verificar esta relação foram utilizados o teste de correlação de 
Spearman, e o teste do Qui quadrado, com nível de significância de alfa = 0,05. Observamos diante disto que 
as medidas de PA diastólica, cintura e quadril teve correlação significativa com a PA sistólica, sendo a medição 

da cintura abdominal, (R=0,261; p<0,01) com mais significância em relação a medida do quadril, (R=0,210; 

p<0,01) e da medida da relação cintura/quadril. (R=0,146; p<0,01). Em relação a PA diastólica, pode observar 
correlação com as medidas de cintura abdominal e quadril, sendo a medição da cintura (R=0,212; p<0,01) com 
mais significância em relação a medida do quadril, (R=0,172; p<0,01). No entanto, ao contrário da PA sistólica, 
não houve relação estatisticamente da relação cintura/quadril, (R=0,096; p<0,01) com a PA diastólica. A partir 
dos dados colhidos pode-se concluir que houve correlação entre hipertensão arterial infantil e as medidas da 
cintura abdominal, do quadril e relação cintura/quadril entre as crianças analisadas do município de Uberaba, 
sendo a medida da cintura abdominal o melhor método de correlação significativa com hipertensão arterial 

infantil em nosso meio. 
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A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública na atualidade e está fortemente 
relacionada com maior risco cardiovascular. Seu desenvolvimento ocorre, na grande maioria dos casos, pela 
associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais, cabendo ao pediatra o papel fundamental na 
luta contra este malefício, incentivando medidas preventivas e hábitos de vida saudáveis. O projeto foi 
encaminhado e aprovado pelo comitê de ética da Universidade de Uberaba (CAAE no 00108.0.227.000-07). 
Este estudo foi realizado com 981 estudantes do 1º grau de 10 escolas municipais de Uberaba. Os objetos 
usados na pesquisa foram: questionário, balança mecânica portátil e uma fita métrica para medir a altura dos 

alunos. A análise estatística foi realizada através de um banco de dados do programa SPSS 14.0. Para verificar 
a relação entre obesidade infantil e fatores predisponentes, foi utilizado o teste Qui-quadrado, com nível de 
significância de 5%. Das 981 crianças, 90 (9,2%) foram consideradas de baixo peso, 583 (59,4%) normais, 
177 (18,0%) com sobrepeso e 131 (13,4%) obesos. Em relação à atividade física, 835 (85,1%) realizam algum 

tipo de esporte e 146 (14,9 %) não. Foi constatado que as crianças que realizavam atividade física eram: 82 
(9,82%) crianças de baixo peso; 491 (58,8%) com peso normal; 154 (18,44%) com sobrepeso; 108 (12,93%) 
obesos. Não houve relação entre atividade física e obesidade nestes escolares (X2=4,16; P=0,245), como 

também não houve relação entre o tipo de atividade física e obesidade infantil (X2 =43,42; P=0,106). Contudo, 
já houve relação entre a obesidade infantil e o tempo de atividade física em minutos (X2=87,76; P=0,001) e a 
freqüência em vezes por semana (X2=39,76; P=0,002) de atividade física. Não houve relação significativa entre 
obesidade infantil e a realização de atividade física pelas crianças das escolas municipais de Uberaba, porém 
houve relação entre obesidade infantil, o tempo e a frequência das práticas esportivas, onde as crianças com 
obesidade/sobrepeso realizam atividades com maior freqüência e em menor tempo. 

 
Palavras-chave: obesidade infantil; atividade física; Uberaba. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS046 - Avaliação de condições bucais em crianças em escolas públicas do 

município de Uberaba, ano de 2008” – Prevalência de inflamação gengival 
 
 

Apresentador:  FERREIRA, Natthália Mendes Blanco 
Orientador:  HENRIQUE, Paulo Roberto 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda Oliveira; CARVALHO, Denise Maciel; BORGES, Luis 

Henrique; BORGES, Ana Laura; GONDIN, Geane Souza; COSTA, Belisa Brito 
Costa; CARVALHO, Carlos Henrique Andrade; CARDOSO, Perla Oliveira; 
PAULO, Marcela Ribeiro Lopes; DIAS, Elizabeth Cristina Lacerda 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
As doenças periodontais são alterações destrutivas de progressão lenta que podem iniciar ainda na infância, 
sendo a gengivite a forma mais prevalente das lesões que acometem o periodonto entre os pacientes infantis. 
O objetivo desse estudo foi verificar a prevalência de inflamação gengival em crianças com ou sem sobrepeso, 
matriculadas e frequentando os ciclos, inicial e complementar de alfabetização da rede municipal de ensino, 

participantes do presente trabalho. O estudo apresentou um desenho observacional do tipo transversal cujo 
desenho, foi forma observacional e do tipo transversal, compreendendo 203 alunos. A população em estudo foi 
composta por crianças, frequentando os ciclos inicial e complementar de alfabetização da rede municipal de 
ensino. Os exames foram realizados por 4 duplas de acadêmicos do curso de odontologia da UNIUBE, 

devidamente treinados e segundo os critérios da OMS. O exame buco-dental foi realizado com espelhos planos 
e sonda IPC, sob iluminação natural. A inflamação gengival foi mensurada através do índice periodontal 
comunitário. Esse índice permitiu avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento e presença de 

cálculo ou bolsa. Foram usados os seguintes os códigos no IPC: 0-sextante hígido; 1-sextante com 
sangramento; 2 - cálculo; 3 - bolsa de 4 mm a 5 mm; 4 - bolsa de 6 mm ou mais; x - sextante excluído 
(menos de 2 dentes presentes); 9 - sextante não examinado. De acordo com o Índice Periodontal Comunitário, 
a maioria das crianças apresentou sextante hígido 53,7%; 27,6% apresentaram sangramento; 13,8% cálculo; 
bolsa de 4 a 5mm 3% e bolsas de 6mm ou mais 0,5%. Os resultados do presente estudo mostraram baixo 
índice de inflamação gengival entre as crianças pesquisadas. Considerando a importância desses problemas de 

saúde pública, é recomendável que o cirurgião dentista inclua artifícios que enfatizem a prevenção dos fatores 
mais comuns causadores da inflamação gengival, principalmente em crianças. 
 
Palavras-chave: pacientes infantis; obesidade; inflamação gengival. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS047 - Prevalência de obesidade infantil em escolas públicas no município de 

Uberaba no ano de 2009 
 
 

Apresentador:  RIBEIRO, Aline Pécora 
Orientador:  BORGES, Fabiano Zaidan 
Instituição: UNIUBE 

 
 
O aumento da prevalência da obesidade infantil comprova-se pelos dados estatísticos de forma global, e é 

importante, por ser fator de risco para as doenças crônico-degenerativas no adulto. Esse trabalho tem como 
objetivo determinar a prevalência de obesidade nas crianças que estudam em escolas municipais de Uberaba e 
relacioná-lo com idade, cor da pele, sexo, prática de atividade física, tipo de lazer e número de irmãos. O 
projeto foi encaminhado e aprovado pelo comitê de ética da Universidade de Uberaba (CAAE no 
00108.0.227.000-07), e não há conflito de interesses. Trata-se de um estudo de corte transversal realizado em 
10 escolas municipais de Uberaba com 981 alunos dos ciclos inicial e complementar de alfabetização, durante o 
ano de 2009-2010. Aplicou-se questionário sobre prática de atividade física, tipo de lazer e foram coletados 

dados antropométricos.  As variáveis foram submetidas aos testes do Qui-quadrado, com nível de significância 
de 5%, no programa SPSS14. 0. Dos 981 alunos 13,4% são obesos. Houve relação significativa entre 
obesidade/sobrepeso e idade (qui2 = 39,58; p= 0,05). Crianças de 6 (26,7%), 8 (21,4%) e 10 anos (19,1%) 
são mais obesas do que as demais.  Em relação ao sexo (qui2= 14,518; p=0,002), observou-se que os 

meninos são mais obesos (58%) e ainda apresentam mais baixo peso (65,6%). Com a análise da cor de pele 
(qui2=21,181;p= 0,048) notou-se que os estudantes brancos (58%) e pardos (26,7%) são obesos. Observou-
se associação entre uso de computador e excesso de peso (qui2= 12,462; p=0,052). Aqueles que não utilizam 

são mais obesos (55,7%) dos que o fazem (44,3%). Não houve relação significativa entre obesidade e as 
seguintes variáveis: número de irmãos (qui2= 34,460; p=0,542), atividade física (qui2= 4,161; p=0,245), 
assistir televisão (qui2 = 2,672; p= 0,445) e jogar vídeo game (qui2= 1,313; p= 0,726).  Conclui-se que a 
prevalência de obesidade infantil nas escolas municipais de Uberaba aproxima-se da estimativa nacional, assim 
como a faixa etária de maior prevalência. Já o sexo, a cor da pele, as atividades física e de lazer analisadas, 
divergiram da literatura, demonstrando que nas escolas de classes menos favorecidas o perfil epidemiológico da 

obesidade infantil ainda vem sendo traçado.  
 
Palavras-chave: obesidade; crianças; prevalência; IMC; Uberaba. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS048 - Relação entre obesidade infantil e padrão alimentar 
 
 
Apresentador:  MORAIS, Ana Luiza Leite 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira  

Demais Autores: SOUZA, Tania Mara Sarraff  
Instituição: UNIUBE 
 

 
A obesidade infantil vem se destacando em importância na saúde publica devido à elevada prevalência e às co-
morbidades que a acompanham até mesmo na fase adulta. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento 
da obesidade infantil está o padrão alimentar, o qual tem se mostrado cada vez mais alterado pelos padrões da 

sociedade. O capitalismo, os fast-food, os hábitos de vida sedentários e a falta de incentivo dos pais para uma 
alimentação saudável contribuem para a formação de uma alimentação prejudicial que pode levar a obesidade. 
Dentro deste contexto, este estudo tem como objetivo analisar a prevalência da obesidade infantil e a influencia 
do padrão alimentar nestas crianças. Foi realizado um estudo com 771 crianças de 5 a 16 anos matriculadas 
em 10 escolas publicas na cidade de Uberaba- MG através das medidas de aferição da altura, peso, índice de 
massa corporal e a aplicação de um questionário sobre padrão alimentar por meio de recordatório alimentar. 
Para a realização da análise estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um banco de dados 

do programa SPSS 14.0. Para verificar a relação foi utilizado o teste de correlação de Qui quadrado e o nível de 
significância é de 5%. Observou-se em relação ao IMC: 10,4% apresentaram baixo peso; 57,2% apresentaram 
IMC normal; 18,0% sobrepeso e 14,4% obesidade. Em relação ao padrão alimentar a maioria fazia 4 a 5 

refeições dia (45,7 e 27,4% respectivamente), 19,4% faltava uma refeição principal, 40,3% ingeria apenas 
uma porção de verduras e legumes por dia, 59,4% não ingeriam frutas ou sucos naturais, 64,1% ingeria doces 
ou guloseimas, e 49,0% fazia a merenda escolar. Houve relação entre obesidade e: número de porções de leite 

e derivados (Qui2=30,200; p=0,036), número de porções de legumes ou vegetais (Qui2=43,502; p=0,053), 
repetir a merenda escolar (Qui2=18,648; p=0,005), e alimentação com frituras (Qui2=16,431; p=0,001). Não 
houve relação entre a ingestão de balas, doces, refrigerantes e guloseimas com obesidade sendo que apenas 
13,8% das crianças apresentaram obesidade. Foi possível concluir que existe um grande consumo pelas 
crianças de alimentos gordurosos no lugar de alimentos naturais como frutas e estas influenciam diretamente 
na saúde infantil, principalmente em relação à obesidade e suas conseqüências. A alimentação é um dos 
principais recursos acessíveis e de fundamental importância na prevenção à obesidade. 

 
Palavras-chave: obesidade infantil; padrão alimentar; alimentação. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS049 - Avaliação de Condições Bucais em Crianças em Escolas Públicas do 

Município de Uberaba,Ano de 2008 
 
 

Apresentador:  COSTA, Belisa Brito Costa e  
Orientador:  ROBERTO, Paulo 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda Oliveira; CARVALHO, Denise Maciel; BORGES, Luis 

Henrique; BORGES, Ana Laura; GONDIM, Geane Souza; CARDOSO, Perla 
Oliveira; PAULO, Marcela Ribeiro Lopes de; DIAS, Elizabeth Cristina Lacerda; 
FERREIRA, Nathalia Mendes Blanco 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
Uma alimentação equilibrada garante ao organismo condições de enfrentar infecções e prevenir doenças 
crônicas. Suspeita-se que a obesidade contribui para a severidade de doenças periodontais. O objetivo desse 
estudo foi o de analisar a possível associação entre obesidade e inflamação gengival entre as crianças 
examinadas. O estudo apresenta um desenho observacional do tipo transversal cujo desenho, foi realizado de 

forma observacional e do tipo transversal, compreendendo 203 alunos. A população em estudo é composta por 
crianças matriculadas, frequentando os ciclos, inicial e complementar de alfabetização da rede municipal de 
ensino. Os exames foram realizados por quatro duplas de acadêmicos do curso de odontologia da UNIUBE, 
devidamente treinados e calibrados segundo os critérios da OMS. O exame buco-dental foi realizado com 

espelhos planos e sonda IPC, sob iluminação natural. A inflamação gengival foi mensurada através do índice 
periodontal comunitário (IPC). Esse índice permite avaliar a condição periodontal quanto à higidez, 
sangramento e presença de cálculo ou bolsa. Foram os seguintes os códigos utilizados no IPC: 0 - sextante 

hígido;1- sextante com sangramento (observado diretamente ou com espelho, após sondagem); 2 - cálculo 
(qualquer quantidade, mas com toda a área preta da sonda visível); 3 - bolsa de 4 mm a 5 mm (margem 
gengival na área preta da sonda); 4 - bolsa de 6 mm ou mais (área preta da sonda não está visível); x - 
sextante excluído (menos de 2 dentes presentes); 9 - sextante não examinado. De acordo com o Índice 
Periodontal Comunitário, a maioria das crianças apresentou sextante hígido 53,7%; 27,6% apresentaram 
sangramento;13,8% cálculo; bolsa de 4 a 5mm 3% e bolsas de 6mm ou mais o,5%. A ingestão descontrolada 

de alimentos, comum em obesos, dificultaria o controle da placa bacteriana ocasionando o surgimento de 
gengivite. No entanto, Os resultados do presente estudo mostraram baixo índice de inflamação gengival entre 
as crianças pesquisadas. Portanto, não comprovando a  associação entre obesidade e gengivite. 
Palavras-chave: obesidade infantil; bucal; inflamação gengival. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS050 - Relação Obesidade e Hipertensão Arterial na Infância em Escolas 

Municipais de Uberaba 
 
 

Apresentador:  SANTOS, Ludymilla Rodrigues dos  
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira  
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A obesidade é atualmente uma das maiores epidemias mundiais que vem crescendo principalmente na 
população infantil. Sendo ela, o fator mais importante na gênese da hipertensão arterial, sendo seguidos de 
outros fatores como: resistência à insulina, alteração do metabolismo da glicose e do metabolismo lipídico, 
redução da complacência arterial. A proposta desse trabalho foi avaliar estudantes da pré-escola à quarta série 
de Escolas Municipais da Cidade de Uberaba, procurando estabelecer uma correlação entre a presença de 
hipertensão arterial e obesidade. Para tal análise foi feito uso de ferramentas como aferição da pressão arterial 
com esfigmomanômetros infantis, aferição da altura, peso. Para a realização da análise estatística dos dados 

coletados, os mesmos foram digitados em um bando de dados do programa SPSS 14.0. Para verificar a relação 
entre obesidade infantil foram utilizados o teste de correlação de Spearman, e o teste do Qui quadrado, com 
nível de significância de alfa = 0,05. Foram avaliadas 771 crianças, onde observou-se uma relação significativa 
entre obesidade e hipertensão infantil (Qui2=50,24; p<0,001). Houve correlação positiva entre IMC e PA 

Sistólica (R=0,120; p=0,05), Peso e PA Sistólica (R=0,135; p=0,02); porém não encontrou-se correlação 
positiva entre IMC e PA diastólica (R=0,091; p=0,14), ou Peso e PA diastólica (R=0,085; p=0,171). A partir 
dos dados colhidos pode-se concluir que a presença de obesidade na infância leva a um aumento na 

probabilidade do surgimento de hipertensão arterial, e um maior risco de desenvolver complicações na vida 
adulta como doença cérebro vascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal 
crônica entre outras. 
 
Palavras-chave: infância; índice de massa corporea; escola. 
 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS051 - Avaliação de condições bucais em crianças em escolas públicas do 

município de Uberaba, ano de 2008 – Prevalência de Maloclusão 
 
 

Apresentador:  PAULO, Marcela 
Orientador:  BORGES, Luís Henrique 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda; CARVALHO, Denise; HENRIQUE, Paulo; BORGES, 

Ana Laura; GONDIM, Geane; COSTA, Belisa; TIVERON, Gabriela; CARDOSO, 
Perla; DIAS, Elizabeth; FERREIRA, Nathália. 

Instituição: UNIUBE 

 
 
A obesidade é considerada atualmente como um problema de saúde pública tanto na população jovem como na 
adulta (DIETZ, 2001). Obesidade e excesso de peso são definidos como sendo um excesso de gordura do 
organismo relacionada a massa magra, com condições multifatoriais, que envolvem alterações psicológicas, 
bioquímicas, metabólicas, anatômicas e sociais (TAUBES, 1998).As maloclusões representam desvios de 
normalidade das arcadas dentárias, do esqueleto facial ou de ambos, com reflexos variados tanto nas diversas 

funções do aparelho estomatognático quanto na aparência e auto-estima dos indivíduos afetados (BRESOLIN, 
2000), sendo considerado o terceiro maior problema de saúde bucal apontado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS).Os hábitos bucais deletérios, especificamente a sucção não-nutritiva podem levar às más 
oclusões. Assim, o presente estudo objetivou analisar prevalência de maloclusões em crianças participantes do 

estudo “Prevalência de obesidade infantil em escolas públicas do município de Uberaba, ano de 2008”. Trata-se 
de um estudo epidemiológico, de corte transversal. Para o exame bucal foram utilizados os critérios 
diagnósticos propostos pela OMS (BRASIL, 2001). Os exames foram realizados por quatro duplas de 

acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade de Uberaba, calibrados. A população em estudo foi 
composta por 274 crianças. Foram avaliadas as variáveis de observação: maloclusões mensurada pelo índice 
DAI (DENTAL AESTHETIC INDEX), sendo as anormalidades dento-faciais com base em informações relativas às 
condições: dentição, espaço e oclusão. As análises obtidas mostram que 89,2% das crianças examinadas não 
apresentaram mordida aberta, 47,3% não apresentaram diastema, o overjet maxilar mais comum foi de 1mm 
(19,7%), o overjet mandibular foi de zero (37,4%), 82,8% apresentou deglutição normal, 74,4% apresentou 

respiração normal e 87,7% apresentou fala normal. Dos hábitos deletérios o mais prevalente entre as crianças 
examinadas foi o hábito de roer unhas.A prevalência de maloclusões é maior entre as crianças examinadas de 7 
anos de idade e do sexo feminino. É obvia a necessidade de cuidados em relação aos fatores que levam à 
maloclusão e a obesidade infantil. Cabe a todos os profissionais da odontologia, em especial aos ortodontistas e 
aos órgãos competentes ligados à saúde, criar uma cultura de conscientização de toda população para que haja 
a prevenção, interceptação e caso necessário, a correção destes problemas.É de suma importância a ação dos 

pais neste contexto, a fim de inspecionar e orientar os filhos para que diminuam os eventuais hábitos deletérios 

que podem levar a maloclusões. 
 
Palavras-chave: maloclusão; hábitos deletérios; obesidade infantil. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS052 - Prevalência de obesidade infantil em escolas públicas do município de 

Uberaba, ano de 2008 
 
 

Apresentador:  TIVERON, Gabriela 
Orientador:  BORGES, Luis 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda; CARVALHO, Denise; HENRIQUE, Paulo; BORGES, 

Ana; GONDIM, Geane; BRITO, Belisa; OLIVEIRA, Perla; RIBEIRO, Marcela; 
DIAS, Elizabeth; FERREIRA, Nathalia 

Instituição: Uniube 

 
 
A obesidade infantil é considerada a doença nutricional que mais cresce no mundo, e a de mais difícil 
tratamento (FIESBERG, 2005). Nos países desenvolvidos, ela é considerada uma doença crônica e um dos mais 
importantes problemas de saúde pública (RODRIGUES,1998). Mal oclusão é a alteração da posição normal dos 
dentes, que tem como consequência uma oclusão incorreta e por isso origina um defeito da mastigação. A 
etiologia das más oclusões é multifatorial, com uma série de influências que englobam problemas congênitos, 

morfológicos, biomecânicos e ambientais, como hábitos deletérios, alterações buco faciais, respiração bucal, 
deglutição e fonação atípica (EMERICH,2004;RONCALLI,et al,2005). A mal oclusão pode causar impacto 
estético nos dentes e na face, especialmente as crianças que estão em fase de socialização, podendo ser causa 
de baixa estima, além de serem predisponente a desenvolverem doenças na articulação têmporo-mandibular, 

desvios de postura e problemas periodontais. (FRAZÃO,1996;MICHEL-CROSATO,et.al.2005), Assim este estudo 
tem como objetivo identificar relação entre Mal oclusões e Higiene Bucal em crianças matriculadas e 
freqüentando os ciclos inicial e complementar de alfabetização da rede municipal de ensino, participantes do 

estudo “Prevalência de obesidade infantil em escolas públicas do município de Uberaba, ano de 2008”. Trata-se 
de um estudo epidemiológico, de corte transversal. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 
Universidade de Uberaba. O exame bucal foi realizado, sempre por dois alunos examinadores, calibrados, 
seguindo os critérios diagnósticos propostos pela Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2001). A população 
em estudo foi composta por 274 crianças de quatro escolas da rede municipal de ensino. O presente estudo 
apresenta as seguintes variáveis de observação más oclusões, através do índice DAI (Dental Aesthetic Index) e 

nível de higiene oral, através do Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS). Em relação ao índice de higiene 
oral e oclusão o que maior prevaleceu é de 1,66 onde há 12 crianças com a oclusão classe I. Podemos observar 
que nesse estudo os resultados tiveram relação significante entre a má-oclusão e o nível de higiene oral. Em 
relação á idade, escola, gênero, cor, foram examinadas 160 crianças de 5 a 13 anos,onde prevaleceu crianças 
com idade de 7 anos (20,7%). A Escola Stella Chaves, localizada no município de Uberaba, foram examinadas 
maior proporção de crianças (26,6%).Observamos que das 203 crianças, 88 (43,3%) eram do sexo feminino e 

72 (35,5%) do sexo masculino. Considerando a cor da pele, observamos que 79 crianças (38,9%) eram 

brancas, 32 (15,8%) negras, 48 (23,6%) pardas e 1 criança (5%) era asiática. Existe uma relação significativa 
entre o Índice de Higiene Oral e a Má-oclusão Classe I. 
 
Palavras-chave: obesidade; higiene bucal; má oclusão. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS053 - Padrão alimentar das crianças no município de Uberaba 
 
 
Apresentador:  ALMEIDA, Diego Naziasene de 
Orientador:  MOREIRA, Tânia Mara 

Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
A nutrição humana é uma das áreas mais importantes do ponto de vista da saúde e do bem-estar das 
populações, uma vez que reporta à relação entre o homem e o alimento e aos fatores desencadeantes desse 
processo. Uma alimentação saudável na infância resulta no crescimento e desenvolvimento, proporciona 

condições plenas para o incremento das atividades intelectuais, além é claro de prevenir a obesidade e suas 
complicações. Pensando nisso este trabalho tem objetivo de avaliar o padrão alimentar das crianças de escola 
pública no município de Uberaba-MG a fim de adotar medidas para a redução dos índices de obesidade, assim 
como as suas conseqüências para esta faixa etária. Foi realizado um estudo com 771 crianças de 5 a 16 anos 
matriculadas em 10 escolas publicas na cidade de Uberaba- MG. Aferição da altura, peso, índice de massa 
corporal e a aplicação de um questionário sobre padrão alimentar por meio de recordatório alimentar foram 
realizados. Para a análise estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um banco de dados 

do programa SPSS 14.0, e são descritos em porcentagens. Em relação ao padrão alimentar a maioria fazia 4 a 
5 refeições dia (45,7 e 27,4% respectivamente), 19,4% faltava uma refeição principal, 40,3% ingeria apenas 
uma porção de verduras e legumes por dia, 59,4% não ingeriam frutas ou sucos naturais, 64,1% ingeria doces 

ou guloseimas, 27,2 não consumiam ao menos 01 copo de leite no café da manhã, 44,2% consumiam chips e 
cereais de milho, 32,6% consumiam frituras e 49,0% fazia a merenda escolar. A partir dos dados, podemos 
concluir que apesar da grande maioria dos alunos realizaram um número satisfatório de refeições diárias, não 

foi observado qualidade no padrão alimentar dessas crianças. O consumo de doces e guloseimas, bem como 
chips e cereais de milho fazem parte do cardápio, podendo futuramente resultar em agravos a saúde, como 
obesidade, baixo peso, hipertensão arterial, dislipidemias e posteriormente patologias cardiovasculares 
relacionados aos fatores de risco descrito acima. 
 
Palavras-chave: escolares; padrão alimentar; saúde. 
 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS054 - Avaliação de condições bucais em crianças em escolas públicas do 

município de Uberaba, ano de 2008 – Prevalência de cárie dentaria no Brasil 
 
 

Apresentador:  GONDIM, Geane Souza  
Orientador:  CARVALHO, Denise Maciel  
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda Oliveira; BORGES, Luis Henrique; HENRIQUE, Paulo 

Roberto; BORGES, Ana Laura; COSTA E COSTA, Belisa Brito; TIVERON, 
Gabriela Borges; CARDOSO, Perla Oliveira; LOPES DE PAULO, Marcela 
Ribeiro; DIAS, Elizabeth Cristina Lacerda; FERREIRA, Nathalia Mendes Blanco 

Instituição: UNIUBE 
 
 
O objetivo do presente estudo é identificar a prevalência de cárie dentária em crianças matriculadas e 
freqüentando os ciclos inicial e complementar de alfabetização da rede municipal de ensino, participantes do 
estudo “Prevalência de obesidade infantil em escolas públicas do município de Uberaba, ano de 2008”, e propor 
medidas pertinentes de intervenção em saúde pública. O estudo contou com a participação dos alunos do curso 

de Medicina, para a coleta e análise dos dados referentes à prevalência de obesidade infantil, e com os alunos 
do curso de Odontologia, para a avaliação da prevalência de cárie. Foram utilizados os critérios diagnósticos 
propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e a cárie dentária foi mensurada pelo Índice de Ataque 
de Carie, representado pelos índices CPO-D e ceo-d. A prevalência de cárie dentária encontrada foi baixa, tanto 

na dentição permanente quanto na decídua, e a maior parte dos dentes examinados estava livre de cárie, 
apontando que há uma melhor conscientização com relação à prevenção e promoção da saúde oral. Entretanto, 
além da promoção de saúde e da prevenção das doenças bucais, deve-se assegurar que as crianças tenham 

acesso facilitado ao tratamento odontológico, uma vez que constatou-se o predomínio do componente cariado 
em relação ao obturado, quando comparados os componente dos índices CPO-D e ceo-d. Este fato muitas vezes 
não é observado nos serviços de saúde pública. 
 
Palavras-chave: carie dentaria; CPO-d; ceo-d. 
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CS055 - Avaliação de condições bucais em crianças em escolas públicas do 
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Apresentador:  CARDOSO, Perla Oliveira 
Orientador:  CARVALHO,Denise Maciel 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda Oliveira; BORGES, Luiz Henrique; HENRIQUE, Paulo 
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Costa; TIVERON, Gabriela Borges; PAULO, Marcela Ribeiro de; DIAS, 
Elizabeth Cristina Lacerda; FERREIRA, Nathalia Mendes Blanco. 

Instituição: UNIUBE 
 
 
A higiene bucal é considerada a melhor forma de prevenção de cárie, gengivite, periodontite e outros 
problemas na boca, além de ajudar a prevenir a halitose. È necessária para todas as pessoas, 
independentemente de seu ciclo de vida, manterem a saúde de seus dentes e boca. (Canavarros 2008). Nesse 
contexto, a promoção de saúde bucal é apenas uma pequena parte de um todo. Promover a saúde bucal é 

qualquer esforço planejado para construir políticas públicas saudáveis, criar ambientes que apanhem o esforço 
individual e comunitário de ser saudável, fortalecer ação comunitária, desenvolver habilidade pessoal ou 
reorientar serviços de saúdes voltados para a promoção de saúde (Buischi 2007). Trata-se de um estudo 
epidemiológico, de corte transversal. Para o exame bucal foram utilizados os critérios diagnósticos propostos 

pela OMS (BRASIL, 2001). Foi utilizado o Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), que mede a existência de 
placa bacteriana e tártaro em dentes específicos. O índice de higiene oral simplificado (IHOS) na população em 
estudo foi igual a 1,99, ou seja, a higiene oral destas crianças pode ser considerada regular. A higiene oral 

parece estar relacionada ao nível sócio-econômico, uma vez que os mais altos valores do IHOS foram 
encontrados na escola rural e na periferia. Hábitos de vida pouco saudáveis, durante a infância e adolescência, 
constituem-se em fatores de risco para doenças, principalmente para as doenças bucais. Acredita-se que a 
orientação de hábitos saudáveis, que incluem os de higiene, devem ter início o mais precocemente possível, 
envolvendo famílias e instituições onde as crianças freqüentam, uma vez que a categoria social parece intervir 
diretamente nos hábitos de higiene. 

 
Palavras-chave: higiene bucal; tártaro; placa. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS056 - Prevalência de Obesidade Infantil 
 
 
Apresentador:  TEIXEIRA, Flávia 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda 

Demais Autores: SOUZA, Tânia 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
Não há dúvidas de que uma alimentação sadia trás vantagens em qualquer idade, porém na infância elas são 
ainda maiores. Este trabalho visou destacar a influência do padrão alimentar e qualidade de vida no 
desenvolvimento de obesidade e pressão arterial na infância. Foi realizado um inquérito alimentar com 771 

crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, distribuídas em 9 escolas pertencentes ao município de Uberaba- MG, 
mostrando o padrão alimentar dessas crianças, visando demonstrar a forte relação entre alimentação e as 
patologias relacionadas. Em relação ao padrão alimentar, dentre as crianças analisadas, 45,7% relatavam 4 
refeições ao dia; 19,3% das crianças apresentaram falta de refeição principal; 22,8% não ingeriram porções de 
leite e derivados; 40,5% fizeram ingestão de sucos ou frutas naturais no dia anterior; 66 % das crianças 
ingeriram legumes e vegetais; 64,1%, consumiram balas, doces, refrigerantes e guloseimas. Não houve relação 
entre o número de refeições e hipertensão arterial (Qui2= 13,287, p= 0,349). Houve relação entre número de 

poções de legumes e vegetais de legumes e pressão arterial (Qui2=32,977, p=0,034), e entre a pressão 
arterial e ingestão de frituras (Qui2=7,427, p=0,024). É cada vez maior a prevalência de obesidade e HAS na 
infância. É necessário que os pais monitorem melhor as atividades de seus filhos, impondo horários para se 

dedicarem às diversas atividades, inclusive à prática de esportes. Além disso, é fundamental o incentivo a uma 
alimentação balanceada, capaz de oferecer energia e calorias suficientes para que a criança possa crescer com 
saúde e hábitos saudáveis de vida. 

 
Palavras-chave: obesidade infantil; alimentação; hipertensão arterial. 
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município de Uberaba, ano de 2008 – Relação entre obesidade e cárie dentária 
 
 

Apresentador:  BORGES, Ana Laura  
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Instituição: Uniube 
 
 
O objetivo do presente estudo foi identificar a prevalência de cárie dentária em crianças matriculadas e 
freqüentando os ciclos inicial e complementar de alfabetização da rede municipal de ensino, participantes do 
estudo Prevalência de obesidade infantil em escolas públicas do município de Uberaba, ano de 2008, e propor 
medidas pertinentes de intervenção em saúde pública, além de analisar a possível associação entre obesidade e 

cárie dentária na população em estudo. O presente estudo apresentou as seguintes variáveis de observação: 
cárie dentária, mensurada pelo Índice de Ataque de Cárie, representado pelos índices CPO-D e ceo-d, 
avaliando-se as superfícies coronárias, e obesidade mensurada pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Das 89 
crianças examinadas, 16 crianças (17,97%) eram obesas e 14 (15,7%) apresentam sobrepeso. O CPOD médio 

encontrado foi de 1,37. No entanto, os resultados encontrados não apontaram relação entre o Índice de Ataque 
de Cárie (CPOD) e o Índice de Massa Corporal (IMC). Considerando a magnitude destes dois problemas de 
saúde pública e a importância da educação em saúde para a redução de sua prevalência e incidência, 

recomendamos que os profissionais de saúde, inclusive o cirurgião dentista, incluam estratégias que enfatizem 
a prevenção, atuando nos fatores de risco mais comuns para a obesidade e a cárie dentária. 
 
Palavras-chave: obesidade; índice de ataque de cárie; cárie dentária. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS058 - Relação entre hipertensão arterial infantil com uso de videogame, 

televisão e/ou computador 
 
 

Apresentador:  BRAGA, Laura Bitu Moreno  
Orientador:  MAGALHAES, Fernanda O.  
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
A hipertensão arterial (HA) é caracterizada pela persistência de níveis de pressão arterial acima de níveis 

arbitrariamente definidos como limites de normalidade. A alta prevalência, combinada com a gravidade das 
complicações tardias, fazem da hipertensão uma prioridade e um enorme desafio de saúde pública. A tendência 
ao sedentarismo, demonstrada pela associação entre o tempo de permanência sentado e a porcentagem de 
gordura corporal nas crianças, identifica à importante participação da inatividade como fator associado à 
obesidade na infância, e ocorrência da HA. Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre horas de 
televisão (tv)/vídeogame/computador com níveis elevados da pressão arterial, correlacionando com dados de 
sobrepeso e obesidade, com o objetivo de alarmar e intervir precocemente sobre esses fatores de risco tendo 

em vista os riscos futuros que a HA impõe. Para correlação desses dados foi feito um estudo com 967 crianças 
de 5 a 16 anos matriculadas em 10 escolas publicas na cidade de Uberaba- MG através das medidas de aferição 
da pressão arterial (PA), aferição da altura, peso, e a aplicação de um questionário sobre uso de tv, vídeo game 
e computador. Para a realização da análise estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um 

bando de dados do programa SPSS 14.0. Para verificar a relação foi utilizado o teste de correlação de Qui 
quadrado, e o nível de significância é de 5%. Dentre as 969 crianças analisadas, 98% assistiam tv e dessas 
24,5% (237) assistiam de 0-2 horas/dia, 36% (349) assistiam de 2-4 horas, 28,6% (277) assistiam de 4-6 

horas, 9,18% assistiam 6-8 horas, 16 crianças não se inseriam em nenhuma dessas faixas de tempo. Dessas 
36,7% usavam vídeogame sendo que 25,6% (248) usavam de 0-2 horas/dia, 9% (87) usavam 2-4 horas/dia, 
1,3% (13) usavam 4-6 horas/dia e 7% (7) usavam 6-8 horas/dia. Das crianças analisadas 52,6% tinham 
acesso ao computador, dessas 42,9% (416) usavam 0-2 horas/dia, 9,2% (89), usavam 2-4 horas/dia, 1,1% 
(11) usavam 4-6 horas/dia 2% (2) usavam 6-8 horas/dia. Em relação aos níveis pressóricos dentre 967 
crianças analisadas 78,9% tinham PA normal, 12,9% tinham PA limítrofe, e 7,9% eram hipertensos. Não houve 

relação entre TV e classificação de PA (Qui2=1,893, p=0,388), tempo de TV e classificação de PA (Qui2=8,103, 
p=0,423), vídeo-game e PA (Qui2=2,703, p=0,259), tempo de videogame e PA (Qui2=11,097, p=0,196), uso 
de computador e PA (Qui2=2,973, p=0,562), porém houve relação significativa entre horas de computador e 
PA (Qui2=14,098, p=0,029), onde 16,3% das crianças hipertensas usavam de 2-4 horas de computador e 
30,9% das crianças com hipertensão limítrofe usavam de 2-6 horas de computador. Não houve relação entre 
TV e classificação de PA tempo de TV e classificação de PA, vídeo-game e PA, tempo de videogame e PA, uso de 

computador e PA, porém houve relação significativa entre horas de computador e PA. 

 
Palavras-chave: hipertensao arterial infantil; sedentarismo; saúde publica. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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CS059 - Relação entre padrão alimentar e atividade física em escolas municipais 

de Uberaba 
 
 

Apresentador:  OLIVEIRA, Raphael 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
A obesidade é considerada atualmente como um problema de saúde pública tanto na população jovem como na 

adulta. Sabe-se que o modelo de comportamento tendendo à inatividade e inadequação da dieta familiar é um 
fator que pode levar à obesidade precoce. Além disso, a atividade física na infância não tem sido relacionada à 
promoção de saúde tendo sua intensidade abaixo do limite mínimo necessário para que possa ocorrer 
adaptações funcionais voltadas a um melhor funcionamento orgânico. Através desse estudo, analisamos a 
possível relação entre o padrão alimentar e atividade física no intuito de demonstrar a importância da prática 
de hábitos saudáveis desde a infância para a prevenção de doenças e suas complicações futuras. Foi realizado 
um estudo com 969 crianças de 5 a 16 anos matriculadas em 10 escolas publicas na cidade de Uberaba- MG 

através das medidas de aferição da altura, peso, índice de massa corporal e a aplicação de um questionário 
sobre padrão alimentar por meio de recordatório alimentar e a respeito da atividade física, sua qualidade e 
frequência. Para a realização da análise estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um 
banco de dados do programa SPSS 14.0. Para verificar a relação foi utilizado o teste de correlação de Qui 

quadrado e o nível de significância é de 5%. Entre as 969 crianças analisadas, 19,5 % faltavam a refeição 
principal. De todas as crianças, 72,7% tomavam ao menos um copo de leite no café da manhã; 65,7% delas 
comiam legumes e vegetais; 66,2% comiam balas, refrigerantes e guloseimas; 47,3% comiam merenda escolar 

e dessas 8,3% repetiam a merenda escolar; 66,7% não comiam frituras. Destas, 85% faziam alguma atividade 
física, sendo 42,5% educação física na própria escola. Dessas que faziam atividade física, 52,3% praticavam 
por duas vezes na semana. A maioria das crianças (63,3%) praticava por sessenta minutos cada vez na 
semana. Houve relação entre atividade física e: tomar ao menos um copo de leite no café da manhã 
(Qui²=6,337, p=0,012); consumo de legumes e vegetais (Qui²=7,971, p=0,047); repetir a merenda escolar 
(Qui²=8,873, p=0,012); consumo de chips e cereais de milho (Qui²=11,293, p=0,001) e atividade física. 

Houve associação entre tipo de atividade física e: consumo de frituras (Qui²= 29,405, p=,014), falta de 
refeição principal (Qui²=21,256, p=0,047); consumo da merenda escolar (Qui²=15,978, p=0,014) e a 
frequência da atividade física e: falta da refeição principal (Qui²=21,256, p=0,047), tomar ao menos 1 copo de 
leite (Qui²=25,033, p<=0,001), consumo de legumes e vegetais (Qui²=64,494, p<0,001), consumo de balas e 
guloseimas (Qui²=44,994, p<0,001) e consumo de merenda escolar (Qui²=15,978, p=0,014). Encontramos 
várias associações entre o padrão alimentar e atividade física, tipo de atividade e freqüência de atividade, 

mostrando que este binômio geralmente caminha junto, podendo gerar a obesidade infantil. 

 
Palavras-chave: obesidade; dieta; infantil. 
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Uberaba no período de 2009-2010 - Atividade física entre crianças de escolas 
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Apresentador:  MOTA, Patrícia Garcia  
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira 

Demais Autores: GLATT, Paula Perin; Liga de Diabetes 
Instituição: Uniube 

 
 
A obesidade é considerada na atualidade como uma das maiores epidemias mundial, que tem atingido cada dia 
mais a população infantil. Por outro lado, sabe-se que o sedentarismo representa um dos fatores mais 
importantes na gênese da obesidade e suas complicações, tais como resistência à insulina, alteração do 
metabolismo da glicose e do metabolismo lipídico, hipertensão arterial, redução da complacência arterial, 

dentre tantas outras. Dessa forma faz- se necessário o estudo da prática da atividade física com fator de 
proteção perante a tantas patologias, interferindo positivamente na qualidade de vida, morbidade e mortalidade 
na vida adulta. A proposta desse trabalho é avaliar estudantes da pré-escola à quarta série de Escolas 
Municipais da Cidade de Uberaba, procurando estabelecer a prevalência da prática de atividade física entre os 
mesmos. Assim, para tal análise usou-se de ferramentas como questionários aplicados individual e diretamente 
as crianças, que abrangeram o fato de realizar ou não atividade física, o tipo de atividade realizada, a 

freqüência semanal, bem com sua duração diária. Para a realização da análise estatística dos dados coletados, 

os mesmos foram digitados em um bando de dados do programa SPSS 14.0. As variáveis quantitativas foram 
submetidas ao teste de normalidade de Kolmorgokow-Smirnov, sendo expressos em média e desvio padrão 
(DP), ou mediana. Foi realizada análise descrita dos dados quantitativos por meio de tabelas e / ou gráficos de 
freqüência. Foram avaliadas 969 crianças, onde observamos que a principal atividade física realizada foi a 
educação física (42,6%), que é uma disciplina curricular obrigatória do ensino fundamental; a freqüência mais 
prevalente é de duas vezes por semana (52,3%); e a duração mais encontrada foi de 31 a 60 minutos 
(69,1%). Sendo assim, concluiu-se que a prática de atividade física pelas crianças é precária, na medida em 

que a grande maioria a realiza de modo obrigatório pela instituição escolar, que acaba por definir na média a 
freqüência semanal e duração das atividades desenvolvidas. Tal fato, em contrapartida, ressalta a importância 
das escolas não só no aprendizado das crianças, como na prevenção e promoção básicas de saúde. Porém há 
de se ver, mesmo assim, a real necessidade de se implementar a prática de atividade física entre as crianças 
no sentido de melhorar a prevenção de doenças na vida adulta, assim como promover melhor qualidade de vida 
e bem estar às pessoas. 

 
Palavras-chave: obesidade; atividade física; educação física. 
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CS061 - Alimentação e atividades como video game, televisão e computador entre 

escolares no município de Uberaba – MG – Resultados parciais 
 
 

Apresentador:  NASCIMENTO, Ana Olivia de Paula Silveira do 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira; 
Demais Autores: SOUZA, Tania Mara Sarraff; Liga de Diabetes da Universidade de Uberaba 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

Atualmente atividades de lazer como vídeo game, televisão e computador estão cada vez mais presentes no 
cotidiano das crianças, sendo estas atividades contribuintes para maior incidência de obesidade infantil. A 
proposta deste trabalho foi avaliar estudantes da pré-escola à quarta série de 10 Escolas Municipais de Uberaba 
(MG), buscando estabelecer uma relação entre a alimentação e o tempo em que estas crianças ficam expostas 
ao vídeo game, televisão e computador. Para a análise foi aplicado um questionário avaliando o acesso à 
televisão, vídeo game e computador, e o tipo de alimentação destas crianças. Os dados foram analisados 
estatisticamente pelo teste do Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliadas 969 crianças, 

sendo 50,4 % do sexo masculino. A idade média é de 8,22 ±1,54 anos. Com relação ao acesso à televisão 98% 
das crianças, afirmaram que assistem televisão, com exposição de 2 a 4 horas diariamente em 36% delas. 
Quanto ao vídeo game 36,7% das crianças relataram que jogam, com 69% tem freqüência diária de até 2 
horas. 52,6% das crianças utiliza o computador e a maioria, 80% o faz no máximo 2 horas por dia. Quanto à 

alimentação destas crianças: 19,5% falta a refeição principal; 72,7% ingerem pelo menos um copo de leite no 
café da manha; 65,7% comem legumes e verduras; 66,2 % consomem balas, doces e refrigerantes; 47,2% 
usufruem da merenda escolar e 4% repetem a merenda; 43,8 % consome chips e cereais de milho; e 33,3 % 

comem fritura em sua alimentação diária. Houve significância entre: jogar vídeo game e a falta da refeição 
principal, sendo que em 24% das crianças que jogam vídeo game, falta a principal refeição do dia (X² = 8,68, 
p=0,013); entre o tempo de televisão e ao menos a ingestão de um copo de leite no café da manhã, mostrando 
que 73% das crianças que assistem televisão ingerem pelo menos um copo de leite no café da manhã 
(X²=4,81, p=0,028); entre o tempo de uso do computador e a ingestão de frutas ou sucos naturais, 
evidenciando que 47% das crianças que usam o computador até 2 horas por dia possuem frutas ou sucos 

naturais como parte de sua alimentação (X²=12,61, p=0,006). Nota-se que 91% das crianças que assistem 
televisão não repetiram a merenda escolar (X²=7,5 p=0,023), e 45 % das crianças que assistem televisão de 2 
a 4 horas por dia consomem chips e cereais de milho (X²=16,94, p=0,002). Para finalizar, houve significância 
entre o tempo de televisão e a ingesta de frituras, 38% das crianças que assistem de 2 a 4 horas de televisão 
comem frituras (X²=10,73, p=0,030). Com relação aos dados obtidos concluiu-se que atividades de lazer como 
aparelhos e jogos eletrônicos podem influenciar na alimentação dos escolares contribuindo para uma 

alimentação menos saudável, uma vida mais sedentária, sendo estes fatores de risco para obesidade infantil. 

 
Palavras-chave: alimentação; aparelhos e jogos eletrônicos; obesidade infantil. 
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CS062 - Distribuição de medidas antropométricas (altura, peso, IMC) entre 

crianças do município de Uberaba-MG 
 
 

Apresentador:  BOSCH, Ana Carolina 
Orientador:  BARBOSA, Valdirene Fatima 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal no indivíduo, sendo uma doença crônica cuja 

prevalência aumentou drasticamente nos últimos 20 anos, tanto em adultos como em crianças. Entre as 
complicações mais comuns está o diabete mellitus, a hipertensão arterial, as dislipidemias, as alterações 
osteomusculares, alterações psico-sociais, apnéia do sono e o incremento da incidência de alguns tipos de 
neoplasia (mama, cólon e reto) e dos índices de mortalidade. A proposta desse trabalho é avaliar estudantes da 
pré-escola à quarta série de Escolas Municipais da Cidade de Uberaba, para estabelecer a distribuição das 
medidas antropométricas (peso, altura, IMC). Para tal análise usou-se de ferramentas para triagem de 
obesidade como aferição da altura, peso e cálculo do IMC em 968 escolares. Para a realização da análise 

estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um bando de dados do programa SPSS 14.0. 
Dentre as crianças analisadas até o momento nota-se que a média da altura foi de 1,33 metros (m) sendo que 
a altura mínina foi de 1,00 m e a máxima de 1,68 m e o índice de variação é de 0,109 m. A média do peso foi 
de 29,00 quilogramas (Kg) sendo que o peso mínimo foi de 14Kg e o máximo de 98Kg e o índice de variação é 

de 9,43Kg. Já a media do IMC foi de 16,80Kg/m2 sendo que o IMC mínimo foi de 10,20kg/m2 e o máximo de 
50,50Kg/m2 e o índice de variação é de 3,3889Kg/m2. A partir dos dados podemos concluir que, a média das 
medidas antropométricas, permanece nos percentis de 50 a 75 nos mostrando que as crianças analisadas 

permanecem dentro da normalidade em relação às medidas antropométricas. 
 
Palavras-chave: obesidade infantil; medidas antropométricas; Uberaba. 
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CS063 - Relação entre nível sócio-econômico e obesidade no municipio de 

Uberaba 
 
 

Apresentador:  REZENDE, Adriely Andrade 
Orientador:  ZAIDAN, Fabiano 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda 

Instituição: UNIUBE 
 
 

Atualmente está sendo observado aumento na prevalência da obesidade infantil. Principalmente em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento por isso a importância de compreender melhor os fatores desencadeantes 
deste processo e a relação com o nível sócio econômico. Considerando que a obesidade tem aumentado 
mundialmente e que a educação alimentar e a prevenção da obesidade se iniciam na infância, e que esses 
fatores estão ligados diretamente ao acesso a informação e ao nível sócio econômico temos como proposta 
deste trabalho avaliar estudantes da pré-escola à quarta série de Escolas Municipais da cidade de Uberaba 
(MG), buscando estabelecer relação entre a obesidade e o nível sócio-econômico. Para a análise foi aplicado um 

questionário avaliando peso, altura, IMC, e realizado um recordatório alimentar. As escolas foram divididas em 
níveis sócio-econômicos (periferia, rural, B-C e média) de acordo com dados do bairro (IBGE). Os dados foram 
analisados estatisticamente pelo teste do Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliadas 969 
crianças, sendo 50,4 % do sexo masculino. A idade média é de 8,22 ±1,54 anos. Do total de crianças, 48,4% 

eram do nível BC; 7,4% do nível rural; 32,9% do nível média e 11,2% do nível periferia. Houve relação 
significativa entre obesidade e nível rural (Qui²=33,6 p=0,00), nível periferia (Qui²=7,88 p=0,048), e nível 
médio (Qui²= 12,40 p=0,006). Não houve relação entre obesidade e nível BC (Qui²=4,025, p=0,29). 

Observamos obesidade em 2,8% das crianças da zona rural, 5,5% da classe periferia, 14,5% na classe B_C e 
16,9% na classe média. O sobrepeso foi de 6,9% na zona rural, 16,5% na periferia, 17,7% na classe B_C e 
21,9% na classe média. Com relação aos dados obtidos concluiu-se que existe uma importante relação entre o 
nível sócio econômico e obesidade e também ao baixo peso. Verificou-se que as crianças com sobrepeso e 
obesidade se encontram nas classes mais favorecidas, que tem um melhor acesso a alimentação, porém, os 
hábitos de vida, as “junk foods”, e o sedentarismo favorecem maus hábitos. Constatou-se ainda que as 

crianças com maior taxa de baixo peso se encontram na periferia e no nível rural, o que pode ser explicado pelo 
acesso dificultado a uma alimentação adequada e a baixa renda. Contudo percebeu-se que o nível sócio 
econômico influencia significativamente nas taxas de sobrepeso e baixo peso. 
 
Palavras-chave: escolares; obesidade; nível sócio-econômico. 
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CS064 - Horas de televisão, vídeo game e computador entre crianças de escolas 

municipais do município de Uberaba - MG 
 
 

Apresentador:  XIMENES, Hugo 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda 
Demais Autores: Liga de Diabetes 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

Embora seja consenso ser a obesidade uma doença complexa e de etiologia multifatorial, fatores ambientais 
frequentemente se relacionam ao seu aparecimento. A redução progressiva da prática de atividade física 
associada ao maior tempo dedicado às atividades de baixa intensidade, como assistir televisão, usar 
computador e jogar vídeo game, exercem papel no ganho de peso dos adolescentes. Para a análise foi aplicado 
um questionário avaliando o acesso à televisão, vídeo game e computador. Os dados foram digitados no 
programa SPSS 14.0, estão descritos em porcentagem e as relações foram analisadas estatisticamente pelo 
teste Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%. Foram analisadas 981 crianças de 10 escolas públicas 

municipais. Destas, 487 eram do sexo feminino e 494 do sexo masculino. E faixa etária analisada variou de 5 a 
16 anos. Destas crianças 574 (59,2%) apresentaram peso normal, 176 (18,1%) sobrepeso, 130 (13,4%) 
obesidade e 89 (9,1%) baixo peso. Dentre as crianças analisadas, observou-se que 98,1% assistiam TV, sendo 
que destas 36,7% assistiam entre 2 a 4 horas diárias. Em relação ao vídeo game, observou-se que somente 

37% faziam o uso, e destas 70,2% utilizam por no máximo 2 horas diárias. E já em relação à utilização do 
computador, observou-se que 53,2% faziam o uso, sendo que 80,2% utilizavam até 2 horas diárias. Podemos 
concluir então que a grande maioria das crianças passa bastante tempo em frente à TV e durante um tempo 

relativamente prolongado. Por outro lado, o uso de vídeo game não é tão significativo; enquanto o uso de 
computador é feito pela maioria das crianças, apesar de ser no máximo até duas horas diárias. Estes fatores 
podem interferir na obesidade infantil e na saúde da criança, devendo ser tomadas medidas que estimulem 
atividades com gasto calórico e alimentação adequada. 
 
Palavras-chave: obesidade infantil; televisão; vídeo game, computador. 
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CS065 - Relação entre nível sócio-econômico e horas de TV, vídeo game e PC, 

entre escolares do município de Uberaba 
 
 

Apresentador:  MACHADO, Isaac Limeira Paxini 
Orientador:  THIRONE, Ana Claudia Pelegrinelli 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda Oliveira 

Instituição: Universidade de Uberaba-UNIUBE 
 
 

A Organização Mundial de Saúde reconheceu que a obesidade é uma epidemia global, que atinge tanto países 
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, estando parcialmente associada à transição nutricional, em que se 
observa um aumento no consumo de lipídios e carboidratos refinados, e uma diminuição da ingestão de fibras e 
gordura poliinsaturada (WHO, 1997). A obesidade é definida como um excesso de gordura corporal relacionado 
à massa magra, e o sobrepeso como uma proporção relativa de peso maior que a desejável para a altura são 
condições de etiologia multifatorial, cujo desenvolvimento sofre influência de fatores biológicos, psicológicos e 
sócio-econômicos. O objetivo deste trabalho é avaliar estudantes do nível fundamental de ensino de Escolas 

Municipais de Uberaba (MG), buscando estabelecer uma relação entre nível sócio-econômico e horas de TV, 
vídeo-game e PC. Para a análise está sendo aplicado um questionário avaliando o acesso a TV, vídeo-game e 
computador, bem como o tempo de exposição, além disso, os participantes estão sendo avaliados quanto a 
prática de atividade física, tempo e vezes que realiza a respectiva atividade. As escolas foram divididas em 

níveis sócio-econômicos (periferia, rural, BC e média) de acordo com dados dos bairros (IBGE). Os dados foram 
analisados estatisticamente pelo teste do Qui², com nível de significância de 5%. Até o momento, foram 
avaliadas 969 crianças sendo que 48,4% do nível BC, 7,4% do nível rural, 32,9% do nível médio e 11,2% do 

nível periferia. Dentre essas crianças 98% assistem TV, 36,7% jogam vídeo-game e 52.6% tem acesso ao PC. 
Houve relação entre tempo de TV e nível BC (Qui²=23,826, p<0,001); uso de PC e nível BC (Qui²=9,041, 
p=0,011); tempo de TV e nível rural (Qui²=19,400, p=0,001); uso de PC e nível rural (Qui²=62,032, 
p<0,001); tempo de PC e nível rural (Qui²=19,845, p<0,001); tempo de TV e nível médio (Qui²=15,572, 
p=0,004); uso de PC e nível médio (Qui²=7,814, p=0,020); tempo de PC e nível médio (Qui²=14,172, 
p=0,003); tempo de TV e nível periferia (Qui²=19,192, p=0,001). Sendo assim, podemos concluir que existe 

uma intima relação entre o nível sócio- econômico e tempo de TV, o uso de PC e tempo de PC, porém, não 
encontramos relação entre nível sócio-econômico e uso de vídeo-game. Assim sendo, esses fatores podem 
estar predispondo a obesidade infantil, relacionando com o nível sócio econômico dos mesmos. 
 
Palavras-chave: obesidade; escolares; multifatorial. 
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CS066 - Nível sócioeconômico e padrão alimentar 
 
 
Apresentador:  GLATT, Paula Perin 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira 

Demais Autores: MOTA, Patricia Garcia; Liga de Diabetes 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
A prevalência de obesidade em crianças e adolescentes tem crescido na maior parte dos países e se traduzido 
em um dos mais significativos problemas nutricionais da atualidade. O controle da obesidade tem sido um dos 
maiores desafios de pesquisadores e profissionais da área de saúde, uma vez que o acúmulo excessivo de 

gordura corporal está associado ao desenvolvimento ou agravamento de inúmeras disfunções metabólicas, tais 
como cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, entre outras. Pesquisas 
anteriores já sugeriram o ciclo vicioso: obesidade – diminuição da atividade – assistir TV – comer pelo hábito – 
obesidade, que se não rompido reduzirá as taxas de sucesso terapêutico aumentando assim a prevalência de 
doenças cardiovasculares da atualidade. Tendo em vista que estudos sobre o nível sócio econômico e o padrão 
alimentar são poucos freqüentes, a proposta desse trabalho é avaliar estudantes da pré-escola à quarta série 
de Escolas Municipais da Cidade de Uberaba, procurando estabelecer uma correlação entre a obesidade, o 

padrão alimentar e o nível socioeconômico. Para tal análise fizemos uso de ferramentas como aferição da 
altura, peso, PA e questionários de interrogatório alimentar contendo a qualidade, quantidade e horário das 
refeições e questionário das atividades diárias como esporte e lazer. Para a realização da análise estatística dos 

dados coletados, os mesmos foram digitados em um bando de dados do programa SPSS 14.0. Até o presente 
momento, foram avaliadas 969 crianças, onde observamos que 9,2% apresentaram baixo peso, 59,2% 
apresentaram peso normal para a idade, 18,2% sobrepeso e 13,4% obesidade. Quanto à falta de alguma das 

refeições principais observamos que 80,5% das crianças realizaram todas as refeições principais enquanto 
19,5% das crianças faltaram alguma das refeições principais. Dentre as crianças que não realizam alguma das 
refeições principais, 63 são de classe média alta, 107 da classe B e C, 20 da periferia e 9 da zona rural, 
totalizando 199 crianças. Em relação ao nível socioeconômico 19,7% das crianças da classe média-alta não 
realizaram alguma refeição principal, na classe B e C 20%, na periferia 18,5% e na zona rural 12,5% das 
crianças pesquisadas faltaram realizar alguma das refeições. A partir dos dados podemos perceber que a 
presença da obesidade nas crianças, analisadas no Município de Uberaba, estão, infelizmente, correspondendo 

às expectativas epidemiológicas quanto à presença de obesidade e são independentes da classe social. A 
obesidade como conseqüência as mudanças de hábitos alimentares, com ingesta de alimentos com alto teor 
calórico e baixo teor nutritivo, e o sedentarismo, típicos da vida moderna. Assim, é notável a importância da 
implementação de ações de promoção à saúde condizentes com a adoção de dietas balanceadas e da prática de 

atividades físicas, a fim de reduzir o risco cada vez mais incidente da obesidade na infância e 
conseqüentemente na vida adulta. 
 

Palavras-chave: obesidade infantil; padrão alimentar; nível sócioeconômico. 
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CS067 - Nível sócio-econômico e atividade física entre escolares no município de 

Uberaba – MG – Resultados parciais 
 
 

Apresentador:  OLIVEIRA, Marília Matos 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: Liga de Diabetes da Universidade de Uberaba 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
A atividade física regular tem sido reconhecida por seus efeitos saudáveis nos praticantes. O exercício físico 
apresenta também efeitos benéficos nos aspectos psicológicos, sociais e cognitivos. Já existem, em várias 
pesquisas, fortes evidências das relações entre condições sócio-econômicas e estado de saúde. A atividade 
física está bastante associada ao estado sócio-econômico. A proposta deste trabalho foi avaliar estudantes da 
pré-escola à quarta série de Escolas Municipais da cidade de Uberaba (MG), buscando estabelecer uma relação 
entre atividade física e nível sócio-econômico. Para a análise foi aplicado um questionário avaliando atividade 

física, tempo de atividade e vezes por semana. As escolas foram divididas em níveis sócio-econômicos 
(periferia, rural, BC e média) de acordo com dados do bairro (IBGE). Os dados foram analisados 
estatisticamente pelo teste do Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliadas 969 crianças, 
sendo 50,4 % do sexo masculino. A idade média é de 8,22 ±1,54 anos. Com relação ao tempo de atividade 

física por semana, a média é 58,99 ± 26,64 minutos. Do total de crianças, 48,4% eram do nível BC; 7,4% do 
nível rural; 32,9% do nível média e 11,2% do nível periferia. Com relação à atividade física, 824 (85%) 
crianças realizam. Houve significância entre os níveis e atividade física. No nível rural, periferia, BC e média; 

respectivamente 98% (X2=11,26, p=0,001), 91% (X2=4,34, p=0,037), 92% (X2=40,12, p<0,001) e 68% 
(X2=100,32, p<0,001) das crianças praticam exercício físico. Com relação ao tipo de atividade física, a 
atividade predominante em todos os níveis é a educação física. No nível rural não houve relato de atividade 
física fora do ambiente escolar, enquanto nos outros níveis houve relato de outras atividades; como futebol de 
salão e natação. Não houvesignificância entre o nível média e quantidade de vezes por semana de prática de 
exercício (X2=6,63, p=0,356). Com relação aos dados obtidos podemos concluir que apesar da diversidade de 

atividades que as classes mais favorecidas são expostas, a classe rural é a que mais pratica exercício físico, o 
que pode ser parcialmente explicado pela variedade de atividades de lazer que as classes com melhor nível 
sócio-econômico possuem, substituindo a educação física e outros esportes por aparelhos e jogos eletrônicos. 
 
Palavras-chave: atividade física; nível sócio-econômico; escolares. 
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CS068 - Relações entre atividade física e medidas de cintura abdominal, quadril e 

relação cintura/quadril, em escolares no município de Uberaba-MG – 2009/2010 
 
 

Apresentador:  QUEIROZ, Matheus Teodoro 
Orientador:  BORGES, Fabiano Zaidan 
Demais Autores: MAGALHÃES, Fernanda Oliveira; Liga de Diabetes da Universidade de 

Uberaba. 
Instituição: UNIUBE 
 

 
A obesidade é atualmente uma das maiores epidemias mundiais que vem crescendo principalmente na 
população infantil, e está relacionada a várias complicações, como também a uma maior taxa de mortalidade. A 
criança e o adolescente tendem a ficar obesos quando sedentários, e a própria obesidade poderá fazê-los ainda 
mais sedentários. A atividade física, mesmo que espontânea, é importante na composição corporal, por 
aumentar a massa óssea e prevenir a osteoporose e a obesidade. A proposta desse trabalho foi avaliar 
estudantes da pré-escola à quarta série de Escolas Municipais, procurando estabelecer uma correlação entre a 

atividade física e as medidas de cintura abdominal, quadril e relação cintura/quadril (RCQ). Para a realização da 
análise estatística dos dados coletados, os mesmos foram digitados em um banco de dados do programa SPSS 
14.0. Para verificar as relações foi utilizado o teste de correlação de Spearman, com nível de significância de 
5%. Foram avaliadas 969 crianças, das quais 574 apresentaram peso normal para a idade, 176 sobrepesos e 

130 obesidades. Observamos que um percentual de 85% das crianças entrevistadas, praticam atividade física, 
ainda sendo a educação física a atividade mais prevalente com uma media de duração de 60 minutos e 
intervalos de duas vezes na semana. Foi evidenciado uma correlação positiva entre freqüência de atividade e 

Cintura (R=0,085; p=0,014), freqüência de atividade e Relação Cintura/Quadril (RCQ) (R=0,116; p=0,001), 
tempo da atividade (minutos) e Cintura (R=0,108; p=0,002), tempo da atividade e quadril (R=0,111; 
p=0,001); porém não encontramos correlação positiva entre freqüência de atividade e Quadril (R=0,018; 
p=0,615) ou tempo da atividade e RCQ (R=-0,012; p=0,731). Podemos concluir que ainda há muito que fazer 
para o combate da obesidade na infância, na tentativa de prevenir e evitar futuras conseqüências a saúde. 
Dentre as medidas antropométricas na infância, a cintura mostrou melhor correlação com a atividade física que 

as outras, podendo ser um meio barato e simples de avaliação da criança. 
 
Palavras-chave: obesidade; atividade física; cintura abdominal. 
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CS069 - Perfil da população que participa da Gincana dos Diabéticos no município 

de Uberaba 2001-2008 
 
 

Apresentador:  LEITE, Emerson Espinola 
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira 
Demais Autores: CANÇADO, Afabio Lopes; MARTINS, Ana Carolina; PELLEGRINELI, Ana 

Claudia; OLIVEIRA, Davi Ribeiro M C; AVELAR, Flavio Andrade; BOMFIM, 
Renata Gimenez C; NUNES, Sharley Pereira Duarte; SOUZA, Tania Mara 
Sarraff 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
A Gincana dos Diabéticos é um evento realizado no Dia Mundial do Diabetes, pelos acadêmicos de Liga de 
Diabetes da Universidade de Uberaba, há 8 anos. Objetiva comemorar o dia do diabético, proporcionar para a 
população a oportunidade de conhecer melhor a doença e complicações, orientar sobre promoção e prevenção 
de saúde, sobre medidas de controle e diagnosticar novos casos de diabetes. A pesquisa foi feita visando 

avaliar os efeitos de oito anos de Gincana na vida dos indivíduos. Foram feitas medidas antropométricas como 
altura, peso, cintura abdominal, índice de massa corporal, glicemia capilar, triglicerideos e colesterol, e aplicado 
um questionário que aborda temas como o conhecimento sobre a doença, as mudanças no hábito de vida 
dessas pessoas, o controle glicêmico e a ocorrência de complicações. Para a realização da análise estatística 

dos dados estes foram armazenados em um banco de dados do programa SPSS 14.0 e a seguir cruzados e 
analisados. As variáveis foram submetidas ao teste de normalidade de Kolmorgokow-Smirnov, sendo expressos 
em média e desvio padrão, ou mediana. Foi realizada análise descrita dos dados quantitativos por meio de 

tabelas e/ou gráficos de freqüência. O sexo feminino participa com 69,8% e o masculino com 29,4%; 46,8% 
são casados, 22,2% são viúvos, 14,3% são solteiros e 11,9% são divorciados. A raça branca comparece com 
72,2%, a parda com 17,5% e os negros com 8,7%. A ocupação é de 51,6% aposentados, 23,8% do lar, 16,7% 
fazem atividade remunerada, 2,4% são desempregados, 1,6% são estudantes e 3,2% realizam outras 
atividades. A renda é de 1 a 5 salários mínimos para 19,8%, até 1 salário mínimo para 11,9%, 5 a 10 salários 
mínimos para 32,5% e acima de 10 salários mínimos para 7,9%. A escolaridade é de 10,3% com 1º grau 

incompleto, 4,8% com 2º e grau completo, 3,2% com ensino superior, 37,3% de analfabetos, 8% com 1º 
completo e 8% com 2º grau incompleto. A naturalidade é de 34,9% de Uberaba, 46,8% de outras cidades do 
estado e 12,7% de outros estados. O tabagismo foi retratado por 4% de fumantes, 18,3% não fumantes e 
3,2% de fumantes passivos; 27% dos participantes são etilistas e 61,1% não são etilistas. A atividade física é 
feita por 73% dos participantes contra 19% de sedentários. Os diabéticos representam 31%, destes 27,8% 
apresentam diabetes tipo 2 e 2,4% apresentam diabetes do tipo1, 24% apresentam hipercolesterolemia, 44% 

de hipertrigliceridemia. As médias estatísticas encontradas: glicemia de jejum: 114,8 ± 47,35 mg/dl; glicemia 

pós-prandial: 136, 1 ± 60,50 mg/dl; colesterol total: 180,4 ± 36,07; triglicérides: 193,2 ± 121,10; IMC: 27,1 
± 4,39 Kg/m2; cintura abdominal: 90,2 ± 10,94 cm, RCQ: 0,89 ± 0,08 cm. O perfil da população que participa 
da Gincana é de indivíduos do sexo feminino, casadas, raça branca, aposentadas, com renda entre 5 a 10 
salários mínimos, analfabetos, não tabagistas e não sedentárias, com muitos fatores de risco cardiovascular e 
que não realizam o controle adequado da doença. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus; perfil populacional; atividade físico-recreativa. 
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CS070 - Avaliação da cintura, quadril e relação cintura/quadril entre indivíduos 

que participaram da Gincana dos Diabéticos 
 
 

Apresentador:  BOMFIM, C G Renata 
Orientador:  MAGALHÃES O, Fernanda 
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Martins 

Instituição: Uniube 
 
 
O diabetes mellitus é uma doença muito comum na população brasileira e é alvo de diversos estudos na 
tentativa de conhecer mais sobre seus mecanismos. Há 8 anos, no dia mundial do diabético, é realizada uma 
gincana na cidade de Uberaba visando atividades físicas e educativas para diabéticos e seus acompanhantes. 
Isso proporciona aos participantes maior conhecimento sobre esta doença e a necessidade de um controle 

glicêmico para evitar complicações. Foi realizado questionário, medida de glicemia de jejum e pós-prandial, 
colesterol e triglicérides capilares, medida de cintura, quadril, peso e altura, durante a realização das 
atividades. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 14.0 e com aplicação do teste do Qui-quadrado e 
Teste de correlação de Spearman com nível de significância de 5%. Foi encontrada relação significativa entre 

hipertrigliceridemia e obesidade abdominal, tanto pelos critérios brasileiros (Qui2=4,687; p=0,030) quantos 
pelos da IDF (Qui2=6,574; p=0,010), sendo que os outros parâmetros não apresentaram relação significativa. 
Houve correlação entre glicemia pós-prandial e relação cintura/quadril (R=0,280; 0,016); glicemia pós-prandial 

e quadril (R=-0,486; p<0,001); triglicérides e cintura (R=0,323; p=0,001); triglicérides e quadril (R=0,297; 
0,002). Concluímos que a medida da cintura abdominal, quadril e relação cintura /quadril é um método prático, 
de fácil realização, baixo custo e que indica risco para glicemia pós-prandial alterada, e hipertrigliceridemia, na 
população estudada. 
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Nos últimos oito anos, no Dia Mundial do Diabetes, reúne-se na cidade de Uberaba, um grupo de indivíduos 
para realização de atividades que tem como propósito a melhoria da qualidade de vida em relação a alterações 
do metabolismo glicídico, lipídico, suas co-morbidades e complicações. Estas atividades são realizadas durante 
todo o dia e compõem de atividade física, recreação e aspectos educacionais. Este estudo é voltado para 
avaliação da prevalência de Síndrome Metabólica (SM) entre os participantes desta atividade físico recreativa e 

educativa. Foram realizados questionário, medida de glicemia de jejum e pós-prandial, colesterol total e 
triglicérides capilares, medida da cintura abdominal, peso, altura e pressão arterial. Os dados foram analisados 
pelo programa SPSS 14.0 e através do teste do Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Dentre 126 
participantes da atividade, encontrou-se: 31% de diabetes, 24% apresentam hipercolesterolemia, 55,6% 

apresentam hipertrigliceridemia. As médias estatísticas encontradas: idade – 65,18 ± 1,3 anos, glicemia de 
jejum - 112 ± 5,4 mg/dl, glicemia pós-prandial - 136, 1 ± 6,8 mg/dl, índice de massa Corporal (IMC) – 27,1 ± 
0,6 Kg/m2 SC, cintura abdominal – 85,6 ± 1,5 cm, Pressão Arterial Sistólica – 157,1 ± 9,3 mmHg, Pressão 

Arterial Diastólica – 91,5 ± 2,8 mmHg, Colesterol Total – 142,9 ± 8,2 mg/dl, Triglicérides – 186,20 ± 9,3 
mg/dl. Pode-se analisar a SM em 85 indivíduos com uma prevalência de 40,7%. Não houve relação entre 
diabetes e síndrome metabólica, onde 30,3% dos portadores da SM eram diabéticos e 31,8% dos não 
portadores também eram diabéticos (X2=0,20, p=0,887). Mediante os dados encontrados pode-se observar 
uma alta prevalência da SM, tanto entre os pacientes diabéticos como não diabéticos, mostrando a necessidade 
de esclarecimento da população e de adoção de medidas de prevenção e controle desta patologia. Essa 

síndrome causa alta morbidade e mortalidade, devendo ser abordada pelos profissionais de saúde sempre que 
possível. 
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A prevalência de Diabetes Mellitus está aumentando de forma exponencial, adquirindo características 
epidêmicas, sobretudo nos países em desenvolvimento. A modificação do comportamento alimentar adequado e 
a perda ponderal, associadas à prática de atividade física regular, são consideradas terapias coadjuvantes para 
auxiliar no controle glicêmico destes pacientes. Para avaliar o impacto da alimentação na vida do diabético, foi 
realizada uma pesquisa com uma determinada população, durante atividade fisico-recreativa e educativa 

realizada no dia Mundial do Diabetes. Foi realizado inquérito de freqüência alimentar, medida de glicemia de 
jejum e pós-prandial capilares. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 14.0 e através do teste do Qui-
quadrado com nível de significância de 5%. Foi possível observar nesta analise que no total de 126 indivíduos 
entrevistados, 31% apresentavam diabetes mellitus. A maior prevalência na dieta diária foi de frutas, com 

61.1% seguida por frituras 57.1% e sucos 44.4%. Em relação ao consumo de doces encontramos: 4.8% 
usavam sucos adoçados 3 vezes/semana, 51.6% ingeriam refrigerantes 1 vez/semana e 4.8% 2 vezes/semana, 
44.4% consumiam sobremesas 1 vez/semana, 46.8% ingeriam balas uma vez/semana e 42.9% ingeriam 

chocolate 1 vez por semana. Não houve relação significativa quanto à presença de diabetes e: ingestão de 
sucos (X2=9,827, p=0,132), refrigerantes (X2=0,680, p=0,712), frituras (X2=9,16, p=0,316) e balas 
(X2=4,072, p=0,396). No entanto, podemos notar uma relação entre a ingestão de chocolates e a glicemia de 
jejum (X2 =7,477, p=0,024). Não houve uma relação entre a ingestão dos alimentos e a glicemia pós-prandial. 
Concluímos que o padrão alimentar dos indivíduos analisados era inadequado com baixo consumo de frutas e 
verduras e freqüente ingestão de doces. Não houve diferença entre o padrão alimentar dos diabéticos e dos não 

diabéticos. È necessário uma maior conscientização desta população em relação à alimentação. 
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Devido a sua alta prevalência faz-se necessária uma maior atenção e educação sobre o Diabetes Mellitus. No 
dia mundial do diabético, na cidade de Uberaba, é realizado, há 8 anos, atividade físico-recreativa e educativa 
com participação de diabéticos e familiares. O objetivo foi de avaliar os benefícios da prática de exercícios 
físicos nestes indivíduos freqüentadores da atividade. Foi realizado questionário, medida de glicemia de jejum e 
pós-prandial, durante a realização da atividade. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 14.0 e através 

do teste do Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Como resultado, dentre os 126 participantes da 
gincana, 10 não responderam ao questionário, totalizando então 116 indivíduos analisados. Houve 31% de 
prevalência de diabetes entre estes indivíduos. A maioria 79% (92/116) realizava atividade física regularmente 
e 19% não realizavam. 85% realizava de 30 a 60 minutos de exercício. Não houve relação entre diabetes 

mellitus e atividade física, visto que 77,14% dos diabéticos e 80% dos não diabéticos a realizavam (X2=0,120, 
p=0,729). Não houve relação entre glicemia de jejum e atividade física (X2=4,510, p=0,105). Houve relação 
entre glicemia pós-prandial e atividade física, onde 79,6% dos que realizavam atividade física mantinham 

glicemia pós-prandial < 140 mg/dl, versus 20,4% dos que não realizavam (X2=7,755, p=0,021). Apesar de não 
haver relação entre a glicemia de jejum e atividade física, a relação com a glicemia pós-prandial mostra a 
importância da realização deste tipo de atividade. Devemos conscientizar e incentivar ainda mais a população 
através de orientações clínicas e/ou campanhas sobre o assunto. 
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Com a educação dos portadores de diabetes, é possível conseguir reduções importantes das complicações e 
conseqüente melhoria na qualidade de vida, porque entendemos que a educação para saúde feita por grupos 
especializados, poderá ajudar os profissionais da saúde, pessoas portadoras de diabetes e a família, a atingirem 
a qualidade de vida, ao longo do processo de doença (Torres HC et al, 2005) Em Uberaba, o projeto 

“ATIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS PARA DIABÉTICOS”, com o apoio do Curso de Medicina e do Curso de 
Nutrição da UNIUBE – Universidade de Uberaba, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba, da 
Secretaria Municipal de Saúde–Hiperdia, Secretaria Municipal de Esportes e da Associação dos Diabéticos de 
Uberaba e do Vale do Rio Grande-ADURVAGRA, é realizado anualmente, no dia mundial do diabético atividade 

comemorativa, educativa e recreativa. Este trabalho se propõe a analisar o efeito de tal atividade no controle 
glicêmico dos pacientes diabéticos. Foi realizado questionário, medida de glicemia de jejum e pós-prandial, 
peso, altura. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 14.0. Dentre 126 participantes da atividade 

encontramos 31% de sujeitos diabéticos. As médias estatísticas encontradas: idade – 65,18 ± 1,3 anos, 
glicemia de jejum – 114,8 ± 47,3 mg/dl, glicemia pós-prandial - 136,1 ± 60,5 mg/dl, índice de massa corporal 
(IMC) – 27,1 ± 4,4 Kg/m2 SC. Dentre os diabéticos, 46,4% mantinham glicemia de jejum ideal, 14,3% glicemia 
regular e 39,3% glicemia de jejum descompensada. Foram feitos 5 diagnósticos novos de diabetes durante o 
evento (3,9%). Em relação à glicemia pós-prandial, 37,0% dos diabéticos mantiveram um nível ideal. O dia 
educativo foi importante para reduzir casos de diabetes no futuro, obtida principalmente com uma melhora 

e/ou controle dos níveis glicêmicos ideais, sendo que a educação tem um preço reduzido comparado com os 
medicamentos e com o da terapêutica especifica. 
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Os eosinófilos são leucócitos importantes do sistema imune, apresentam atividades em reações alérgicas, 
parasitarias e doenças inflamatórias. Existem agonistas naturais de PPAR-γ e também uma grande variedade de 
agonistas sintéticos, sendo que os mais utilizados pertencem a classe das drogas antidiabéticas dos glitazones 
utilizado no tratamento da diabetes tipo 2. Nos últimos anos, entretanto, inúmeros estudos têm demonstrado 
que os benefícios terapêuticos dos agonistas de PPAR-γ vai além do uso contra o diabetes, aumentando a 

evidência do potencial anti-inflamatório. Muitos estudos tem demonstrado que os ligantes que atuam no 
receptor PPAR-γ, inibem as diferentes células do sistema imune. Neste trabalho testou-se a hipótese se a 15d-
PGJ2 tem ação de inibir o influxo de eosinófilos devido a inibição de IL-5 e da IgE. A citocina IL-5 tem ação 
direta e indireta na migração de eosinófilos,sua função principal é de diferenciação e maturação dessas células. 

A IgE é encontrada em reações alérgicas e parasitarias, tem função decisiva na resposta imunológica humoral, 
ligam a antígenos específicos atuam também como opsoninas. Três grupos de camundongos foram submetidos 
ao implante EWI (modelo de eosinofilia qual consiste em implantar um fragmento de clara de ovo coagulada 

pelo calor para induzir a eosinofilia). Após 14 dias foi administrado i.p. ovalbumina (10ug) e os animais foram 
tratados com 15d-PGJ2 subcutaneamente em três doses 100, 300 e 1000 ug/Kg, com reforço de 12 em 12 
horas por 48 horas. Após este período, os animais foram sacrificados e foi coletado o sangue para dosar IgE e o 
lavado peritoneal para dosar IL-5, a dosagem foi realizada pelo método de ELISA. Foi demonstrado que a 15d-
PGJ2 foi capaz de inibir a migração de eosinófilos para a cavidade peritoneal, assim como diminuiu a 
eosinopoiese na medula óssea de maneira dose dependente (p<0.05). Um dos mecanismos que pode explicar 

este fenômeno é a diminuição da IL-5 que foi observada, além da menor síntese de IgE nos animais tratado. 
Com os resultados obtidos ate o presente, confirma-se a idéia que a 15d-PGJ2 tem efeito inibitório em relação a 
eosinófilos e a inibição da IL-5 e da IgE pode ser o mecanismo de ação desta droga. Estas observações 
sugerem que o uso farmacológico de 15d-PGJ2 pode ser um novo modelo terapêutico para o tratamento de 
doenças alérgicas regulando negativamente as funções eosinofilicas. Apoio Financeiro: PAPE-FAPEMIG 
2009/006 
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A placa dental é a primeira fase para formação da cárie dentária. Streptococcus mutans, uma bactéria acidúrica 
e acidogênica, é uma das mais importantes bactérias presentes na placa dentária e o seu crescimento é o 
primeiro passo no desenvolvimento da cárie dentária, por provocar a desmineralização da porção inorgânica do 
dente. Assim, a eliminação e prevenção do S. mutans é de fundamental importância para o controle da cárie 
dentária. Diversas substâncias anti-sépticas têm sido utilizadas como adjuvantes aos procedimentos mecânicos 

rotineiros de higiene oral, com base em seus efeitos antimicrobianos. O objetivo do presente trabalho foi a 
determinação do efeito de diferentes enxaguatórios bucais na atividade metabólica de biofilmes de S. mutans  
As cepas de S. mutans foram cultivadas em meio TSB por 24h em atmosfera microaerofílica (técnica da vela) e 
a suspensão bacteriana foi acertada à absorbância 0,2 no fotocolorímetro. Em seguida, 750µL desta suspensão 

e adicionada a 30mL de meio completo suplementado com sacarose. A bactéria foi então cultivada em placas 
estéréis de 24 Wells (600µL/placa) durante 18 horas a 37ºC em atmosfera microaerofílica. Após o crescimento 
do biofilme, os pocinhos foram lavados com 1 ml de solução salina (NaCl 0,9%) estéril e em seguida foi 

adicionado 1 ml do enxaguatório bucal a ser testado. Após 1 minuto, o enxaguatório foi removido e os pocinhos 
novamente lavados com 1 ml de solução salina estéril (3 vezes). A cada pocinho foi adicionado 1 ml de Meio 
Completo suplementado com sacarose e as placas foram reincubadas em atmosfera microaerofílica por 60, 120 
e 180 minutos. Após cada intervalo, amostras foram retiradas para leitura do pH para determinação da 
atividade metabólica dos biofilmes. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Observou-se que o 
tratamento com os enxaguatórios bucais foram deletérios para o metabolismo celular, uma vez que foi 

observada pouca ou nenhuma acidificação no período de 60 min após o tratamento. Observamos também que 
os enxaguatórios contendo clorexidina a 0,2% (v/v) ou óleo essencial foram mais eficazes do que o fluoreto ou 
os enxaguatórios bucais contendo clorexidina a 0,12% (v/v), uma vez que a redução da atividade metabólica 
induzida por esses enxaguatórios teve a mesma extensão do controlo positivo com etanol 70% (v/v). A análise 
confocal confirmou, de maneira geral, os resultados observados através da atividade metabólica. Conclusões: O 
tratamento de biofilmes com enxaguatórios contendo clorexidina a 0,2% (v/v) ou óleo essencial foram mais 

eficazes do que o fluoreto ou os enxaguatórios bucais contendo clorexidina a 0,12% (v/v) na indução de lesão 

na membrana e em abolir o metabolismo de S. mutans 
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A síndrome metabólica (SM) é constituída por uma constelação de anormalidades metabólicas que conferem 
maior risco de doença cardiovascular (DCV) e diabetes mellitus (DM), com maior morbi-mortalidade. Neste 
contexto, considerando a importância da detecção precoce de SM, este estudo tem por objetivo determinar a 
prevalência de síndrome metabólica entre pacientes diabéticos, em ambulatório de Liga de diabetes. A análise 
foi realizada através da avaliação de prontuários dos pacientes atendidos no período entre agosto de 2006 a 
dezembro de 2009 comparando a proporção da síndrome metabólica de acordo com as definições da I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (I-DBSM) e da Federação Internacional de 
Diabetes (IDF), e analisando a associação com os fatores predisponentes, através do programa estatístico SSPS 
14.0 e teste do Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Analisando a amostra dos 57 pacientes 
observamos que 64,9% são do sexo feminino, 78,9% são hipertensos e 40,3% são dislipidêmicos, 10,5% eram 

portadores de Diabetes Melito tipo 1 (DM1) e 89,5% portadores de Diabetes Melito tipo 2 (DM2). Dentre a 
amostra analisada de 57 pacientes, um total de 25 foram considerados portadores de síndrome metabólica 
segundo os critérios da I-DBSM, sendo que destes 22 eram do sexo feminino (X2=8,61, p=0.003). Segundo os 

critérios da IDF, um total de 24 pacientes eram portadores de Síndrome Metabólica, sendo 21 são do sexo 
feminino (X2=6,00, p=0.014). Houve relação entre os 2 critérios de diagnóstico (X2=30,54, p<0,001). Houve 
relação entre SM e cor (X2=7,61, p=0.022), e tipo de diabetes (X2=6,54, p=0.011) apenas pelo critério do IDF. 
Obtivemos prevalência semelhante de síndrome metabólica segundo a I-DBSM, e critérios da IDF, sendo a 
prevalência de 71,4% (25/35) e 66,7% (24/36), respectivamente. Dessa forma, podemos concluir que ambos 
os critérios são sensíveis para diagnóstico da síndrome, e o critério IDF é mais específico para diabéticos. 
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O padrão de distribuição do tecido adiposo, independentemente da gordura corporal total, altera o risco para a 
saúde induzido pela obesidade. Um dos exemplos está na relação cintura-quadril que, ultrapassando o 
resultado de 0,90, tem associação direta com o alto risco de morte por coronariopatia assim como a uma série 
de enfermidades como: a diabete, os triglicerídios elevados, a hipertensão e uma mortalidade global 
generalizada. Isso pode ocorrer em virtude do excesso de gordura na área abdominal (obesidade central ou 
andróide), ser metabolicamente mais ativo que a gordura localizada nos quadris e nas coxas (obesidade 

periférica ou ginecóide) e, consequentemente, mais capaz de penetrar nos processos relacionados a 
cardiopatia. Este estudo teve por objetivo determinar a associação entre, a relação cintura/quadril (RCQ) o 
índice de massa corporal (IMC) e a circunferência de cintura (CC), glicemia, hemoglobina glicada, medida do 
quadril e medida da cintura. A amostra foi constituída por 57 pacientes, que fazem parte do Ambulatório de 

Diabetes do Hospital Universitário da cidade de Uberaba no período de 2006-2009. Os dados foram digitados e 
analisado no progarama SPSS 14.0. Para se analisar a relação entre as medida de cintura abdominal e relação 
cintura/quadril foi utilizado a o teste de Correlação de Spearman, com nível de significância de 5%. Os 

resultados apontam que entre os 57 pacientes avaliados, 54,4% apresentaram RCQ alterados. Correlacionado o 
IMC com as medidas de cintura, quadril e RCQ, podemos verificar que houve significância com as medidas de 
cintura (R=0,740, p<0,001) e quadril (R=0,800, p<0,001) e não houve correlação com a RCQ, (R=0,034, 
p=0,841). Não houve correlação entre cintura, quadril ou relação cintura/quadril com: glicemia jejum, glicemia 
capilar ou hemoglobina glicada. Concluimos que na amostra analisada não foi encontrado relação entre medida 
da cintura abdominal, quadril ou relação cintura/quadril com: glicemia de jejum, hemoglobina glicada ou 

glicemia capilar, porém encontramos relação entre IMC (Índice de Massa Corporal) e cintura, e quadril. 
Portanto estas medidas não forma preditivas de diabetes descompensado. 
 
Palavras-chave: relação cintura/quadril; Ambulatório de Diabetes do Hospital Universitário da cidade de 
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Uma liga de diabetes tem a função de ajudar na formação do aluno quanto às orientações e tratamento do 
paciente diabético O objetivo do trabalho foi verificar o efeito de ambulatorio de liga de diabetes no controle 
glicêmico ao longo de três anos (2006-2009). A análise foi feita por revisão de prontuários, com coleta de 
dados através de uma ficha padronizada com variáveis quantitativas e categóricas. A análise estatística dos 
valores obtidos foi realizada através do programa SPSS 14.0 e do teste t de Student pareado. Todos os 
resultados são indicados pela média ± DP, e o nível de significância de 5%. Observamos que na consulta inicial, 

a média da glicemia de jejum foi 160,18 ± 71,62, a hemoglobina glicada teve média 8,23 ± 2,34 e a média da 
glicemia capilar foi 183,48 ± 97,19. Durante o tratamento, a média da glicemia de jejum foi 143,19 ± 58,68, 
da hemoglobina glicada foi 8,75 ± 6,47 e da glicemia capilar foi 173,48 ± 101,89. Avaliando a última consulta, 
a média obtida para glicemia de jejum foi 154,85 ± 58,80, para hemoglobina glicada 7,37 ± 1,68 e para 

glicemia capilar 191,16 ± 120,16. Não houve diferença estatística entre as glicemias de jejum (t=1,76, 
p=0,08; t=0,11, p=0,9); entre as glicemias capilares (t=0,93, p=0,35; t=-0,50, p=0,62) ou hemoglobina 
glicada (t=-0,63, p=0,53; t=1,27, p=0,21); porém houve aumento na porcentagem de indivíduos que atingiu 

glicemia de jejum ideal (110 mg/dl) na segunda consulta (17,5% vs 28,1%) e queda na última (10,5%). O 
mesmo padrão foi observado na hemoglobina glicada (ideal de 7%) (21,1%, 29,8% e 21,1%) e glicemia capilar 
(ideal de 140 mg/dl) (38,6%, 43,9% e 26,3%). Desde o início do tratamento até a última consulta, o 
ambulatório não surtiu o efeito esperado sobre os níveis glicêmicos, apesar de haver um aumento na 
porcentagem de pacientes que alcançaram o controle ideal para hemoglobina glicada, glicemia de jejum e 
glicemia capilar na segunda consulta, no terceiro atendimento houve queda no percentual de pacientes com 

valores de controle ideal. Concluímos que há uma importante falta de adesão dos pacientes ao tratamento com 
piora do controle glicêmico a longo prazo e a importância de se instituir um tratamento multidisciplinar para o 
paciente, com acompanhamento psicológico e nutricional adequado e individualizado, estimulando assim a 
aceitação do tratamento pelos pacientes. 
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O diabetes melito é um distúrbio crônico que se não controlado os níveis glicêmicos e mesmo com o controle há 
o desenvolvimento de complicações crônicas que são as principais responsáveis pela morbidade e mortalidade. 
Dentre elas se destacam a microangiopatia (retinopatia e nefropatia), macroangiopatia (aterosclerose dos 
grandes vasos) e neuropatia. O objetivo do trabalho é analisar a prevalência das complicações crônicas no 
ambulatório especializado em diabetes, durante o período de 2006-2009. O estudo consistiu de análise do 
prontuário de 57 pacientes, atendidos no ambulatório da Liga de Diabetes da Universidade de Uberaba. Como 

resultado, obteve-se da amostra analisada: 26,7% com retinopatia diabética, 2% com obstrução de carótidas, 
5% de Pé Diabético, 2% de Pé de Charcot, 5% de neuropatia-parestesia, 9%, 7% e 2% com alteração na 
palpação de pulsos (pedioso, tibial posterior e femoral respectivamente), 2% hipotensão postural. Concluiu-se 
então que, a complicação mais comum foi a Retinopatia Diabética Não Proliferativa, associado à HAS. Portanto, 

é necessário o seguimento dos pacientes rotineiramente para controlar o nível glicêmico e retardar o 
surgimento de complicações crônicas do diabetes. 
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A artrite reumatóide (AR) é uma doença auto-imune degenerativa caracterizada por uma dor intensa e 
limitação de movimento articular, afetando ou imobilizando a articulação completamente, incluindo a 
articulação temporomandibular (ATM). Sendo assim o objetivo deste estudo foi avaliar as desordens 
temporomandibulares desencadeadas pela indução experimental de artrite reumatóide na ATM de ratos. Ratos 
Wistar foram imunizados com de injeções subcutâneas de 500 µg de mBSA diluído em 0.2 ml de uma emulsão 

contendo 0.1 ml PBS e 0.1 ml Adjuvante Completo de Freundjuvant. Injeções subcutâneas de mBSA dissolvido 
em Adjuvante Incompleto de Freund foram aplicadas 7 e 14 dias após a primeira imunização. Ratos não 
imunizados receberam injeções similares, mas sem o mBSA. Vinte e um dias depois da primeira injeção, a 
artrite foi induzidas nos animais imunizados através de uma injeção intra-articular de mBSA (1, 3, ou 10 

µg/TMJ). Ratos não-imunizados e imunizados foram desafiados com mBSA ou PBS. Os animais foram 
sacrificados 6, 12, 24 ou 48 horas depois das injeção intra-articular de mBSA seguido por uma injeção intra-
articular de formalina em uma concentração sublimiar (0,5%). A hiperalgesia foi avaliada pela mensuração dos 

comportamentos nociceptivos como o coçar a região orofacial e levantar a cabeça reflexamente (Flinches). 
Depois das análises comportamentais, os animais foram sacrificados e os tecidos periarticulares removidos e 
homogeneizados. O sobrenadante foi utilizado para avaliar as citocinas TNF-alpha, IL-1beta e KC pelo método 
ELISA, assim como a expressão das proteinoquinases PKC e PKA pelo método Western blots. Todos os 
procedimentos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UNIUBE 
(059/2009). A injeção intra-articular de mBSA (10µg), mas não de PBS (controle) induziu resposta nociceptiva 

nos animais imunizados de forma dose e tempo-dependente. O desafio com mBSA induziu resposta 
comportamental nociceptiva significativamente maior que o grupo controle (36,94±0,99, média±EPM) a partir 
de 12 horas (229,83±46,22), mantendo um patamar de respostas até 24 horas (259,08±24,38) e mostrando 
um declínio na resposta nociceptiva com 48 horas (151,78±23,95). A análise através de western blot 
demonstrou que a injeção intra-articular do desafio (mBSA, 10µg) nos animais imunizados após 12 horas 
aumentou significativamente a expressão das proteinoquinases PKA (91,7%) e PKC (76,9%); expressão das 

citocinas IL-1β (79,7%) e KC (74,91%) e migração leucocitária (97,25%) na ATM. No presente estudo, 

demonstrou-se a validação do modelo experimental de indução de artrite reumatóide na ATM de ratos 
replicando situações clínicas comuns a doença como quadros de hiperalgesia e processo inflamatório instalado. 
 
Palavras-chave: articulação temporomandibular; artrite reumatóide; nocicepção. 
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Streptococcus mutans é o principal patógeno da cárie dental. Um de seus fatores de virulência mais estudado é 
a capacidade de sintetizar glucanos extracelulares insolúveis em água a partir da sacarose através da ação das 
glicosiltransferases secretadas (GTF) no meio bucal, levando ao acúmulo de bactérias no dente, formando o 
biofilme dental. As bactérias presentes no biofilme metabolizam a sacarose, resultando na produção de 
glucanos adesivos extracelulares que fazem a firme fixação das células bacterianas na superfície do dente. As 

principais enzimas que sintetizam glucanos insolúveis em água, são codificados pelos genes gtfB e gtfC e as 
proteínas codificadas por esses genes estão localizados na superfície da célula. Por outro lado o gene gtfD 
codifica uma GTF que sintetiza glucanos solúveis em água. Glucanos adesivos produzidos pela ação da 
glicosiltransferase fazem a fixação de bactérias na superfície do dente, portanto, eles também têm um efeito 

sobre o estado fisiológico do biofilme dental e contribuem para a cariogenicidade do S. mutans. A ação das 
GTFs é cooperativa e essencial para a adesão celular à superfície do dente. Os genes envolvidos na formação 
do biofilme por S. mutans são pouco descritos e seu papel no processo é incerto. Dessa forma, a realização do 

isolamento e a caracterização do gene envolvido na formação do biofilme poderia contribuir para se entender 
como S. mutans responde a sinais do ambiente na cavidade oral, especialmente em biofilmes orais. O objetivo 
deste trabalho é a análise da presença de genes envolvidos na formação de biofilme em linhagens mutantes 
morfológicos de Streptococcus mutans. Realizamos a padronização da técnica de extração de DNA genômico 
das linhagens selvagem e mutantes a partir de culturas em meio líquido. As amostras de DNA obtidas foram 
quantificadas por espectrofotometria (260nm) e analisadas por eletroforese em gel de agarose. As eletroforeses 

foram realizadas em géis 0,8% corados com brometo de etídio e fotografados sob luz ultravioleta. Obtivemos, 
tanto da linhagem selvagem como dos mutantes, DNAs de boa qualidade e em quantidade suficiente para as 
análises posteriores como constatamos pelos resultados das dosagens por espectrofotometria e na visualização 
das amostras nas eletroforeses realizadas. Pretendemos então realizar as análises por PCR dos genes que 
codificam duas glicosiltransferases, uma vez que definimos “primers” para os genes gtfB e gtfC de S. mutans. 
Em conclusão, a técnica utilizada permitiu a obtenção de DNA adequado para as etapas posteriores do projeto. 
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A busca por um material ideal para enxertia óssea permanece como um grande desafio. Refinamentos nas 
técnicas de engenharia tecidual ao longo da década passada possibilitaram a regeneração óssea in vivo, em 

muitos modelos animais e a transmissão destas técnicas para aplicações ortopédicas. Enquanto esses avanços 
são promissores para uma eventual regeneração óssea guiada nos maxilares, muito ainda precisa ser aprendido 
sobre a interação de biomoléculas envolvidas na cicatrização óssea, e sobre o melhor método de administração 
destes fatores. Neste projeto avaliamos com técnicas histomorfométricas o efeito da administração local de EGF 
carreado por meio de lipossomas, na densidade óssea durante o reparo alveolar. Foram utilizados 72 ratos 
machos Wistar com peso corporal aproximado de 200g. Após exodontia dos segundos molares superiores 

direito e esquerdo, os animais foram distribuídos em 3 grupos, os quais receberam  microinjeções de: 1.  40 ng 

de EGF em lipossomas, 2.  Lipossomas vazios; 3. 40 ng de EGF em PBS. Os animais foram  sacrificados após 3, 
7, 14 e 21 dias. Após sacrifício, fragmentos de maxilas foram fixados em FNT 10% por 48 horas. Em seguida a 
maxila foi separada na linha mediana e radiografada para análise da densidade óssea. Posteriormente foram 
desmineralizados em EDTA 10% e incluídos em parafina. Os fragmentos foram processados para análise 
histológica (coloração de hematoxilina-eosina) e imunohistoquímica. O índice de densidade óssea foi 
estatisticamente maior (p<0,05) no grupo tratado com EGF carreado por lipossomas do que nos demais 
grupos. Concluímos apenas a primeira parte do nosso projeto. Contudo nossas observações até o momento 

permitem alguns comentários. Pouco se sabe sobre o papel de Fatores de crescimentos exógenos no processo 
de reparo ósseo. Assim o objetivo desse trabalho foi compreender alguns dos fenômenos biológicos que 
acontecem no reparo ósseo normal e correlacioná-los com o reparo ósseo envolvendo biomateriais, 
especificamente EGF carreado por lipossomas. O modelo animal utilizado foi selecionado por apresentar baixo 
custo, fácil manutenção e enquadram-se nos conceitos de bioética. A escolha dos períodos experimentais se 
mostrou adequada, uma vez que o processo de reparo em feridas de extração dental em ratos dura 

aproximadamente 21 dias. Nossos resultados preliminares sugerem que o tratamento dos alvéolos com EGF em 
lipossomas, poderá acelerar o reparo, trazendo enormes benefícios à reabilitação de grandes perdas ósseas. 
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Na odontologia inúmeras são as situações onde as perdas ósseas prejudicam a função dental. Muitas moléculas 
estão envolvidas no reparo ósseo e o fator de crescimento epidermal (EGF) esta envolvido na angiogenese, 

permeabilidade vascular, e proliferação celular durante esse evento. A disponibilização local de fatores de 
crescimento no alvéolo do dente extraído pode favorecer os procedimentos clínicos no reparo ósseo. Os 
lipossomas têm sido os carreadores de escolha como veículo de distribuição para compostos biologicamente 
ativos. O objetivo desse estudo foi padronizar a metodologia para avaliar, por meio de técnicas histológicas e 
imunohistoquímicas, o potencial osteoindutor do EGF carreado por lipossomas na cicatrização de feridas 
alveolares de ratos. Foram utilizados 48 ratos machos Wistar com peso corporal entre 250-300g. Após 

exodontia os animais foram distribuídos em 4 grupos, os quais receberam microinjeções de: 1-PBS; 2-

lipossomas vazios; 3- EGF em lipossomas (20ng/µl).Os animais foram sacrificados após 03, 07, 14 e 21 dias, 
para análises futuras. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 
Animal (CEEA) - UNIUBE. Os animais selecionados se mostraram adequados para a realização do experimento e 
a padronização da técnica ocorreu com sucesso. A técnica cirúrgica utilizada para a exodontia dos segundos 
molares superiores e administração de EGF carreado por lipossomas foi de fácil realização. A recuperação pós-
operatória dos ratos aconteceu sem problemas, com boa cicatrização. Pouco se sabe sobre o papel de Fatores 
de crescimentos exógenos no processo de reparo ósseo. Assim o objetivo desse trabalho é compreender alguns 

dos fenômenos biológicos que acontecem no reparo ósseo normal e correlacioná-los com o reparo ósseo 
envolvendo biomateriais, especificamente EGF carreado por lipossomas. O modelo animal utilizado foi 
selecionado por apresentar baixo custo, fácil manutenção e enquadram-se nos conceitos de bioética. A escolha 
dos períodos experimentais se mostrou adequada, uma vez que o processo de reparo em feridas de extração 
dental em ratos dura aproximadamente 21 dias. Acreditamos que o tratamento dos alvéolos com EGF em 
lipossomas, poderá acelerar o reparo e a osteointegração, trazendo enormes benefícios à reabilitação protética, 

devolvendo a função mastigatória aos pacientes. As evidências experimentais dessa etapa do trabalho sugerem 
que a técnica cirúrgica utilizada foi adequada, bem como a seleção do modelo experimental, proporcionando a 
obtenção de material satisfatório para a próxima etapa do projeto.  
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A promoção da saúde no ambiente escolar é algo que atualmente vem sendo discutido com maior frequência. 
Assim, formularam-se nos últimos anos projetos, programas e propostas dos mais variados campos 

profissionais para estimular ou mesmo implantar esse novo modo de observar a realidade escolar. Uma dessas 
propostas foi a implantação das escolas promotoras de saúde, que buscam vincular ensino e práticas de 
promoção de saúde no ambiente escolar, de forma simples e concisa. Foi baseado nesta perspectiva que nós 
alunos do terceiro período do curso de medicina da Universidade de Uberaba (UNIUBE) desenvolvemos ações 
práticas, no Centro de Educação Integrada Pacaembu, buscando uma melhoria na qualidade biopsicossocial 
desses alunos. As atividades foram realizadas por um período de nove semanas com uma turma de alunos que 
apresentava uma faixa etária de 6 a 8 anos, sendo que ao todo a turma totalizava 26 alunos. Foram adotadas 

metodologias de ensino voltadas para uma exposição prática, buscando atividades simples, bem criativas e 
divertidas para que os alunos conseguissem aprender da forma mais agradável. Os assuntos abordados tiveram 
como base problemas que são amplamente recorrentes na sala de aula e também por observações feitas pelo 

professor durante as primeiras semanas de aula. Ao final da atividade foi realizada a visita domiciliar para 
observação de casos que foram considerados singulares e demonstraram uma maior demanda de atenção 
durante a intervenção. Durante toda intervenção convivemos com uma constante mudança no comportamento 

dos alunos, sendo observado que os hábitos de higiene, alimentação e educação tiveram melhoras 
significativas. O estabelecimento do vínculo ao longo das semanas nos permitiu que nos aproximássemos mais 
dos alunos conseguindo conhecer o contexto social em que se encontravam e como era a relação dos alunos 
com a escola e família. A visita domiciliar foi fator decisivo para melhorar a qualidade de vida do aluno, pois é 
um canal de comunicação entre os pais e a escola para a solução de problemas que podem estar afetando 
desempenho do estudante. Ao final dos trabalhos pudemos observar que as ações desenvolvidas causaram uma 
melhora significativa na qualidade de vida dos alunos, possibilitando também uma maior integração da turma, 

respeito aos demais membros da comunidade, solidariedade, melhoras nos hábitos de higiene e alimentação. 
Conseguimos com ações simples influenciar de forma positiva a melhoria na qualidade da saúde desses alunos 
além de por meio da visita domiciliar ampliar de forma significativa nossas ações que não ficaram restritas 
somente ao ambiente escolar. 
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A nimesulida é um fármaco anti-inflamatório não esteróide (AINE), que possui efeito anti-inflamatório e 
analgésico. A manipulação de medicamentos é um método tradicional de preparo de medicamentos 
personalizados, visando o atendimento de necessidades específicas e às vezes únicas do profissional prescritor 
e do paciente. Este trabalho teve como objetivo a avaliação da qualidade de cápsulas de nimesulida 100mg 
manipuladas em cinco diferentes farmácias de manipulação. As cápsulas manipuladas foram escolhidas 
aleatoriamente, denominadas amostras de A a E. As amostras foram analisadas quanto ao peso médio, 

desintegração, dissolução e uniformidade de conteúdo. Houve a necessidade de desenvolver e validar uma 
metodologia de análise para determinação de uniformidade de conteúdo por titulação e dissolução por 
espectrofotometria. Todas as farmácias foram aprovadas nos testes de peso médio e desintegração. Apenas a 
farmácia D foi aprovada no teste de uniformidade de conteúdo, no entanto, nenhuma farmácia foi aprovada no 

teste de dissolução. Observa-se a necessidade de padronização dos excipientes das formulações, bem como a 
necessidade de um teste além do peso médio para liberação do produto. Os resultados apontam para a 
necessidade de revisão dos procedimentos de manipulação, que envolvem análise de matérias-primas, 

pesagem, processo de mistura, encapsulação e armazenamento de formulações magistrais, visando obter 
produtos com qualidade, garantindo a eficácia e segurança do tratamento. 
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As dimensões da raiz da aorta aumentam gradualmente com o aumento da idade da criança. A doença 
cardiovascular é a principal causa de óbito no Brasil, é responsável por cerca de 32% das mortes para todas as 
faixas etárias, gera gastos anuais com internações hospitalares da ordem de 1 bilhão de reais. Apesar das 
manifestações clínicas da aterosclerose geralmente ocorrerem na idade adulta, a fase pré-clínica, constituída 
pelo acúmulo de lipídios e inflamação na parede dos vasos sanguíneos, pode ser encontrada durante o 
desenvolvimento fetal. O objetivo desse trabalho foi (1) analisar as fibras elásticas da parede da aorta de fetos 
autopsiados e correlacionar com a idade gestacional, peso e gênero; (2) avaliar a ocorrência de lipidose na 

parede da aorta de fetos autopsiados e correlacionar com a idade gestacional, o peso e o gênero. As amostras 
da raiz da aorta de fetos foram obtidas de autópsias realizadas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba – MG, no período de 2000 a 2007. A idade gestacional, o gênero e o 

peso corporal foram obtidos nos laudos de autópsias. A morfometria foi realizada com o Sistema Analizador de 
Imagens Automático KS 300. O método de avaliação morfológica das aortas foi adaptado de outros estudos. 
Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças em que a probabilidade (p) for menor que 5% 

(p<0,05). Foi observada correlação positiva e significativa entre a porcentagem de fibras elasticas por campo e 
a idade gestacional (r= 0,224, p<0,05), assim como entre a porcentagem de fibras elasticas e o peso (r= 0,25, 
p<0,05). No gênero feminino a porcentagem de fibras elasticas por campo foi significativamente maior do que 
no gênero masculino (p<0,05). Foi realizado a coloração SUDAM Vermelho e analizada as lâminas e não foi 
visualizado depósito lipídico. A porcentagem de fibras elásticas por campo analisado aumentou com o aumento 
da idade gestacional, o que está de acordo com outro estudo semelhante que verificou o aumento linear das 
dimensões da aorta ascendente com o aumento da idade gestacional em fetos com idade gestacional entre 15 e 

34 semanas. Divergindo de relatos da literatura, o presente estudo não detectou a presença de depósito lipídico 
na aorta de fetos. A análise morfométrica da aorta pode auxiliar como um parâmetro no seguimento do 
crescimento e desenvolvimento intra-útero de fetos. 
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A população idosa vem aumentando consideravelmente, o que se atribui a uma maior expectativa de vida, 
provavelmente relacionada a um melhor controle de doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas, 

gerando a necessidade de mudanças na estrutura social, para que estas pessoas tenham uma boa qualidade de 
vida. O conceito de qualidade de vida é subjetivo, dependente do nível sociocultural, da faixa etária e das 
aspirações pessoais do indivíduo. O envelhecimento se refere a um fenômeno fisiológico de comportamento 
social ou cronológico. O objetivo deste trabalho foi comparar a qualidade de vida e avaliar as funções 
respiratórias entre os idosos institucionalizados e os não-institucionalizados. Para isso foi feito uma análise 
comparativa entre esses dois grupos, com cinco idosos internos do Asilo São Vicente de Paula e mais cinco 
idosos inseridos em um programa de reabilitação cardíaca, na clinica de Fisioterapia da Universidade de 

Uberaba. Todos os idosos foram submetidos a duas avaliações: uma de qualidade de vida e outra de funções 
pulmonares. Comparando esses dois grupos, os idosos moradores do asilo apresentaram menor pontuação que 
os outros idosos, nos domínios físicos, psicológico e de meio ambiente. Quanto ao grau de obstrução, os idosos 

institucionalizados apresentaram níveis de grave a muito grave, comparado com o outro grupo que apresentou 
nível moderado de obstrução em apenas um indivíduo. Em relação às pressões inspiratória e expiratória os dois 
grupos obtiveram resultados satisfatórios visto que nenhum se encontrava nos níveis de classificação de fadiga, 

fraqueza ou falência muscular. Com o aumento da população idosa na maioria dos países e especificamente no 
Brasil, há necessidade de se criar idéias que auxiliem um envelhecimento saudável. Se as pessoas estão 
vivendo mais, é necessário que vivam com mais qualidade de vida, sejam essas pessoas moradoras de 
instituições ou não. Onde quer que se encontrem, os idosos merecem serviços que promovam melhor qualidade 
de vida. Foi possível verificar nas amostras estudadas, que houve uma diferença tanto na qualidade de vida 
como nas funções e capacidades respiratórias, quando comparamos idosos institucionalizados e não-
institucionalizados, submetidos à fisioterapia. Os moradores do asilo foram os mais comprometidos, por 

apresentarem barreiras físicas, psicológicas e ambientais, refletidas em pior qualidade de vida. Pode-se concluir 
que qualidade de vida, esta inteiramente relacionada com fatores físicos, ambientais e os relacionados a saúde 
de cada indivíduo. 
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O pênfigo é uma doença auto-imune e seus portadores, tratados no Hospital do Fogo Selvagem da cidade de 
Uberaba, fazem uso de glicocorticóides, pois estes possuem propriedades antiinflamatórias e 
imunossupressoras. Sabe-se que o uso crônico deste medicamento pode causar efeitos colaterais, como a 
diminuição da força muscular respiratória, aumento de peso e diminuição da capacidade funcional. O objetivo 
da pesquisa foi avaliar a força muscular respiratória, índice de massa corporal e teste de caminhada de seis 
minutos, antes e após um período de intervenções fisioterapêuticas, propostas aos portadores de Pênfigo. 

Avaliou-se inicialmente a força muscular respiratória, por manovacuômetro, para obter os valores de pressão 
inspiratória (PImáx) e expiratória (PEmáx) máximas, o índice de massa corporal (IMC) pelo cálculo do peso em 
quilogramas, dividido pela altura em metros ao quadrado e o teste de caminhada de seis minutos para 
avaliação da capacidade funcional. Foram realizadas 40 sessões de fisioterapia e os protocolos foram compostos 

por alongamentos e aquecimento global, exercícios respiratórios com Threshold® IMT, cinesioterapia 
respiratória, abdominais, e finalizando as sessões com relaxamento. Os cinco participantes do projeto tinham 
idade média de 41,4 anos (±16,60), peso médio de 66,56Kg (±15,34), altura média de 155,4cm (±8,93). As 

médias inicias e finais das pressões foram PImáx de 58 para 92,4cmH2O e PEmáx de 62,4 para 85,6 cmH2O, 
respectivamente. O IMC modificou favoravelmente no sentido da perda de peso, porém não houve diferença 
estatística significante e a distância percorrida do teste de caminhada de seis minutos mostrou melhora na 
capacidade funcional dos sujeitos avaliados, com diferença estatística significante. As intervenções 
fisioterapêuticas realizadas no presente estudo mostraram-se eficazes, pois os resultados obtidos através do 
treinamento muscular melhoraram significativamente as pressões inspiratórias e expiratórias máximas dos 

pacientes portadores de Pênfigo, que faziam uso crônico de glicocorticóides para o tratamento da doença. O 
IMC e a capacidade funcional também modificaram beneficamente como resultado da participação dos sujeitos 
nas sessões de fisioterapia. Concluiu-se que as sessões fisioterapêuticas corroboraram para melhora da força, 
controle do peso e capacidade funcional dos portadores de Pênfigo, portanto sugere-se que as intervenções 
foram eficazes. 
 

Palavras-chave: pênfigo; fisioterapia motora; fisioterapia respiratória. 

 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
 



 
 

 

 115 

CS090 - Lipossomas como veículos transportadores de drogas para inativação 

fotodinâmica 
 
 

Apresentador:  GARCÊS, Bruno Pereira 
Orientador:  OLIVEIRA, Carlos Alberto 
Bolsa: FAPEMIG 

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
Órgão Financiador: FAPEMIG 
 

 
A inativação fotodinâmica é a técnica onde se utiliza um corante (fotossensitizador), o oxigênio molecular e a 
luz para inativar organismos vivos por meio de necrose ou apoptose. Uma forma de transportar este 
fotossensitizador sem que ele receba energia de forma preliminar, é pela utilização de lipossomas. Lipossomas 
já são amplamente utilizados na farmacologia como transportador de drogas, pois eles podem agir 
especificamente em determinadas áreas, além de serem biodegradáveis. Neste trabalho utilizamos três tipos de 
lipossomas para fins de comparação, os chamados lipossomas convencionais (lipídeos formadores de bicamada 

mais colesterol), lipossomas catiônicos (lipídeos formadores de bicamada com extremidade hidrofílica – 
fosfatidiletanolamina) e lipossomas furtivos (lipídeos formadores de bicamada mais colesterol mais 
Polietilenoglicol). O Objetivo principal do trabalho é analisar qual lipossoma é mais adequado para a terapia 
fotodinâmica em células cancerígenas uma vez que o sistema imunológico do paciente deve manter-se ativo. As 

células utilizadas foram macrófagos retirados de camundongos Swiss. Para estimular a produção de 
macrófagos, foi injetado 0,5 mL de Zymosan + Adjuvante de Freund’s na cavidade peritoneal. Cinco dias depois 
os macrófagos ativados foram retirados em solução de Alsever’s para a inativação fotodinâmica. Foi colocada 

sobre as lamínulas a solução de Alsever com os macrófagos para se aderirem durante 20 minutos, em seguida 
as lamínulas foram lavadas por imersão 10 vezes para a retirada dos linfócitos presentes na solução, que não 
se aderem à lamínula. Os lipossomas catiônicos, furtivos e convencionais foram cedidos pelo Labiofot. A PDI foi 
feita utilizando um sistema com LED’s emissores de luz a um comprimento de onda maior que 600 nm. As 
lamínulas com os macrófagos e os lipossomas foram colocadas a uma distância aproximada de 15 cm da fonte 
emissora de luz. A irradiação luminosa foi feita durante 10 minutos. Os testes foram realizados em triplicata. Os 

resultados obtidos foram de acordo com as previsões teróricas. Nos lipossomas convencionais a morte celular 
foi de aproximadamente 60%. Nos lipossomas furtivos com PEG, a morte celular foi menor que 5% e nos 
lipossomas catiônicos a morte celular foi maior que 95%. Nossas conclusões ainda que preliminares mostram a 
diferença entre as formulações lipossomais na interação com os macrófagos. Os lipossomas com 
polietilenoglicol poderiam ser um excelente veículo transportador para a terapia fotodinâmica pois não interage 
com os macrófagos, deixando intacto o sistema imune do paciente. Lipossomas catiônicos com 

fosfatidiletanolamina podem ser um veículo eficiente no transporte de vacinas, pois interagem bastante com os 

macrófagos uma vez que estes possuem carga negativa. Os lipossomas convencionais mostraram um resultado 
esperado, uma morte celular intermediária pois não há fatores que favorecem ou dificultam a interação com os 
macrófagos. 
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O Pró-saúde é um programa complementar do Sistema de Saúde da Universidade de Uberaba. É um programa 
interdisciplinar, multidisciplinar, multiprofissional e institucional, visando práticas de ensino e pesquisa e 
extensão dos cursos da área da saúde, com enfoque na saúde coletiva. É composto por diversos sub-
programas, dentre eles inclui-se o “Envelhecimento Saudável”, que trabalha com noções de envelhecimento de 
modo a melhorar a qualidade de vida do idoso. Devido à grande representatividade dessa faixa etária na 
sociedade, a disciplina Saúde e Sociedade IV propôs a alguns alunos do 4º período de medicina da Uniube, o 
acompanhamento e participação nas atividades do grupo “Envelhecimento Saudável”, durante o 1ºsemestre de 

2010. O grupo destina-se à população idosa do bairro Alfredo Freire. No sub-programa, participam docentes, 
profissionais e alunos que variam a participação conforme o dia da semana. O objetivo dos acadêmicos foi 
participar de uma experiência de promoção da saúde, caracterizando a situação desses usuários quanto ao 
estilo e qualidade de vida, buscando sempre relacionar esses fatores com os estado de saúde dos usuários. 

Além disso, procurou-se também fortalecer vínculos entre os alunos dos diversos cursos participantes, 
profissionais de saúde e desses com os idosos. A participação dos acadêmicos no grupo “Envelhecimento 
Saudável” teve início no dia 24 de fevereiro e término no dia 27 de junho de 2010. No total, a participação 

ocorreu por dezenove semanas. O grupo conta com a participação de alunos de diferentes cursos como 
Medicina, Fonoaudiologia, Nutrição, Enfermagem, Assistência Social, Fisioterapia e Educação Física. As 
atividades do grupo têm  início às 7:30, três vezes por semana(segunda, quarta e sexta). Inicialmente, ocorre 
o acolhimento dos usuários, aferição de PA inicial e atividade física. Posteriormente, ocorre a discussão de 
temas relacionados à saúde do idoso. Os alunos do curso de Medicina, auxiliam na elaboração e execução das 
atividades. A partir da experiência no grupo “Envelhecimento Saudável”, foi observado o interesse dos usuários 

por esse programa, já que esses procuravam sempre manter sua freqüência. Além disso dos benefícios trazidos 
pela atividade física, é possível o maior controle sobre a medida da pressão arterial desses idosos. Isso porque 
essa era aferida em todos os encontros, permitindo uma avaliação seqüencial de suas oscilações. Caso 
necessário, os usuários eram encaminhados à UBS do bairro. Foi percebida a importância do desenvolvimento 
de uma atividade em grupo, uma vez que havia grande interação entre os usuários no que diz respeito ao 
incentivo em relação à realização das atividades e cuidados em saúde. Os idosos desenvolvem a auto-estima e 

a atividade cognitiva, verificadas através de uma visível disposição, além de uma maior aceitação e 

entendimento dos problemas decorrentes da senilidade. 
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O curso de medicina da Universidade de Uberaba propõe, através da disciplina Saúde e Sociedade III, a 
abordagem do processo saúde-doença sempre considerando-o sob um aspecto social, utilizando a metodologia 
científica e o senso crítico. Baseado nessa proposta, os acadêmicos do 3º período realizaram um trabalho 
voluntário com alunos da pré-alfabetização do Ensino Fundamental,ministrando aulas para crianças carentes, 

com faixa etária de sete anos, alunos da Escola Municipal Pacaembu, durante os meses de agosto a novembro 
de 2009. O trabalho foi desenvolvido com base nos estudos de Fracolli e Bertolozzi (2000) e Porto (2000), 
fundamentando-se na “gestão colegiada como espaços de recontrução da lógica do processo saúde-doença na 
esfera coletiva” e na “teoria da Determinação Social do Processo Saúde-Doença”. Ambos buscavam relacionar 
as manifestações de saúde e doença com a forma como a sociedade está organizada, ou seja, a saúde é vista 
não só em seu aspecto físico, mas no âmbito bio-psico-sócio-cultural. Para se conseguir atingir alguns 
problemas de saúde, principalmente em saúde coletiva, é indispensável a mobilização da comunidade e a 

utilização dos instrumentos sociais disponíveis. Assim sendo, buscou-se a aproximação de representantes da 
área da saúde com outro setor social, no caso a educação, representada pela escola. As aulas foram 
ministradas sobre assuntos relacionados à saúde, com a finalidade de educar as crianças e, por meio delas, 

toda a família, a fim de minimizar problemas básicos em saúde como a manutenção de uma boa higiene 
pessoal, alimentação saudável, prevenção de verminoses e controle da Dengue, atualmente uma epidemia na 
cidade de Uberaba. Os temas foram trabalhados utilizando-se principalmente a linguagem visual, pois, como as 

crianças ainda estavam sendo alfabetizadas, esse é um método que proporciona melhor fixação. Foram 
utilizados cartazes com gravuras, rótulos de alimentos, amostras de vermes imersas em formol e lâminas 
histológicas. Criou-se uma consciência pelos alunos a respeito da importância de se cuidar dos aspectos básicos 
em saúde e colocar tais aspectos em prática, a fim de se obter uma melhor qualidade de vida. Além da 
consciência gerada nas crianças, em prol da manutenção da saúde, as informações recebidas por elas foram 
passadas aos pais criando-se uma condição de promoção de saúde coletiva. Há que se ressaltar também o 
envolvimento afetivo criado pelas crianças em relação aos acadêmicos, fator que pode ter contribuído com o 

interesse e aprendizagem. O contato com as crianças na escola e com as famílias em casa permite analisar as 
necessidades básicas e a condição de saúde em que essas famílias se encontram. Permite analisar, também, a 
influência do convívio familiar ao comportamento das crianças na escola e, então, tentar tratar e eliminar, ou 
até mesmo prevenir, possíveis problemas 
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A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia estrutural hereditária atribuída a mutação no 6º resíduo do gene 
da cadeia β, onde há a troca de um aminoácido ácido glutâmico por valina formando a hemoglobina S (Hb S). 
No Brasil, a anemia falciforme e a gestação na adolescência têm sido apontadas como questões de saúde 

pública. A gestação na doença falciforme freqüentemente conduz a morbidade materno-fetal significativa e a 
redução destes quadros tem sido atribuída a melhorias no cuidado geral dispensado a essas pacientes. 
Objetivo: Relatar o caso clínico de uma gestante falcêmica adolescente, suas complicações, e a importância do 
acompanhamento interdisciplinar. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da 
Universidade de Uberaba (CAAE nº 0033.0.227.000-09) e consta de estudo retrospectivo caracterizando a 
historia gestacional materna correlacionando os resultados do hemograma, outros dados laboratoriais e 
obstétricos por meio de análise de prontuário e entrevistas a uma gestante adolescente de 16 anos. As 

alterações foram correlacionadas com o intuito de descrever o perfil hematológico de adolescente falcêmica 
grávida com as possíveis alterações do seu recém-nascido. A anemia normocítica normocrômica e a leucocitose 
foram constantes durante toda a gestação. O quadro anêmico da paciente pode ser correlacionado com o 

aumento da bilirrubina indireta ocasionado pela hemólise. A leucocitose pode estar relacionada a infecções que 
geralmente são freqüentes nos primeiros quatro meses de gravidez. O aumento de ferritina poderia estar 
correlacionado com os episódios freqüentes de transfusão. O bebê veio a termo com 34 semanas de gestação e 

saudável. A gestação na doença falciforme pode agravar a doença devido à piora da anemia e do aumento das 
crises dolorosas e infecções, influenciando desfavoravelmente a evolução da gestação, podendo resultar em 
aborto espontâneo. No caso descrito, o acompanhamento pré-natal adequado pode evitar muitas complicações 
da doença falciforme, evitando possíveis riscos para a gestante bem como ao bebê. 
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A depressão é uma doença crônica de prevalência mundial e etiologia multifatorial. A prevalência de um 
episódio depressivo em 12 meses é de 5,8% em homens e 20 % em mulheres. Em 60% dos casos, os 
episódios depressivos são precipitados por fatores estressantes, principalmente de origem psicossocial. Ainda 
não existe um modelo animal ideal de depressão, mas a perda social é considerada um dos maiores 
precipitantes desta doença e o isolamento social pode ser considerado um indutor de um comportamento 
depressivo em roedores. (Protocolo CEUA-UFTM 128). Animais: 48 ratos Wistar fêmeas com 10 semanas de 
idade provenientes do biotério da Disciplina de Farmacologia da UFTM. Teste de natação forçada (TNF): Os 

animais foram colocados individualmente em cilindro com 50 x 15 cm (altura x diâmetro), contendo água a 
23°C (+ 1°C) a uma profundidade de 28 cm (+ 2). Isolamento social: Os animais foram mantidos alojados 
individualmente em caixas medindo 33 X 40 X 17 cm, com comida e água fornecidos à vontade, durante 21 
dias. No teste de natação basal, a análise de variância de uma via evidenciou diferenças no tempo de 

imobilidade entre os animais muito e pouco propensos ao comportamento depressivo [F(3,47)=22,82, p<0,05]. 
Após três semanas de isolamento social, o grupo de animais muito propenso isolado apresentou um maior 
tempo de imobilidade no TNF, diferindo dos demais grupos [F(3,47)=21,96, p<0,05]. O isolamento social em 

ratos Wistar fêmeas muito imóveis em um teste inicial de natação forçada foi um modelo efetivo em induzir o 
comportamento depressivo 
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As ações educativas sobre o viés da promoção de saúde têm papel fundamental no desenvolvimento de uma 
consciência de autocuidado nas crianças. Apresenta-se o relato de experiência de educação em saúde realizado 
por acadêmicos do terceiro período curso de medicina da Universidade de Uberaba, tendo como alvo crianças e 
suas famílias. A proposta foi desenvolvida em quatro meses do ano 2010, sendo os dois primeiros de 
planejamento teórico, apoiados na pesquisa bibliográfica, e os dois últimos em campo (encontro com as 
crianças em sala de aula e duas visitas domiciliares). Os resultados apontam que pais e professores relataram 

mudanças no comportamento das crianças, que se mostraram mais envolvidas com as atividades e mais 
preocupadas com o autocuidado. Além disso, foi possível perceber que há falta de informação por parte dos 
adultos em relação a assuntos relacionados a sua saúde. Identificamos nas duas famílias visitadas casos de 
hipertensão arterial não controlada. Se considerarmos a complexidade humana, correlacionando as várias 

dimensões que interferem no processo saúde-doença dos indivíduos, é possível melhorar o diagnóstico sobre a 
comunidade e a partir disso criar estratégias de promoção de saúde mais eficientes. 
 

Palavras-chave: educação em saúde; promoção da saúde; complexidade humana. 
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As doenças cardiovasculares são as principais causas de óbitos no Brasil. A aterosclerose é uma dessas doenças 
que se associa a múltipas complicações, como ao acidente vascular encefálico (AVE), ao aneurisma, a angina 
ou ao infarto agudo do miocardio, a hipertensão arterial sistêmica e a doença vascular periférica. As amostras 

de carótidas foram obtidas de autópsias realizadas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM). Foram utilizados 60 fragmentos de carótidas (30 de carótida direita e 30 de carótida esquerda) 
e confeccionadas duas lâminas, com coloração para fibras elásticas (Verhoeff) e para fibras colágenas (Picro 
Sirius). A morfometria foi realizada para quantificação das fibras elásticas e colágenas da camada íntima/média 

das carótidas, realizadas através do Sistema analizador de Imagens Automático KS300. A análise estatística foi 
realizada por meio do programa SigmaStat 2.03. Através da morfometria das carótidas, observamos que com o 
aumento da idade, há diminuição das fibras elásticas. A quantificação do colágeno nas carótidas do grupo de 

brancos foi maior que nos não brancos. Entre os gêneros, o gênero feminino apresentou maior proporção de 
fibras colágenas e elasticas. Em relação ao colágeno não houve diferença significativa quando comparamos 
carótida direita com esquerda e em relação as fibras elasticas, a carótida direita apresenta maior proporção de 
fibras elásticas que a esquerda. A avaliação da espessura íntima-média ou medida da complacência de grandes 
artérias podem identificar pacientes com risco aumentado para AVE. De fato, a aterosclerose da carótida e a 
rigidez arterial estão associados com fatores de risco para ocorrência dessa doença.Ainda, observou-se que 

com o aumento da idade, há um aumento da proporção fibras colágenas e uma diminuição das fibras elásticas. 
A rigidez arterial aumenta com a idade e com a presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares 
tradicionais, como a hipertensão, diabetes e dislipidemia. Em relação ao IMC, houve um aumento significativo 
apenas nas fibras elásticas. Embora a progressão acelerada da doença aterosclerótica seja observada no 
cenário da doença metabólica, isto é devido a presença de fatores de risco individuais ao invés da presença da 
síndrome metabólica em s. Com relação a cor de pele, a quantificação do colágeno não teve diferenças entre o 

grupo de brancos e não brancos. Já a quantificação das fibras elásticas do grupo de não brancos foi maior que 

dos brancos. Dada a falta de concordância entre o risco de doença artéria coronária, doença cerebrovascular e 
doença de artéria periférica no sul da Ásia e grupos de etnia negra, parece provável que o desenvolvimento e a 
distribuição das doenças crônico-vasculares têm alguma base genética. Entre os gêneros, o gênero feminino 
apresentou maior proporção de fibras colágenas e elasticas, o que contradiz a literatura, que aponta uma maior 
produção no gênero masculino. 
 
Palavras-chave: carótida; aterosclerose; autopsia. 
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CS097 - Sistema de apoio ao atendimento nutricional 
 
 
Apresentador:  SILVA, Érica Luisa Mundim 
Orientador:  CUNHA, Valeska Guimaraes Rezende 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

Sabe-se que uma alimentação adequada e balanceada é fundamental na manutenção da saúde do indivíduo, 
podendo atuar tanto na prevenção como no tratamento de doenças. Por isso, é fundamental avaliar os hábitos 
alimentares da sociedade e, se necessário, intervir nas práticas alimentares buscando alternativas para uma 
vida mais saudável. Para efetuar esta avaliação a sociedade conta com a atuação de nutricionistas responsáveis 

em realizar o atendimento nutricional adequado. É através deste atendimento que o nutricionista é capaz de 
realizar as avaliações clínica e dietética do paciente, baseando-se em diversos parâmetros coletados durante a 
consulta, tais como, medidas antropométricas, cálculos dietéticos, anamnese, entre outros. Dessa forma, é 
possível verificar as necessidades nutricionais e o ritmo de vida de cada indivíduo para prescrever dietas 
adaptáveis aos seus hábitos e preferências alimentares. Dentro destas questões, sugere-se que o tempo de 
atendimento nutricional seja dividido entre a coleta de dados relativos ao estado nutricional e entre a 
elaboração da prescrição dietética. Assim, recomenda-se o uso de softwares especializados que automatizem 

estes processos com o objetivo de auxiliar e otimizar o atendimento. Dessa forma, o objetivo do projeto é 
desenvolver um sistema para facilitar a coleta de dados e a realização de cálculos e, com base nestas 
informações, auxiliar o profissional na tomada de decisão durante a elaboração de dietas. Assim, é possível 

agregar qualidade e segurança no atendimento, evitando erros que podem ocorrer durante a realização das 
avaliações, proporcionando praticidade e eficácia durante a consulta, de forma a garantir os melhores 
resultados possíveis. Em conformidade com os objetivos propostos, adotou-se a metodologia de pesquisa 

descritiva baseada em uma abordagem qualitativa, com a utilização de questionários para a coleta de dados a 
cerca do funcionamento das clínicas, dos procedimentos realizados durante a consulta e a forma como estes 
são realizados e das dificuldades e/ou necessidades encontradas pelos profissionais durante sua rotina de 
trabalho. Visto isso, pretende-se com este trabalho propiciar um melhor gerenciamento dos processos 
envolvidos na avaliação do estado nutricional dos indivíduos, de forma a garantir mais segurança na tomada de 
decisão, auxiliando no armazenamento e organização de informações coletadas e na execução de cálculos 
necessários reduzindo, assim, os erros e falhas encontradas no processo manual. Dessa forma, percebe-se que 

com a utilização de softwares no atendimento nutricional é possível garantir um atendimento mais prático, 
seguro e rápido tanto para os profissionais quanto para os pacientes. 
 
Palavras-chave: atendimento nutricional; informática na nutrição; avaliação clínica. 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência de obesidade infantil e comparar entre os sexos e os grupos 
etários em escolares de 6 a 12 anos das escolas públicas referentes aos territórios de práticas dos acadêmicos 

de Medicina das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros- MG. Realizou-se um estudo do tipo 
transversal, quantitativo, e descritivo afim de correlacionar a idade, sexo e índices antropométricos (altura, 
peso) e calculo do IMC dos 1047 escolares pesquisados. Para tal, utilizou-se como instrumento de coleta de 
dados um formulário, balança digital e fita métrica. O estudo iniciou- se após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido pelas escolas e autorização dos pais através de uma carta informativa. Os 
dados foram tabulados de acordo com o programa SPSS 11.0 for WINDOWS. Do público pesquisado, 521 
(49,8%) eram do sexo feminino e 526 (50,2%) eram do sexo masculino. No sexo masculino, 8% eram obesos 

e 3,4% apresentavam-se com sobrepeso. Entre o sexo feminino, 4,2% eram obesas e 2,7% apresentavam 
sobrepeso. Encontrou-se nas escolas públicas estudadas uma baixa prevalência de obesidade infantil, 
sobressaindo o peso normal das crianças. Além disso, constatou-se a prevalência de baixo peso em relação ao 

sobrepeso e obesidade. 
 
Palavras-chave: obesidade infantil; índices antropométricos; sobrepeso. 
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As vacinas são antígenos capazes de induzir à produção de anticorpos, o que garante proteção contra uma 
doença específica. Ao buscarmos dados epidemiológicos acerca da vacinação entre adultos (20 a 59 anos) 
residentes no estado de Minas Gerais, chamou-nos a atenção a vacinação contra hepatite B, pois apenas 

1.327.744 pessoas foram vacinadas (1994 a 2009), frente a uma população adulta de 11.232.196. Diante 
desta realidade, identificou-se que os adultos não buscam as estratégias de prevenção de doenças, sobretudo 
através da imunização. Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral promover a saúde do adulto no 
meio universitário através de campanhas de vacinação periódicas. E como objetivos específicos: enfatizar aos 
adultos a importância da atualização do cartão de vacinas e facilitar o acesso de trabalhadores e universitários 
às vacinas do adulto. Para tanto, realizamos três campanhas, na Universidade de Uberaba, contra as seguintes 
doenças: Hepatite B (159 doses); Difteria/Tétano (66 doses) e Febre Amarela (41 doses). Após cada campanha 

foram realizadas avaliações para a identificação de pontos positivos e negativos, bem como o número de 
pessoas vacinadas. As vivências obtidas durante as campanhas e as discussões posteriores foram relatadas e 
nos possibilitou a construção deste relato de experiência que é classificado como estudo descritivo de 

abordagem qualitativa. Para se reforçar a importância da atualização do cartão de vacinas durante as 
campanhas implementou-se estratégias de orientação e sensibilização através de cartazes e panfletos, os quais 
ressaltavam que o cartão de vacinas é um documento e deve ser guardado como tal. Outra estratégia foi a 

palestra para os alunos e colaboradores desta Universidade para que fossem apresentadas informações gerais 
das doenças imunopreveníveis no adulto, bem como dados acerca da situação epidemiológica da cobertura 
vacinal em associação à incidência dessas doenças ao longo do século XX. Para facilitar o acesso do público alvo 
à vacinação, foram disponibilizados quatro postos de vacinas (blocos S, I, C e P), os quais funcionaram em dois 
períodos (tarde e noite). Destaca-se que estes são os locais de maior fluxo de pessoas e também que foi feita a 
divulgação prévia das campanhas na página do aluno. Assim, consideramos que iniciamos a prevenção de 
doenças através da imunização, uma vez que esse processo se efetivará após completar o esquema vacinal. 

Porém, parece-nos que houve uma maior conscientização da população alvo deste estudo quanto a importância 
da vacinação como um recurso de promoção de saúde entre adultos no meio universitário. 
 
Palavras-chave: vacinação; saúde; adulto. 
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Objetivo. Determinar os valores de índice de massa corporal (IMC), e a prevalência de obesidade; relação 
cintura quadril (RCQ), perímetro da cintura (PC) e perímetro do quadril (PC) e verificar as possíveis correlações 
existentes entre esses índices e a obesidade infantil das escolas municipais da cidade de Uberaba – MG. 
Métodos. Este estudo correlacional incluiu 771 crianças, na faixa etária de 7 a 11 anos, sendo 375 do sexo 
feminino e 396 do sexo masculino. Em todas foram realizadas as medida antropométricas: cintura, quadril, 
altura e peso, com cálculo do índice de massa corporal. Para a avaliação antropométrica foi utilizado balanças 
tipo plataforma e para a medida de estatura, de cintura e quadril uma fita métrica inextensível, o índice de 

massa corporal foi calculado pela altura sobre peso ao quadrado, e classificado de acordo com tabelas do NCHS, 
2000. Encontramos 80 casos (10,4%) de baixo peso, 441 casos (57,2%) em que se enquadra em normal, 139 
(18,9%) em sobrepeso e 111 (14,4%) com obesidade. Houve correlação entre IMC e: cintura abdominal 
(R=0,736; p<0,001), quadril (R=0,667; p<0,001); relação cintura/quadril (R=0,223; p<0,001). Constatou-se 

que há uma relação crescente; positiva de causa efeito, aumentando a cintura, aumenta o índice de massa 
corporal. Concluiu-se que em condições de obesidade infantil, o IMC, a medida da cintura abdominal 
apresentaram os melhores valores de correlação, respectivamente. Na infância a medida da cintura abdominal 

não é mais preditivo de obesidade que o IMC 
 
Palavras-chave: obesidade; cintura-quadril; IMC. 
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma entidade clínica multifatorial, é conceituada como uma síndrome 
caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados associados a alterações metabólicas, hormonais e a 
fenômenos tróficos (hipertrofia cardíaca e vascular). Há evidências indicando que a hipertensão arterial 

essencial do adulto possa ter seu início na infância ou na adolescência. Isso coloca em relevo a importância de 
estabelecer os valores normais de pressão arterial e de identificar os fatores determinantes dos níveis 
pressóricos. E um dos principais fatores de risco para a HAS é a obesidade e sabe-se que a prevalência da 
obesidade e do sobrepeso vem aumentando, ao longo dos anos, entre os adolescentes em várias partes do 
mundo. Por outro lado, a redução do índice de massa corporal (IMC) faz com que os níveis tensionais 
apresentem quedas expressivas, sendo este um dos pilares da abordagem não farmacológica da doença. Assim, 
é fundamental o diagnóstico e tratamento da HAS e obesidade na infância, evitando futuras complicações 

renais, cardiovasculares e metabólicas. Foram analisados e coletados dados antropométricos e inquéritos 
alimentares de 769 alunos do ciclo inicial e de alfabetização de escolas municipais de Uberaba/MG. De acordo 
com a V diretriz de hipertensão arterial, as crianças com o percentil menor que 90, foram classificadas como 

normotensas, entre 90 e 95, pressão arterial limítrofe e igual ou acima de 95, hipertensas. Para as medidas da 
PA foram usados diferentes manguitos de esfigmomanômetro de acordo com o tamanho da criança. Para a 
realização da análise estatística, os dados coletados foram armazenados em um banco do programa SPSS 14.0 

e a seguir foram cruzados e analisados; utilizando o teste Qui-quadrado com nível de significância de alfa = 
0,05. A maioria das crianças 76.3% (n = 588) encontrava-se com pressão arterial (PA) normal e a freqüência 
de HAS infantil foi de 8.6% (n = 66). Não houve diferença significativa entre os percentis de pressão arterial na 
distribuição por sexo e cor. Foi demonstrada uma relação direta e significativa entre o aumento do índice de 
massa corporal (IMC) e HAS. Observamos, pelos dados obtidos, que o excesso de peso está fortemente 
associado à presença de HAS na infância, e que não houve aumento progressivo da PA com o decorrer da 
idade. Portanto, a idade isoladamente pode nos trazer conclusões imprecisas, sendo necessário relacioná-la 

com outras variáveis como estatura, peso e sexo. Notou-se, ainda, que não houve aumento da prevalênica de 
HAS na etnia negra se comparada à branca, como em outros trabalhos, sendo imperativo a análise conjunta 
com outras variáveis. Acreditamos na importância dos dados gerados através destes levantamentos para 
nortear futuras políticas de saúde pública. Sugere-se, no futuro, a realização de estudos similares para o 

mapeamento do perfil das crianças nas mais diversas regiões do Brasil. 
 
Palavras-chave: hipertensão arterial sistêmica; crianças; obesidade. 
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A relevancia da Hipertensão arterial como importante fator de risco cardiovascular , sua alta prevalência 
mundial e o crescimento atual desta na infância, faz da mudança de habitos de vida como atividade fisica alvo 
constante na prevenção do aparecimento dos fatores de risco, modificando a historia evolutiva desse agravo. O 
estudo foi realizado mediante inquérito com 981 crianças, entre 5 e 16 anos, em 10 escolas municipais da 

cidade de Uberaba-MG. Compreendeu a aplicação de questionários sobre a prática de atividade física e a 
medida da pressão arterial. As crianças foram qualificadas segundo a classificação da pressão arterial para 
crianças e adolescentes da V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Para verificar a associação entre os 
parâmetros requeridos, foi utilizado o teste de qui-quadrado, com nível de significância de α = 0,05. O projeto 
foi encaminhado e aprovado pelo comitê de ética da Universidade de Uberaba (CAAE no 00108.0.227.000-07), 
onde não há conflito de interesses. Com os dados obtidos, observou-se que 835 (85,1%) realizavam algum tipo 
de atividade física, e 146 (14,9%) não. Houve relação significativa entre obesidade e hipertensão infantil 

(Qui2=51,64; p<0,001). Com relação aos níveis de pressão arterial e a prática de atividade física isoladamente 
não encontrou-se relação (Qui2=1,26, p=0,532), dentro do total das crianças que realizavam atividade física, 
660 (85,4%) tinham pressão arterial normal e dos sedentários 113 (14,6%), sendo que dos hipertensos apenas 

68( 87,2%) realizavam atividade enquanto que 10 (12,8%) não. Houve relação entre o tipo de atividade física 
e classificação da pressão arterial (Qui2=39,410, p=0,013), com 35 (53,8%) crianças hipertensas praticando 
educação física, e 15 (23,1%) duas atividades físicas semanais. Avaliando os resultados obtidos no presente 

estudo é possível concluir que, isoladamente, a prática de atividade física regular na infância não apresentou 
relação com os níveis da pressão arterial, porém o tipo de atividade mostrou associação, provavelmente pelo 
maior número de obesidade/sobrepeso entre as crianças hipertensas. 
 
Palavras-chave: hipertensão arterial; atividade física; obesidade. 
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