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O consumo de uma dieta rica em gorduras afeta significativamente o metabolismo materno e 

neonatal. Dietas com baixo teor de carboidratos se relacionam a prejuízos para a gestação, pois 

levam a diversas alterações bioquímicas, como hipertrigliceridemia e hiperglicemia que estão 

relacionadas com o aumento de gordura corporal e com o desenvolvimento de esteatose hepática. 

Os objetivos do presente trabalho compreendem a determinação do efeito do consumo de uma dieta 

hiperlipídico-proteica restrita em carboidratos durante a gestação e/ou lactação, nos aspectos 

histológicos do fígado de filhotes de 21 dias e de 12 semanas de ratos Wistar. Foram utilizados trinta 

e duas ratas adultas divididas em dois grupos, controle (C) e experimental (E), com dezesseis ratas 

cada um. Nos períodos de cruzamento e gestação, o grupo C recebeu uma dieta comercial 

balanceada, enquanto o grupo E recebeu dieta hiperlipidico-proteica (45% de cada componente) 

com baixo teor de carboidrato (5%). No início da lactação, esses grupos foram subdivididos, de 

modo que parte de cada grupo inicial mantinha-se com a mesma dieta e a outra parte tinha sua 

dieta trocada, formando-se assim 4 subgrupos (CC, CE, EC e EE). Ao final do período de lactação 

(21 dias após o nascimento) e após 12 semanas de vida (com ingestão de dieta controle) os animais 

foram eutanasiados e os fígados dissecados e submetidos à análise histológica. Foi então montado 

um banco de dados e os resultados foram analisados de forma descritiva semi-quantitativa, sendo 

usado o critério de ausente, discreto, moderado e intenso. A análise estatística foi feita usando o 

teste One-way ANOVA e pós-teste Bonferroni. Os animais de 21 dias dos subgrupos CC e CE não 

desenvolveram esteatose. No subgrupo EE, 33% apresentaram esteatose discreta ou moderada. No 

subgrupo EC, 50% apresentaram esteatose discreta, mas não houve diferença estatística 

significativa entre os 4 subgrupos (p>0,05). Em relação aos animais adultos, nos subgrupos CC e 

EC, 33% dos animais apresentaram esteatose, enquanto no subgrupo EE, 62% apresentou esse 

processo patológico. No subgrupo CE, 55% apresentaram esteatose. Da mesma forma que para o 

grupo de animais de 21 dias, não houve diferença estatística significativa entre os subgrupos 

(p>0,05). Apesar de os estudos mostrarem que há maior desenvolvimento de esteatose em filhotes 

de mães que receberam dieta experimental tanto na gestação quanto na lactação quando 

comparado ao grupo controle, isso não foi observado neste trabalho. Apesar da tendência, 

explicitada pelas porcentagens, de inferir que a dieta foi capaz de induzir esteatose hepática, a 

análise estatística demonstrou que a dieta experimental consumida no período gestacional e/ou de 

lactação não afeta de forma significativa o fígado dos filhotes. A alimentação com dieta hiperlipidico-

proteica com restrição de carboidratos não foi capaz de induzir esteatose hepática na prole de ratas 

Wistar. 

 

Palavras-chave: Esteatose hepática. Dieta hiperlipidico-proteica. Ratos 
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Em todo o mundo, a prevalência da obesidade está aumentando em todas as faixas etárias, 

alcançando níveis epidêmicos. As dietas da moda têm conquistado grande parcela da população por 

prometerem perda rápida de peso. Algumas dessas dietas permitem o consumo exagerado de 

gorduras e proteínas, restringindo o consumo de carboidratos. Estudos revelam que uma dieta rica 

em gorduras, mesmo em curto prazo, é suficiente para impactar o metabolismo lipídico intestinal, 

induzindo o desenvolvimento de dislipidemias e doenças metabólicas. A gestação, por si só, já é 

uma condição de risco, e, quando associado a outros fatores tais como a obesidade, pode predispor 

tanto a gestante quanto o concepto à morbimortalidade materno-fetal. O objetivo deste estudo foi 

acompanhar o ganho de peso em ratas gestantes e suas ninhadas alimentadas com dieta 

hiperlipídica com restrição de carboidratos e diferentes concentrações de proteínas.Para isso, Ratas 

Wistar adultas foram alimentadas ad libitum durante o período gestacional e de lactação com dieta 

controle (C) e dietas hiperlipídicas com diferentes concentrações de proteína: EI (77% de gordura e 

20% de proteínas) e EII (87% de gordura e 10% de proteínas) e restrição de carboidratos. Ao longo 

do experimento os animais foram pesados a cada semana, assim como a sua ninhada para avaliação 

do ganho de peso semanal, peso absoluto e peso relativo.Os dados mostraram que as ratas do 

grupo E1 tiveram ganho de peso absoluto significativamente menor que as ratas do grupo C 

(118,45+36,84 e 92,59+24,45), até a terceira semana gestacional (p<0,05). O ganho de peso 

relativo das ratas gestantes do grupo Controle (57,25+20,14) foi significativamente maior em 

relação ao grupo EI (43,87+11,9) até a terceira semana gestacional. Quanto à comparação do 

ganho de peso de ratas do grupo C com ratas do grupo E2 não se observou nenhuma diferença. A 

média do peso dos filhotes ao final da lactação também não apresentou diferença estatística. Nossos 

resultados mostraram que a dieta hiperlipídica com 20% de proteínas (EI) permitiu menor ganho de 

peso das mães quando comparado ao grupo controle, sugerindo que a quantidade de proteínas da 

dieta interfere no ganho de peso durante gestação. Com estes resultados pode-se concluir que a 

dieta hiperlipídica com restrição de carboidratos prejudica o ganho de peso das ratas wistar durante 

a gestação. O ganho de peso durante a gestação, além de contribuir para a obesidade, está também 

associado a algumas complicações, entre elas o baixo peso ao nascer e mortalidade infantil. 

Algumas características maternas estão associadas com o ganho de peso durante a gestação como 

os fatores nutricionais (estado nutricional no início da gravidez e consumo energético). A 

alimentação mais recomendada para gestantes é a utilização de uma dieta equilibrada em 

nutrientes. Durante a gestação, o padrão e ganho de peso devem ser cuidadosamente monitorados 

e as adequações dietéticas devem ser realizadas. 
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A terapia fotodinâmica (TFD) consiste no uso de um corante fotoativo juntamente com luz visível em 

comprimento de onda específico, na presença de oxigênio. Após o emprego da TFD há a formação 

de espécies reativas que promovem danos às células e essas podem sofrer autofagia, necrose e 

apoptose. Dentre os fármacos empregados na TFD temos o ALA (ácido aminolevulínico), uma pró 

droga que é a precursora endógena da via metabólica de produção de um agente fotossensível, a 

protoporfirina IX. Este agente é, por sua vez, eliminado dos tecidos cerca de 48 horas depois de ter 

sido sintetizado. Dentre as células eucariontes estudadas in vitro no campo da TFD, os macrófagos 

são de fácil obtenção e cultivo. A TNF-; é uma citocina produzida por células, inclusive os 

macrófagos e alguns estudos mostram que células tratadas com TFD aumentam sua expressão. Os 

objetivos deste estudo foram, portanto, padronizar em laboratório a obtenção e o cultivo de 

macrófagos provenientes de peritônio de ratos Wistar e posteriormente avaliar a produção de TNF-

; pós-aplicação in vitro de TFD nessas células. Foram extraídos do peritônio dos ratos cerca de 6 

mL de lavado peritoneal contendo os macrófagos. Os macrófagos foram tratados com LPS e ALA, 

além de terem sido submetidos à TFD. Posteriormente houve a verificação da viabilidade celular. 

Com o sobrenadante, obtido após centrifugação das células, foi feita padronização do teste ELISA 

para dosagem de citocina. A viabilidade das células no grupo não tratado com LPS e TFD (controle) 

foi de 79,83%. Nas células tratadas com LPS essa viabilidade foi de 84%. As células tratadas com 

luz apresentaram uma média de 71,33% e as células expostas à luz juntamente com LPS 

apresentaram média de 72,33%. Taxas inferiores foram encontradas nas células tratadas com 

TFD+LPS e apenas com TFD, com média de 63,3% e 61,83%, respectivamente. O ELISA mostrou 

que a maior concentração de citocina TNF-; foi detectada no sobrenadante de células tratadas com 

LPS(60pg/mL), seguidas das células tratadas com LPS e luz (40pg/mL) e das células tratadas com 

TFD e LPS (15pg/mL).Os resultados de TNF-; apesar de ainda pouco significativos, denotam uma 

diminuição da produção desta citocina após o emprego da TFD. Concluiu-se que esse experimento é 

útil para obter macrófagos e que com o emprego dessas técnicas pode-se avaliar a expressão de 

TNF-; assim como de outras citocinas. 
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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 realizar imunohistoquímica 

para IL-1 e quantificar a densidade de células imunomarcadas na língua e miocárdio dos indivíduos 

chagásicos e não-chagásicos crônicos autopsiados. Selecionamos 23 casos de indivíduos adultos não 

diabéticos ou hipertensos, selecionados a partir do protocolo das autópsias realizadas no Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM). Coletamos fragmentos da língua e do 

miocárdio que foram processados histologicamente após desparafinazação. Os cortes histológicos 

foram submetidos à reação imunohistoquímica, realizada pelo método indireto. Para a quantficação 

das células imunomarcadas utilizou-se o software KS300 3.0, e microscópio de luz comum com 

aumento de 800x. O calculo da densidade foi realizado dividindo-se a quantidade de células pela 

área do corte histológico, obtida com auxílio do software ImageJ. Para a análise estatística foram 

realizados os testes Man-Whitney e correlação de Spearman. Ao se comparar a densidade de células 

imunomarcadas por anti IL-1 no miocárdio e na língua  entre chagásicos e não chagásicos não 

encontramos diferenças significativas.Demonstrando portanto que a língua não funcionaria como 

parâmetro seguro para avaliar a expressão dessa citocina no coração. 
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Pesquisas têm demonstrado a presença de citocinas no coração e na língua de indivíduos chagásicos 

crônicos, no entanto não foi encontrado na literatura nenhum trabalho comparando a densidade de 

interleucina 10 (IL-10) nos dois órgãos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a expressão de 

IL-10 no coração e na língua de indivíduos chagásicos e não chagásicos crônicos autopsiados.Para 

isso selecionamos 21 casos de indivíduos adultos, cujos corações e línguas foram retirados durante 

autópsia no Hospital das Clínicas da UFTM sendo chagásicos (n=9), e não chagásicos (n=12). Foram 

coletados fragmentos para processamento imunohistoquímico com anticorpo IL-10. Coletamos os 

fragmentos na região do sulco mediano lingual e do miocárdio do ventrículo esquerdo. Realizamos 

processamento histológico e a imunohistoquímica para anticorpo IL-10. Efetuamos a quantificação 

das células imunomarcadas com o auxílio do programa KS300 e objetiva de 40x. Para obtenção da 

área analisada, com o auxílio de uma ocular micrometrada calculamos a área de cada campo. Em 

seguida multiplicamos a área de cada campo pelo número de campos analisados e obtivemos a área 

total. Com o número total de células imunomarcadas e a área total analisada, calculamos a 

densidade de células imunomarcadas, sendo expressa em número de células por cm2.Quando 

comparamos chagásicos e não-chagásicos, não observamos diferença significativa entre a densidade 

de leucócitos e fibroblastos tanto no miocárdio (p< 0.3830) como na musculatura lingual (p< 

0.8311). Nos chagásicos houve correlação positiva e significativa entre a densidade de células 

imunomarcadas na musculatura lingual e na musculatura cardíaca (p<0.0298).Por termos 

encontrado uma correlação positiva e significativa para a imunomarcação com IL-10 no coração e na 

língua de chagásicos podemos dizer que à medida que as células imunomarcadas aumentam no 

coração de chagásicos também aumentam na língua. Sendo assim, sugerimos que a expressão de 

IL-10 na língua funcionaria como parâmetro para avaliar a expressão dessa citocina no miocárdio. 
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Alguns estudos têm demonstrado alterações nas respostas inflamatórias em implantes, no entanto 

poucos estudos demonstram o padrão histopatológico dos tecidos periimplantares. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a mucosa periimplantar em pacientes com periimplantite, utilizando 

histoquímica, imunohistoquímica e ELISA. Selecionamos 15 pacientes, os quais foram subdivididos 

em dois grupos, sendo 6 com periimplantite e 9 como grupo controle. Realizou-se a biópsia de 2 

fragmentos de gengiva marginal, sendo um destinado para análise histopatológica e outro para o 

teste de ELISA. Após o processamento foi realizada a coloração de Hematoxilina e Eosina, onde 

analisamos a presença de necrose, hemorragia e inflamação. Observamos as lâminas no microscópio 

(BIOVAL AP -2000), padronizando a objetiva de 100X. Os achados foram comparados possibilitando 

assim categorização semi-quantitativa, utilizando como critério a quantidade de células inflamatórias 

e hemácias por campo. Para a quantificação dos mastócitos utilizamos as lâminas coradas pelo 

Giemsa e um microscópio de luz comum, com objetiva de 40X. Os cortes histológicos também foram 

submetidos à reação imunohistoquímica para análise de TGF-Beta. Para a visualização dos cortes 

histológicos foi utilizado o software KS300 3.0®, em aumento de 800x. A análise foi feita por campos 

visuais, onde a quantidade de células imunomarcadas (leucócitos ou fibroblastos) foi contabilizada 

em planilha do Software Excel®. Como em todas as análises a distribuição foi não normal na 

comparação entre pacientes com periimplantite e sem periimplantite utilizamos o teste de Mann-

Whitney. Os resultados foram expressos em número de células/mm2. Ao se analisar a presença de 

hemorragia, necrose, inflamação e a quantidade de mastócitos nos tecidos periimplantares, não 

foram encontrados resultados significativos. Observamos um resultado significativo ao se comparar 

a densidade de células imunomarcadas por TGF-Beta, sendo a expressão maior em pacientes com 

periimplantite (p = 0.001). Portanto, os pacientes com perrimplantite apresentavam maior 

densidade de células imunomarcadas por anti-TGF; quando comparados aos pacientes saudáveis, 

com diferença significativa, sugerindo que essa citocina possui um papel significante no processo de 

modulação do processo inflamatório. 
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A síndrome do imobilismo é o complexo de alterações que repercute negativamente sobre o 

organismo de indivíduos confinados ao leito. Diversas alterações são provocadas em órgãos e 

sistemas, tais como: diminuição da força e atrofia muscular, complicações no tecido tegumentar, o 

que facilita a formação de úlceras de decúbito. A escala de Waterlow é uma ferramenta utilizada 

para avaliar o risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão. Desta forma, o projeto teve o 

objetivo de aplicar a escala de Wartelow, adaptada à língua portuguesa, para avaliar o risco de 

desenvolvimento de úlceras de pressão em pacientes internados no Hospital Universitário da 

Universidade de Uberaba (Uberaba - MG), identificando os fatores de risco e, direcionando o 

tratamento preventivo na tentativa de evitar alterações a fim de promover maior independência a 

estes pacientes. Para verificar a propensão à formação de úlceras de decúbito foram utilizadas fichas 

de avaliações para obter dados referentes ao diagnóstico clínico, sexo, idade, peso, altura, data de 

internação e data da avaliação de cada paciente. A escala de Warterlow, já adaptada para língua 

portuguesa, que fornece um score de risco para formação de úlceras de pressão tendo como 

referência a idade do paciente, a mobilidade, o sexo, o apetite, a utilização de drogas, entre outros. 

O preenchimento das fichas dos pacientes foi realizado, por uma única pesquisadora, conforme 

avaliação de cada indivíduo e segundo informações obtidas através destes participantes ou seus 

familiares e acompanhantes, sendo que a escala de Waterlow foi aplicada aos 50 pacientes 

avaliados. Para análise da propensão a formação de úlceras de pressão foram avaliados para o 

estudo 50 pacientes, destes foram inseridos na pesquisa apenas 31 (17 mulheres e 14 homens) de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão e; ainda pela dificuldades na coleta completa dos 

dados antropométricos.Os 31 pacientes analisados apresentaram idade média de 66,3±13,6 anos, 

massa corporal média de 65,7±14,7 kg e altura média de 1,6±0,1 metros.A partir dos dados que 

comprovem os efeitos negativos da limitação física do movimento provocando alterações no 

organismo de indivíduos com restrição ao leito e da possibilidade da minimização de danos aos 

pacientes, há uma necessidade de detectar as alterações precoces e tardias em pacientes internados 

nas enfermarias e centros de terapias intensivas hospitalares, no intuito de contribuir na prevenção 

dos efeitos deletérios produzidos pela imobilidade no leito. Diante dos dados obtidos, foi possível 

verificar a existência de alterações na integridade da pele de pacientes acamados, durante o período 

de internação, que indica o risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão. O trabalho ressalta 

a importância da atuação do profissional de saúde para aperfeiçoar suas habilidades e competências, 

a fim de prevenir e reduzir os efeitos negativos decorrentes do repouso no leito. 
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A alergia pode ser definida como um estado de maior reatividade do sistema imunológico a 

substâncias estranhas. É sabido, que a maioria dos alergenos, afeta direta ou indiretamente a 

atividade respiratória. O objetivo deste trabalho foi analisar a exposição aos alergenos e a relação 

dos mesmos com a alteração dos valores de PFE (Pico de Fluxo Expiratório), tendo como base para 

essa análise fatores como: tipo de cobertura da casa; presença de tapete, cortina, pelúcia; tipo e 

frequência da limpeza da residência.  Consistiu de inquérito domiciliar de 1191 indivíduos da 

população adulta, entre 30 e 69 anos, da cidade de Uberaba. Foram utilizados aparelhos de medida 

Pico de Fluxo Expiratório (PEF) da marca Mini-Wright com bocais descartáveis. Foram realizados três 

sopros máximos, curtos e rápidos, precedidos de inspiração máxima, com intervalos de 30 segundos 

ou mais a cada momento da avaliação. O maior valor obtido após os três sopros foi anotado. Nos 

paciente com valores de PFE menores que 20% do valor previsto, foram utilizados 200mcg de 

salbutamol em espaçador de grande volume (700 ml) e as manobras foram repetidas após 15-20 

min. A normalização dos valores de pico de fluxo, para os níveis previstos de acordo com idade e 

altura, confirma o diagnóstico de obstrução brônquica. Todos os dados foram analisados pelo 

programa SPSS 14.0. Para verificar a associação entre os parâmetros requeridos foi utilizado o teste 

de Qui-quadrado e, quando necessário, o teste de Fischer. O nível de significância para todos os 

testes foi alfa = 0,05. Foram analisados 1191 indivíduos, sendo 59,1% do sexo feminino, 66,2% 

brancos, 10,7% negros, 15,6% mulato, 0,5% amarelos. A média da idade foi de 49,27 ± 11,09 

anos, com mínimo de 30 e máximo de 69 anos. Não houve relação significativa entre PFE e: 

cobertura de casa com forro (Qui2=5,075; p=0,079); cobertura da casa com laje (Qui2=3,007; 

p=0,222); cobertura da casa com telhado (Qui2 = 4,402 p = 0,111); quarto com tapete 

(Qui2=0,792, p=0,673); quarto com cortina (Qui2=2,826; p=0,093); quarto com pelúcia 

(Qui2=0,938; p=0,333); quarto com outros alérgenos (Qui2=2,629; p=0,269); limpeza da 

residência diária (Qui2=1,170, p=0,279); limpeza da casa ao menos 3 vezes/semana (Qui2=0,178; 

P=0,673); limpeza da residência com pano úmido sem produto (Qui2=4,285; p=0,38); limpeza da 

residência com pano úmido com produto (Qui2=5,369; p=0,068). Houve relação significativa entre 

PFE e frequência de limpeza diária da residência com vassoura (Qui2=6,932 p=0,008). As medidas 

de higiene ambiental devem ser flexíveis, levando em conta a gravidade das doenças alérgicas, a 

capacidade individual e o estado econômico da família. Medidas de controle ambiental devem ser 

adotadas sempre que possível, até mesmo diante dos resultados ainda conflitantes quanto à sua 

eficácia, porque de modo geral podem melhorar as manifestações clínicas e reduzir a necessidade de 

tratamento farmacológico e morbidade das alergias. 
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A presença de mastócitos, sua participação e interação com outras células envolvidas na resposta 

imune em Carcinomas de Células Escamosas orais (CCEO) e em Desordens Potencialmente Malignas 

(DPM) permanece pouco conhecida. Estímulos pró-inflamatórios, imunoregulatórios e angiogênicos 

são proporcionados pelos mastócitos, havendo infiltração e degranulação sequencial destes durante 

a carcinogênese, além de correlação estreita com as distintas fases de hiperqueratose, displasia, 

carcinoma in situ e carcinoma invasor. O presente estudo teve como objetivo detectar e quantificar 

a presença de mastócitos, com a finalidade de contribuir no esclarecimento do papel dos mastócitos 

na formação, desenvolvimento e progressão de CCEO e DPM orais. Quarenta casos CCEO, 20 casos 

de Leucoplasias, 20 casos de Líquen Plano e 13 casos de diagnóstico histopatológico de mucosa oral 

com características de normalidade (grupo controle) foram corados pelo Azul de Toluidina. O 

número de mastócitos corados foi contado em microscópio com aumento de 400X percorrendo toda 

extensão do corte, onde a densidade foi calculada em mm2. Foi encontrado um número médio de 

mastócitos maior no grupo controle (21.86±16.37), seguido dos grupos de lesões de Líquen Plano 

(20,26±16.89), CCEO (11,33±11.40) e Leucoplasia (11,12 ±11.54). Na analise comparativa 

múltipla por meio do teste de Kruskal-Wallis e post hoc de Student-Newman-Keuls, entre as lesões 

estudadas, foi observada que a média do número de mastócitos encontrados foi maior para o grupo 

de lesões controle e de Líquen Plano, não sendo estes valores significantes entre si (p =0,629). Por 

outro lado, houve diferença significativa no número de mastócitos entre o grupo controle e os 

grupos de Leucoplasia (p = 0,030) e CCEO (p=0,013). Já nos grupos CCEO e Leucoplasia não houve 

diferença significativa entre si (p=0,944), enquanto o grupo de pacientes com Líquen Plano 

apresentou diferença significativa em relação aos pacientes com CCEO (p=0,024), mas não houve 

diferença em relação aos casos de Leucoplasia (p=0,058) e controle (p=0,629). Os resultados 

encontrados sugerem que a diminuição do número de mastócitos em lesões de DPM (Leucoplasia) e 

CCEO podendo estar relacionada a uma falha na migração, com posterior diminuição destas células, 

fato estes que não ocorreu nas lesões de Líquen plano e de mucosa oral normal(controle). O 

impacto desta deficiência de mastócitos pode levar a uma importante modificação no microambiente 

durante a tumorogênese epitelial, permitindo assim, a proliferação de células epiteliais neoplásicas. 
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Vários são os métodos de controle da proliferação da microbiota oral transmitida pela escova de 

dente, mas poucos trabalhos que abordam a diminuição do biofilme oral pela descontaminação de 

escovas dentais de forma simples, rápida e acessível a população em geral. O objetivo do trabalho 

foi avaliar a eficácia de três soluções anti-sépticas na inibição da formação de biofilme de 

Streptococcus mutans (S. mutans) nas cerdas de escovas dentais sem o uso de pasta dental.Em 40 

alunos  da Universidade de Uberaba foram testadas três soluções anti-sépticas: Plax®, Periogard® e 

solução à base de cloro, onde a água destilada estéril foi usada como solução controle. As soluções 

foram borrifadas nas cerdas das escovas e mantidas em temperatura ambiente por três horas. Cada 

escova de dente foi decapitada na parte da cabeça com espátula quente, mantendo-se intactas as 

cerdas. A parte decaptada foi colocada assepticamente em um tubo Falcon de 50 ml, contendo 25 

ml de caldo de Mitis Salivarus Bacitracina Sacarose, previamente esterelizado, e incubadas a 37ºC 

em microaerobiose por 3 a 4 dias. Em seguida, as cerdas foram observadas e, realizada a contagem 

de unidades de formação de colônia (UFCs). Em 100% das escovas houve a formação de biofilme de 

S. mutans na solução de água destilada estéril, e as UFCs mostraram arranjo incontável. No 

Periogard® 57,5% das escovas mostraram 1 -100 UFCs, em 20% houve ausência de biofilme 

cariogênico e cultura límpida, 10% exibiram colônias não confluentes e valores maiores que 100 

UFCs com cultura límpida, 7,5% apresentaram desenvolvimento bacteriano intenso não permitindo 

contagem de UFCs e cultura turva, apenas em 5% ocorreu ausência de biofilme cariogênico aderido 

nas cerdas com cultura turva. Já o Plax®, 40% das escovas mostraram 1-100 UFCs, 25% exibiram 

ausência de biofilme cariogênico e cultura límpida, 12,5% exibiram valores maiores do que 100 

UFCs e cultura límpida, 15% apresentaram desenvolvimento bacteriano intenso, não permitindo a 

contagem de UFCs e cultura turva e em 7,5% ocorreu ausência de biofilme cariogênico aderido nas 

cerdas e cultura turva. Na solução a base de Cloro, 75% das escovas mostraram 1-100 UFCs, 

12,5% exibiram ausência de biofilme cariogênico e cultura límpida, 10% exibiram valores maiores 

do que 100 na contagem e cultura límpida e em 2,5% ocorreram presença de biofilme cariogênico 

aderido nas cerdas e cultura turva. A análise estatística ocorreu por meio de teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis e a comparação entre os grupos demonstrou não haver diferenças significativas 

entre as soluções testadas. O grupo controle apresentou diferenças significativas (p<0,05) em 

relação às soluções de Plax®, Periogard®, solução a base de Cloro. Conclui-se que tanto o 

Periogard®, o Plax® e a solução a base de Cloro em spray foram capazes de reduzir e eliminar a 

formação de biofilme de S. mutans nas cerdas das escovas de dente testadas. 
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Restaurações adesivas vêm sendo cada vez mais utilizadas na odontologia e a técnica de aplicação 

dos sistemas adesivos pode determinar o sucesso do procedimento restaurador. O presente estudo 

teve como objetivo avaliar a influência da técnica de aplicação de um sistema adesivo 

autocondicionante na resistência de união de restaurações com resina composta. Foram 

selecionados 40 dentes terceiros molares humanos, nos quais foram preparadas cavidades tipo 

classe I na oclusal. Os dentes foram restaurados com resina composta (Filtek-Z350 3M ESPE) 

variando-se as técnicas de aplicação de um sistema adesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond – 

Kuraray), conforme os grupos a seguir (n=10): Grupo 1 (controle) - foi aplicado o sistema adesivo 

Clearfil, o qual foi imediatamente fotoativado por 20 segundos sem a remoção de excessos; Grupo 2 

- foi removido o excesso de adesivo com um leve jato de ar por 5 segundos; Grupo 3 - o excesso foi 

removido com um microbrush seco; e Grupo 4 - o excesso foi removido com um microbrush seco e 

jato de ar, para então ser realizada a fotoativação. Em seguida os dentes foram restaurados e 

seccionados perpendicularmente à superfície adesiva, em uma espessura de 1mm no sentido 

vestíbulo lingual em forma de ampulheta para, posteriormente, serem levadas à máquina para os 

testes de microtração. Como os resultados apresentaram curva normal e homogênea, foi permitida 

a adoção do teste paramétrico ANOVA (p<0.001). Para verificação de significância foi necessária a 

aplicação do teste complementar de Tukey, ambos em nível de significância de 0.05. Não foi 

observada diferença estatística entre os grupos 1 (12.98MPa +-1.31) e 2 (13.88MPa +-1.55). Para 

os grupos 3 (20.53MPa +-1.80) e 4 (19.74MPa +-1.67), foram encontrados valores de resistência 

de união superiores em relação aos outros grupos estudados, os quais não se diferenciaram entre si. 

Cabe ao profissional pesquisar e conhecer os mecanismos de adesão para aplicar os sistemas 

adesivos da melhor forma possível, com o intuito de evitar possíveis falhas pós-restauradoras, 

aumentando a longevidade das restaurações. A técnica de aplicação influenciou na adesividade das 

restaurações, pois a remoção do excesso de adesivo com um microbrush seco, com ou sem a 

aplicação de jato de ar, permitiu melhores resultados de resistência de união nos sistemas 

autocondicionantes. 
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Sabe-se que a doença periodontal é um dos principais fatores que levam um paciente a perder seu 

dente. Ela é iniciada graças ao acúmulo de placa bacteriana nos dentes por tempo prolongado, que 

estimulará a produção de toxinas que serão responsáveis por atacar as estruturas de fixação do 

dente. Além da placa bacteriana, a ativação de osteoclastos provavelmente também influencia na 

mobilidade óssea, pois essa célula auxilia a reabsorção óssea, levando à mobilidade dentária e à 

consequente perda do dente. Nesse estudo, tenta-se encontrar a importância desses osteoclastos 

em periodontites. Foram coletadas 35 amostras de tecido ósseo, sendo 20 de pacientes com doença 

periodontal e 15 referentes ao grupo controle. Foram realizadas a desmineralização óssea e 

posteriomente confeccionadas as lâminas para o TRAP para a quantificação de osteoclastos 

marcados. A morfometria foi feita utilizando o Sistema Analisador de Imagem Automático KS 300. 

Em relação à análise das lâminas dos pacientes estudados, o número de osteoclastos ativados 

encontrados nos pacientes com DP foi maior em relação aos pacientes do grupo controle, embora 

não houve uma diferença estatisticamente significante (p=0,40). Houve correlação positiva e 

significativa na marcação de TRAP nos tecidos de biópsias de pacientes com DP. O aumento 

significante de células produtoras de TGF-beta sugerem que seus efeitos moduladores podem ser 

importantes na reativação das doenças periodontais crônicas. 
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Dentes com grande destruição coronária podem ser restaurados por meio de cerâmicas ou 

porcelanas dentais, amplamente indicadas por suas propriedades estéticas e mecânicas. Nesse caso, 

as restaurações são confeccionadas nos laboratórios protéticos e posteriormente cimentadas nas 

cavidades dentárias, a fim de substituir a estrutura dentária perdida. Alguns fatores, como a seleção 

do tipo de cimento para a fixação das cerâmicas, podem definir o grau de injúria pulpar após os 

procedimentos restauradores. O objetivo deste estudo é avaliar a reação pulpar aos cimentos de 

ionômero de vidro modificado por resina (Grupo I - Rely X™ Luting 2 Cement), a um agente de 

fixação resinoso auto-adesivo (Grupo II - Cimento resinoso auto-adesivo Rely X™ U100) e a um 

agente de fixação resinoso dual (Grupo III - Cimento resinoso dual Variolink II), imediatamente 

após a extração, e após 7, 30 e 60 dias da cimentação de restaurações cerâmicas (E.max Press®) 

em dentes humanos.Quarenta terceiros molares e/ou pré-molares de pacientes de 18 a 30 anos, 

receberam preparos cavitários oclusais tipo inlays profundas. Dentes hígidos ou submetidos somente 

aos preparos cavitários foram usados como controles. A resposta pulpar, considerando a integridade 

da camada de odontoblastos e a organização da camada rica em células, e medidas de espessura de 

dentina remanescente foram analisadas após o processamento histológico de rotina, com fixação em 

formalina neutra tamponada 10% e desmineralização em EDTA 10%. As lâminas histológicas foram 

avaliadas. A espessura média da dentina remanescente foi de 0,5µm, determinada utilizando 

microscopia de luz e o software Axio Vision Release 4.8 (Carl Zeis).Os resultados histológicos 

preliminares não mostraram diferença significativa entre os grupos tratados quando comparados ao 

controle.Dentro das limitações deste estudo pode se concluir que a utilização dos cimentos avaliados 

não causam efeitos deletérios à polpa dental. Assim a seleção do material cimentante vai depender 

de cada situação clínica e não nas diferentes composições, no que se refere à danos pulpares. 
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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 Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent) 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 40 CDP de resina composta Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent), 20 com microtrinca e 

20 sem microtrinca para serem testados mecanicamente. O molde foi fixo em uma placa de vidro, 

com uma tira de poliéster entre o molde e a placa de vidro e a resina depositada de forma uniforme 

no molde, uma segunda tira de poliéster foi posicionada sobre o molde, em seguida outra placa de 

vidro e pressionada. A fotoativação da resina foi realizada por 60 segundos. Com os CDP prontos, 

dividiram-se os 20 CDP com e sem microtrinca em 4 grupos de 10 CDP cada, realizando o 

clareamento com Peróxido de hidrogênio a 38% (Opalescence® Xtra® Boost®; – Ultradent) em dois 

desses grupos, os outros dois ficaram como controle. 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 tensão flexural obtida dos 

ensaios de flexão em três pontos realizados nos CDP sem microtrinca controle foi 76,65±8,07 e sem 

microtrinca clareado foi 68,26±4,40, e o valor médio dos CDP com microtrinca controle foi 

33,53±2,73 e com microtrinca clareado foi 30,79±3,71. Assim, analisaram-se os resultados e 

obteve-se que não houve alteração significante entre os grupos controle e clareados dos grupos com 

e sem microtrinca, o degrau visto no déficit de resistência comparando o com microtrinca pelo sem 

microtrinca se deve ao fato a força concentrar em apenas um ponto já estabelecido. O clareamento 

de consultório não foi um fator para alterar significativamente a resistência da resina composta 

Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent). 
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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 tensão flexural e na propagação de trinca da cerâmica Vitablock II 

feldspática enriquecida com leucita (Vita Zahnfabrik). Foram confeccionadas 20 barras da cerâmica 

que foram divididas em dois grupos experimentais: o Grupo Controle consistiu em realizar o 

procedimento de penetração na superfície polida e o Grupo Clareado consistiu em realizar o mesmo 

procedimento de penetração na superfície polida e logo após foi realizado o clareamento. Todas as 

barras de cerâmica foram submetidas ao teste de dureza com identador Vickers. O agente clareador 

utilizado foi o Opalescence® Xtra® Boost®; Ultradent. Foram realizados os mesmos procedimentos 

de clareamento utilizados em consultório. Antes e depois do clareamento foram obtidas as 

dimensões das trincas. Após o término do clareamento as barras foram submetidas ao teste de 

flexão em três pontos até a ruptura. Foi aplicado o teste de normalidade e o teste t de Student, com 

nível de significância de 5%. Não houve diferença estatística (p=0,3547) entre o grupo Controle e o 

grupo Clareado. Não houve diferença estatística na média do comprimento das trincas nos grupo 

Clareado e Controle antes e depois do clareamento.  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. Deste modo, este estudo 

tem como objetivo avaliar quatro técnicas de limpeza de superfície, comparando com um grupo 

controle, e verificar a resistência de união em restaurações cerâmicas. Foram utilizados dentes 

terceiros molares humanos extraídos, os quais tiveram suas raízes seccionadas. Na parte coronária 

foram realizadas secções transversais para obtenção de 60 discos de dentina com espessura de 

22mm nos quais foram realizadas cavidades de forma cônica centralizadas nos discos. Foi utilizada a 

cerâmica IPS e.Max Press que foi confeccionada de acordo com as recomendações do fabricante. Os 

discos de dentina foram divididos em 5 grupos de 12: Grupo I (controle), Grupo II (Try-in/cuba 

ultrassônica), Grupo III (Try-in/água-ar), Grupo IV (Try-in/Ácido fosfórico 37% e Grupo V (Try-

in/Ácido Fosfórico 37%/Ácido Fluorídrico 9,5%/Ácido Fosfórico 37%). Após a preparação e o 

condicionamento, os preparos tiveram a superfície coberta com uma película da pasta de simulação 

Try-in, com exceção do grupo I. Posteriormente, as técnicas para limpeza e descontaminação da 

superfície foram aplicadas e as restaurações com a exceção de uma para cada grupo foram 

cimentadas. Foram realizados os 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, as 

amostras da superfície das cerâmicas e do substrato dental foram analisadas em Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) para verificação de possíveis alterações em suas estruturas. No teste 

realizado (Push Out) o Grupo IV (Try-in/Ácido Fosfórico 37%) foi o que apresentou uma melhor 

Resistência de União (19,21 MPa) além de apresentar um Padrão de Falha com 50% Adesiva entre 

cimento e dentina e 50% mista.A técnica de limpeza da pasta de prova influencia diretamente na 

resistência de união entre cerâmica e estrutura dental. Concluiu-se também que a técnica de 

limpeza que proporciona união de maior qualidade é a que utiliza-se ácido fosfórico. 
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Enxaguantes bucais são utilizados para higiene bucal cotidianamente, mesmo sem a indicação de 

Cirurgiões Dentistas. Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito dessas substancias sobre os materiais 

restauradores. O objetivo neste estudo foi avaliar o efeito de anti-sépticos bucais sobre a rugosidade 

da superfície de uma resina composta nanoparticulada.Foram confeccionados discos de Filtek Z350, 

a mensuração inicial da rugosidade (µm) foi realizada logo após a confecção das amostras com 

Rugosímetro Surfcorder (SE 1700, KosakaLab). Os discos foram separados aleatoriamente em 

frascos eppendorf com água deionizada a 37°C e divididos em 4 grupos (n=5) de acordo com 

solução utilizada: Controle (sem exposição ao anti-séptico), G1-Plax, G2-Plax Whitening e G3-

Listerine. Durante 30 d as amostras permaneceram imersas em água deionizada sendo imersas no 

respectivo anti-séptico por 1 min a cada 12h. Após 30d os discos foram lavados com água 

deionizada, armazenados em estufa por 24h e a rugosidade final realizada com os mesmos 

parâmetros iniciais. Duas amostras representativas de cada grupo foram analisadas em MEV para 

avaliar as modificações na morfologia de superfície. Análise de Variância de dois fatores e o teste de 

t-student para amostras pareadas mostrou não haver diferença estatística significante entre os 

valores de dureza inicial: Controle (0,12±0,04); G1 (0,13±0,05); G2 (0,11±0,03); G3 (0,11±0,02); 

e final: Controle (0,16±0.04); G1 (0,15±0,02); G2 (0,13±0,007) e G3 (0,15±0,02). A semelhança 

na rugosidade de superfície do compósito após 30 dias provavelmente ocorreu porque os corpos-de-

prova não foram polidos, procedimento que aumenta a área de superfície já que cria irregularidades 

na superfície quando comparado ao polimento deixado pela tira de poliéster. O acabamento com 

instrumentos rotatórios cria irregularidades, pode promover trincas e expor partículas de carga das 

resinas compostas. Essa exposição pode permitir a infiltração da solução na interface carga/matriz 

polimérica resultando na degradação dessa interface. A exposição aos enxaguantes por um período 

maior de tempo, com e sem a realização de polimento com materiais de acabamento precisa ser 

avaliada. Concluímos que as soluções anti-sépticas não promoveram alterações significativas na 

rugosidade de superfície do compósito Filtek Z350 no período estudado. 
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Em algumas ocasiões especiais o tecido ósseo não consegue se regenerar adequadamente. Apesar 

da existência de muitas propostas para contornar esse obstáculo, nenhuma parece plenamente 

satisfatória. Talvez o maior incentivo e motivação para se continuar pesquisando e acreditando em 

tratamentos mais confiáveis e previsíveis seja a evolução dos métodos de estudo e pesquisa, que 

trazem a tona detalhes nunca antes conhecidos. Particularmente com relação ao estudo do reparo 

ósseo, tem-se buscado entender a regulação da aposição e reabsorção óssea, via identificação de 

proteínas sinalizadoras responsáveis por estes processos. O avanço nesta área poderá contribuir 

para o desenvolvimento ou melhoria do tratamento de perdas ósseas, minimizando o tempo de 

reparo. Fatores de Crescimento são uma classe de proteínas sinalizadoras, que possuem ação direta 

e fundamental tanto no crescimento, como na diferenciação de determinadas linhagens celulares. 

Essas moléculas ativam ou regulam uma grande variedade de funções celulares, como a 

diferenciação, proliferação, migração, adesão celular e expressão de genes. Vários fatores de 

crescimento são expressos e ativos durante o desenvolvimento e reparo ósseo, cada qual com sua 

função específica. A aposição e reabsorção óssea são então, eventos dinâmicos dependentes da 

ação dessas moléculas. Durante o processo de reparo ósseo a angiogênese tem um papel 

importante para a formação de novos vasos sangüíneos, a partir de capilares pré-existentes, e o 

VEGF (fator de crescimento vascular endotelial) é o fator mais importante dessa neovascularizaçao. 

Considerando o potencial do uso dos Fatores de Crescimento no ROG (reparo ósseo guiado), este 

estudo teve como objetivo a avaliação histológica e imunohistoquímica da administração local de 

VEGF, carreado por lipossomas, durante o reparo ósseo alveolar em ratos. Foram utilizados 48 

machos Wistar, divididos em quatro grupos experimentais: Os animais de cada grupo foram 

sacrificados após períodos de 3, 7, 14 e 21 dias após a cirurgia. No lado direito das arcadas os 

alvéolos foram utilizados como controle e preenchidos naturalmente com coágulo. No lado esquerdo, 

experimental, foram administrados; Grupo I: 20ng/uL de VEGF em lipossomas, Grupo II: 20ng∕uL 

de lipossomas vazios, Grupo III: 1ul de PBS e Grupo IV: 20 ng/uL de VEGF em PBS. Nossos 

resultados mostraram, para o grupo I, um aumento significativo (p < 0,05) do reparo ósseo, 

aumento de vasos sanguíneos e osteoclastos. Mostraram também que a utilização de lipossoma 

como carreador de proteínas no ROG é adequada, favorecendo o reparo ósseo. 
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Apesar do alto poder de reparo do tecido ósseo, algumas feridas não conseguem a reconstrução do 

defeito de forma satisfatória. Por isso, os meios para reestabelecer a forma e a função dos tecidos 

duros humanos perdidos em tratamentos e lesões traumáticas, têm sido amplamente estudados. A 

compreensão dos eventos básicos do processo de reparo ósseo constitui a base para o 

desenvolvimento de novas técnicas para estimulá-lo. Neste sentido, tem sido pesquisada a aplicação 

de diversos materiais, bem como vias de administração e distribuição dos mesmos, na intenção de 

modular o processo de reparo ósseo guiado (ROG). Fatores de Crescimento é uma classe de 

proteínas sinalizadoras, que possui ação direta e fundamental tanto no crescimento, como na 

diferenciação de determinadas linhagens celulares. Essas moléculas ativam ou regulam uma grande 

variedade de funções celulares, como a diferenciação, proliferação, migração, adesão celular e 

expressão de genes. Vários fatores de crescimento são expressos e ativos durante o 

desenvolvimento e reparo ósseo, cada qual com sua função específica. A aposição e reabsorção 

óssea são, então, eventos dinâmicos dependentes da ação dessas moléculas. O EGF (fator de 

crescimento epidérmico) está relacionado com a angiogenese e a permeabilidade vascular, bem 

como com a indução do crescimento de tecido epitelial e efeito proliferativo em fibroblastos 

periosteais e osteoblastos. Considerando o potencial do uso dos Fatores de Crescimento no ROG, 

este estudo teve como objetivo a avaliação radiográfica, histológica e histomorfométrica, da 

administração local de EGF, carreado por lipossomas, durante o reparo ósseo alveolar em ratos. 

Foram utilizados 36 machos Wistar, divididos em três grupos experimentais: Os animais de cada 

grupo foram sacrificados após períodos de 3, 7, 14 e 21 dias após a cirurgia. No lado direito das 

arcadas os alvéolos foram utilizados como controle e preenchidos naturalmente com coágulo. No 

lado esquerdo, experimental, foram administrados; Grupo I: PBS, Grupo II: lipossomas vazios e 

Grupo III: EGF em lipossomas (20ng). Nossos resultados mostraram que no grupo III houve um 

aumento significativo (p<0,05) do reparo ósseo, mais especificamente nos períodos de 14 e 21 dias. 

Mostraram também que a utilização de lipossoma como carreador de proteínas no ROG é adequada, 

favorecendo o reparo ósseo, 
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A melatonina é considerada um dos mais potentes antioxidantes naturais e estudos demonstram 

que o entendimento da sua síntese e ação placentária pode ter uma aplicação terapêutica em várias 

intercorrências perinatais que envolvem lesões causadas pela produção de radicais livres, como a 

infecção ascendente e a hipóxia perinatal. A hipóxia perinatal, uma alteração comumente observada 

nas Síndromes Hipertensivas da Gestação (SHG), está relacionada a alterações na expressão de 

óxido nítrico que levam ao desenvolvimento de hipertensão e estudos demonstram que a 

restauração da via do óxido nítrico parece ter papel importante no efeito antihipertensivo da 

melatonina. Dessa forma acreditamos que os diferentes graus de hipóxia placentária, que ocorrem 

em cada tipo de SHG, podem ter relação com uma variação da expressão de enzimas relacionadas à 

síntese de melatonina, como a Triptofano-Hidroxilase (TH), bem como a expressão de receptores 

para melatonina, como o receptor 1A. O objetivo desse trabalho foi, então, avaliar a expressão do 

Recepetor de Melatonina 1A (RM-1A) e de TH em placentas de pacientes com diferentes tipos de 

síndromes hipertensivas clínicas. Estudo retrospectivo com 25 placentas de partos realizados no 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) (Uberaba-MG), 

coletadas durante os anos de 2000 a 2002, separadas em 5 grupos:  Hipertensão Crônica (HC), Pré-

eclâmpsia/ Eclâmpsia (PE), Pré-eclâmpsia sobreposta a hipertensão crônica (PSHC), Hipertensão 

Gestacional (HGE) e Grupo Controle (C). A análise morfológica das placentas foi realizada com os 

métodos de Hematoxilina-Eosina e Ácido Periódico de Schiff. A detecção de TH e RM-1A foi feita por 

imunohistoquímica através da técnica da Imunoperoxidase. A morfometria foi feita utilizando o 

sistema de análise de imagens Leica Microsystems e os resultados foram apresentados como 

porcentagem de área celular positiva por campo. Aumento na expressão de MR-1A em todos os 

tipos de SHG, sendo a maior nos casos com HGE; e redução significativa da expressão de TH nos 

casos com PE e aumento nos casos com HC.Houve um aumento da sensibilidade à melatonina em 

todos os tipos de SHG, associado a uma redução da capacidade de sua produção nos casos com PE, 

e aumento nos casos crônicos, principalmente na HC. São necessários futuros estudos que analisem 

as possibilidades de uma terapêutica com a melatonina, buscando o entendimento de como fontes 

exógenas podem suprir a necessidade de melatonina nas SHG, em que a placenta perde sua função 

local de síntese, bem como da dinâmica de outros receptores e enzimas envolvidas na atuação da 

melatonina nas SHG. 
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O carcinoma oral, por suas características fisiopatológicas, é uma das doenças mais complexas para 

serem diagnosticadas pelo profissional da saúde. As neoplasias bucais malignas estão, na absoluta 

maioria das vezes, associadas ao fumo e ao álcool e, como tal, poderiam ser evitadas com as 

devidas precauções. A reação do sistema imune do hospedeiro a antígenos produzidos em lesões 

orais malignas e em doenças potencialmente malignas (DPM) orais tem sido vastamente estudada 

há muitos anos, e várias são as teorias e trabalhos que tentam elucidar esta reação na tentativa de 

utilizar tal conhecimento para aplicação terapêutica contra estas doenças. No entanto, o papel da 

resposta imune celular na modulação do processo inflamatório de lesões orais malignas e em DPM 

orais, ainda necessita de melhor avaliação. O presente trabalho teve como objetivo analisar in situ a 

expressão do TGF-β e do fator de transcrição FOXP3, por meio da técnica de imunohistoquímica, em 

lesões orais malignas e DPM. Observamos que a expressão in situ de FOXP3 foi significativamente 

maior nas neoplasias malignas e DPM em relação ao grupo controle (p=0,0118), no entanto, o TGF-

β mostrou comportamento semelhante em todos os grupos. Portanto, o TGF-β, embora com seu 

papel já bem estabelecido na literatura, não apresentou diferença significativa em nosso estudo Os 

resultados obtidos, sugerem que o FOXP3 pode estar desempenhando um papel imunossupressor no 

microambiente tumoral, contribuindo com a tumorigênese. 

 

Palavras-chave: TGF-β; FOXP3; lesões orais. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

 60 

CS022 - Estudo da resposta imune em lesões orais malignas e desordens 

epiteliais potencialmente malignas, por meio da expressão in situ de Galectinas 1 
e 3 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Isabela Flores de  

Orientador: RODRIGUES, Denise Bertulucci Rocha 

Demais autores: BEGHINI, Marcela; MUNIZ, Janusa; ARAUJO, Marcelo Sivieri de; 

MIRANDA, Polyanna Alves; BORGES, Claudia Renata Bibiano; 

PEREIRA, Sanívia Aparecida de Lima; LIMA, Marcos Aurélio; LIMA, 

Lilian Biagioni de; NAPIMOGA, Marcelo Henrique 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 

 

 

O termo “câncer oral” pode ser encontrado na literatura como sendo todos aqueles tipos de cânceres 

localizados na cavidade oral, em que, do ponto de vista anatômico, inclui qualquer alteração maligna 

com localização no lábio, língua, glândulas salivares, gengiva, assoalho de boca, mucosa jugal, 

vestíbulo da boca, palato e úvula. Muitos estudos sobre os mecanismos que permeiam a resposta 

imune ante dessa doença discutem diversos aspectos, fenômenos e moléculas que participam direta 

ou indiretamente nesse processo, dentre os quais estão também as galectinas, uma família de 

lectinas (proteínas) que participam de diferentes fenômenos biológicos, como interação célula-célula 

e célula-matriz extracelular, diferenciação celular, angiogênese, apoptose e inflamação. O presente 

trabalho teve como objetivo analisar in situ pela técnica de imunohistoquímica indireta a expressão 

de galectinas 1 e 3 (Gal-1 e Gal-3) em lesões orais malignas (LOM) e Desordens Potencialmente 

Malignas (DPM) comparando com grupo controle. Observamos que a expressão in situ tanto da Gal-

1 como da Gal-3 foi significativamente menor nos pacientes com câncer quando comparados os 

demais grupos (p=0,023), (p=0,0001), respectivamente. Nossos resultados concordam com 

trabalhos que sugerem que a Gal-3 pode estar mais relacionada à diferenciação celular do que à 

progressão tumoral e ao prognóstico. Embora se esperasse que a Gal-1 estivesse aumentada no 

câncer, estudos apontam que a essa proteína pode apresentar um papel antagônico no 

reconhecimento do tumor. Assim, necessitamos ainda de mais estudos acerca dessas moléculas 

envolvidas nessas lesões orais, sobretudo nas DPM, para tentarmos elucidar as dúvidas que ainda 

permeiam esses processos patológicos gerais.  
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A terapia fotodinâmica (TFD) vem sendo cada vez mais utilizada devido a sua eficácia, segurança e 

baixos efeitos colaterais. A utilização de macrófagos para aplicação da TFD é devido ao fato de que 

estas células são de fácil obtenção e por terem um metabolismo bem descrito pela literatura. A 

microcalorimetria é uma técnica ideal para avaliar a capacidade metabólica de macrófagos, pois ela 

é capaz de detectar uma mínima variação de energia de sistemas biológicos. O experimento foi 

realizado com o intuito de avaliar o efeito da TFD mediada por ALA sobre o metabolismo de 

macrófagos. Foram utilizadas células de 4 ratos. As células foram incubadas em estufa 37°C a 5% 

CO2, por 21 horas sendo que apenas 2 placas receberam TFD. O calorímetro foi calibrado utilizando 

TRIS 0,1M e HCl 0,001M, 0,002M, 0,004M e 0,01M. Os ensaios calorimétricos foram realizados da 

seguinte forma: metabolismo exógeno (células não tratadas + glicose 6mM); Metabolismo endógeno 

(células + PBS) ; Tratamento com TFD (células TFD + glicose 6mM); duplicata da TFD (células TFD 

+ glicose 6mM).Dos valores obtidos para a calibração o coeficiente de calibração foi de 99,8%. Os 

valores obtidos nos ensaios calorimétricos utilizando as células foram os seguintes: (1) Metabolismo 

exógeno  (24837,0 µJ); (2) Metabolismo endógeno (12863,4 µJ); (3) Células tratadas com TFD 

(9942,9 µJ e 9494,2 µJ). Os resultados mostram que as células que não receberam tratamento (1), 

liberaram mais energia do que as células que receberam tratamento (3), enquanto as células (2) 

que não receberam tratamento e fonte de energia (glicose) tiveram liberação de energia menor em 

comparação com as células (1) que receberam glicose. Em relação aos valores obtidos na 

calibração, estes estão dentro do esperado, pois na medida em que se utiliza uma concentração 

maior de HCl ocorre maior liberação de energia, pela hidrolise da reação. Nos ensaios calorimétricos, 

os valores obtidos também estão dentro do esperado já que as células tratadas com TFD tiveram 

liberação de energia menor em comparação com as células do grupo controle comprovando que a 

TFD altera o metabolismo bioenergético dos macrófagos. As células em que foi avaliado o 

metabolismo endógeno tiveram uma liberação de energia menor em relação às células que 

receberam glicose, sugerindo que os macrófagos necessitam de fontes exógenas de energia para o 

seu metabolismo. 
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O diabetes mellitus é ocasionado pela deficiência de insulina que acarreta um estado crônico de 

hiperglicemia e, como consequência, níveis elevados de glicemia na corrente sanguínea, perfil 

lipídico aumentado, risco para doenças cardiovasculares e suas complicações são as principais 

causas de morte no Brasil. O paciente portador da doença necessita de um monitoramento 

constante de um profissional habilitado, uma vez que cada caso apresenta suas particularidades. É 

importante ressaltar que além da utilização do medicamento em alguns casos, o tratamento não-

farmacológico como, por exemplo, prática de atividade física regular e alimentação balanceada são 

de suma importância para a manutenção dos níveis de glicemia. A Organização Mundial de Saúde e 

a Sociedade Brasileira de Diabetes propuseram uma classificação incluindo quatro classes clínicas: 

Diabetes mellitus tipo 1, Diabetes mellitus tipo 2, outros tipos específicos de Diabetes mellitus e 

Diabetes mellitus gestacional. Hoje, a fitoterapia é focalizada pelo Conselho Federal de Farmácia por 

ser um recurso terapêutico eficaz de baixo custo, uma fonte de inovação em saúde que não se 

esgota porque o Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta. Representa uma estratégia de 

alto valor para melhorar a atenção à saúde da população e a inclusão social. Foi feito uma triagem 

dos animais, de forma homogênea em 6 grupos: Controles e Diabéticos Tratados (tratados com 

extrato aquoso a frio 200mg/kg e glibenclamida 5mg/kg), Diabéticos e Controles Não Tratados 

(realização da gavagem com água). O tratamento com a administração do extrato foi realizado 

através de gavagem e a glicemia caudal foi determinada a cada 07 dias durante 30 dias através de 

amostras sanguíneas coletadas da veia caudal, pelo Accutrend GCT. No último dia de tratamento 

coletou-se sangue dos animais para posterior análise de colesterol total, HDL, LDL, VLDL e 

triglicérides, através de Kits comerciais. Os animais diabéticos e controles apresentaram um declínio 

nos níveis de HDL após tratamento com extrato aquoso a frio de Plathymenia reticulata BENTH 

200mg/kg, o que não era esperado, e o colesterol total, triglicérides, LDL e VLDL não tiveram 

alterações significativas. A partir da realização do experimento, concluímos que os resultados não 

foram satisfatórios, uma vez que o perfil lipídico não teve alteração benéfica significativa e o 

tratamento com glibenclamida não alterou nenhum dos parâmetros estudados. A redução do HDL 

não é um resultado favorável porque o HDL é uma lipoproteína que contém grande proporção de 

proteínas, denominadas apolipoproteínas de alta densidade que varia de tamanho e capacidade à 

medida que circula pela corrente sanguínea captando mais moléculas de colesterol. Além disso, 

transporta o colesterol dos tecidos para o fígado para ser excretado. 
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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 por 

produzirem efeitos farmacológicos atuando em uma área limítrofe entre a ação de um nutriente e de 

um medicamento. A Fosfoetanolamina (fosfamina) é um fosfolipídio aniônico encontrado na 

membrana de células eucarióticas, consistindo em complexo formado por 2 grupos de ácidos graxos. 

O objetivo deste trabalho é estudar a fosfamina no tratamento dos lipídios do paciente diabético. No 

período de janeiro de 2009 a julho de 2010, foram selecionados 11 indivíduos portadores de 

diabéticos tipo 2, com regular controle da doença, que não apresentassem complicações crônicas 

graves e/ou incapacitantes. Estes pacientes deveriam estar em acompanhamento no ambulatório de 

diabetes da Universidade de Uberaba (Uniube), os quais fizeram uso da fosfamina, durante o 

período de dois meses. Apenas 5 pacientes completaram o estudo. A análise foi feita pelas medidas 

de Colesterol total e frações, triglicerídeos 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. Não houve alteração do colesterol 

total (186,20±44,00 vs 176,20±75,16; R=0,775, p=0,123); HDL-Colesterol (44,80±14,27 vs 

38,80±10,66; R=0,680, p=0,206); LDL-Colesterol (118,16±43,08 vs 95,80±58,72; R=0,737, 

p=0,156); e triglicerídeos (116,20±41,25 vs 158,20±61,47; R=0,562, p=0,325). Dislipidemia ou 

hiperlipidemia é definida como qualquer alteração nos níveis dos lipídios circulantes, principalmente 

colesterol e triglicérides em relação a valores referenciais. Os distúrbios do metabolismo lipídico têm 

uma forte relação com a doença vascular aterosclerótica, em especial a doença arterial coronariana 

(DAC). Diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, podendo evoluir 

com complicações oculares, renais, vasculares, neurológicas. Apesar de todo tratamento disponível, 

o controle lipídico geralmente não é atingido adequadamente. A fosfamina, usada habitualmente no 

aumento da imunidade, poderia exercer algum efeito no tratamento das dislipidemias, visto que é 

fosfolipídeo de membrana. Alguns pacientes não completaram o estudo por alergia, ou intolerância 

gastrointestinal. A fosfamina não alterou os lípides dos pacientes diabéticos tipo 2. 
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A composição das formas farmacêuticas sólidas orais consiste em um dos maiores desafios no 

desenvolvimento farmacotécnico, especialmente quando se veiculam fármacos polimorfos, com 

baixa hidrossolubilidade e com potenciais problemas de dissolução e de biodisponibilidade, como a 

nimesulida, que é antiinflamatório não esteróide, com propriedades antipiréticas e analgésicas. O 

ensaio de dissolução in vitro mede a velocidade e a extensão da quantidade de fármaco que se 

dissolve, em um meio aquoso, na presença de um ou mais excipientes. Assim, o presente trabalho 

propôs a seleção de excipientes para compor as cápsulas gelatinosas duras de nimesulida, 

objetivando produzir perfis de dissolução in vitro condizentes com os parâmetros farmacopeicos, de 

modo a assegurar a biodisponibilidade adequada. Para tanto, selecionaram excipientes para compor 

as cápsulas magistrais duras como: lauril sulfato de sódio (1% p/p), aerosil (1% p/p) e celulose 

microcristalina (diluente). O glicolato amido de sódio (GAS) foi empregado como desintegrante nas 

concentrações 0, 5 e 13% p/p. As cápsulas obtidas foram submetidas aos ensaios de dissolução in 

vitro. Paralelamente, foram conduzidos estudos de dissolução in vitro dos comprimidos referência 

(Nisulid®). Os resultados mostram que a formulação isenta de GAS liberou 67,75% em 45 minutos. 

As formulações contendo 5 e 13% de GAS liberaram, em 45 minutos, 79,52 e 97,39%, 

respectivamente. Os comprimidos referência de nimesulida liberaram, em 45 minutos, 105,09%. As 

cápsulas cumprem com as especificações farmacopeicas se liberarem 85% do ativo em 45 minutos. 

Diante deste contexto, podemos inferir que as cápsulas contendo 13% de GAS, bem como, os 

comprimidos referência cumprem com as especificações farmacopeicas. Os resultados mostram que 

a escolha de excipientes deve ser criteriosa para os fármacos pouco solúveis e que apresentam 

polimorfismo, visto que a relação dessas duas características interfere na biodisponibilidade. O 

glicolato amido de sódio utilizado como excipiente, tem característica que interferem positivamente 

na biodisponibilidade, facilitando a desintegração da forma farmacêutica, aumentando a superfície 

de contato com a água, com isso a velocidade de dissolução. Os resultados mostram ainda que os 

ensaios de dissolução in vitro constituem uma ferramenta essencial nos estudos de pré-formulação, 

pois orienta a seleção dos excipientes mais apropriados para cada contexto, e permite assegurar a 

uniformidade da qualidade. 
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A realidade da vida em comunidades distantes dos centros urbanos retrata problemas 

socioambientais relacionados ao acesso à saúde, saneamento, educação, cultura e lazer, e tais 

questões interferem na saúde local. Este trabalho faz parte do Projeto de Iniciação Científica 

Equilíbrio sócio-ambiental: práticas sustentáveis no Cerrado do Triângulo Mineiro, desenvolvido na 

Comunidade Santa Fé, no município de Uberaba/MG. Visou mobilizar a formação de grupos de 

discussão junto a comunidade, na busca de soluções para os problemas locais que interferem na 

qualidade de vida dos moradores. Foram realizadas reuniões comunitárias abertas, reuniões com 

lideranças para fortalecimento das associações comunitárias e discussão a cerca dos problemas 

diagnosticados na comunidade com o apoio de representantes da Prefeitura Municipal, 

representantes da Câmara Municipal de Vereadores e representantes do Conselho Municipal de 

Saúde de Uberaba. Eventos foram realizados como o Espaço Saúde, Festa do Milho, palestras sobre 

qualidade da água, participação do Circuito Tela Verde, um programa de Educação Ambiental 

organizado pelo Ministério do Meio Ambiente; e confecção de jornal com informações sobre a 

comunidade.O trabalho resultou na sensibilização do poder público do município no sentido de 

viabilizar serviços que atendam as necessidades da população envolvida, como o monitoramento da 

qualidade da água da comunidade, doação de espaços públicos para a instalação de posto de saúde 

e escola. Observou-se uma mobilização da comunidade no sentido de expor suas dificuldades em 

grupo, o que facilitou o assumir de papéis ocupacionais como os líderes, os trabalhadores, os 

relatores e os participantes que fazem parte do contexto, o que interfere no desempenho 

ocupacional de toda a comunidade, onde se evidenciou que para o enfrentamento dos problemas 

comunitários faz-se necessário o aporte grupal. O trabalho socioeducacional ganha importância a 

medida que envolve a comunidade na busca de soluções para seus problemas, por meio de ações de 

educação, conscientização e mobilização das pessoas na busca de condições mais favoráveis à 

manutenção da vida. Todos os resultados contribuem para o desenvolvimento da pesquisa na área 

da atuação do terapeuta ocupacional no campo da Atenção Primária, pois aproxima sua atividade e 

seu processo terapêutico no campo relacional e social. 
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A pele é o maior e mais extenso órgão do corpo humano representando aproximadamente 15% do 

seu peso corporal. Exibe espessura irregular variando de uma região para outra com certo grau de 

impermeabilidade. Objetivo: comparar a porcentagem de fibras colágenas em relação a idade, ao 

gênero a cor e ao IMC.Foram coletados 54 fragmentos de pele torácica obtidos de autópsias 

realizadas no período de 1994 a 2007 no Hospital  de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (HC-UFTM).Os pacientes com idade maior ou igual a 60 anos foram considerados idosos e os 

demais não idosos. Após a técnica histológica de confecção das lâminas, estas foram coradas pelo 

método de hematoxilina & eosina e picrosirius. A quantidade de fibras colágenas foi 

significativamente maior nos idosos quando comparados aos não idosos, e nos indivíduos do gênero 

masculino quando comparados ao gênero feminino, independente da idade. Diante disso nossos 

resultados contribuem para melhor qualidade de atendimento dos pacientes portadores de lesões 

cutâneas atuando como base científica para melhor compreensão da morfologia cutânea. 
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O diabetes vem sendo reconhecido hodierna e mundialmente como problema de saúde pública. São 

considerados significativos os índices de morbidade e mortalidade relacionados à doença. Apresenta 

um alto custo para a sociedade os recursos financeiros envolvidos no tratamento, recuperação e 

manutenção de pacientes portadores da patologia. Inúmeros trabalhos vêm sendo desenvolvidos 

nos últimos anos e nos diversos países com a finalidade de melhorar os conhecimentos relativos à 

prevalência e incidência da doença e as variações na sua ocorrência. O objetivo desse trabalho foi 

analisar a ação hipoglicemiante de fitoterápico em ratos diabéticos, e avaliar se o mesmo interfere 

na hemoglobina glicolisada dos animais e comparar os resultados hipoglicemiantes obtidos com um 

grupo experimental clássico, considerado controle positivo, tratado com glibenclamida, droga 

hipoglicemiante clássica. Os animais foram distribuídos homogeneamente em seis grupos: Controles 

e Diabéticos Tratados (tratados com extrato aquoso a frio 200mg/kg e glibenclamida 5mg/kg), 

Diabéticos e Controles Não Tratados (tratados com água), visto que a administração era por via oral 

(gavagem). O tratamento ocorreu durante trinta dias consecutivos em mesmo horário. 

Semanalmente, era feita análise de glicemia (pela veia caudal). Decorridos os trinta dias de 

tratamento os mesmos foram sacrificados, coletou-se material (sangue), a fim de analisar a glicemia 

e hemoglobina glicada dos animais através de kits comerciais. Ao término deste estudo e com os 

resultados obtidos dos exames, podemos notar significativa redução glicêmica dos animais 

diabéticos tratados com o extrato fitoterápico a partir da segunda semana de tratamento, quanto 

aos animais diabéticos tratados com glibenclamida notou-se que a glicemia permaneceu em mesma 

faixa que a basal, quanto aos ratos controles, a glicemia dos animais tratados com o extrato e 

glibenclamida permaneceu sem variações significativas, portanto ficou evidenciado que o extrato 

fitoterápico atuou positivamente diminuindo os níveis de glicemia nos animais diabéticos, e que o 

mesmo atua como antihiperglicemiante sem causar hipoglicemia( o que pode ser  visto nos animais 

controles). Em relação aos valores de hemoglobina glicolisada, podemos observar que não houve 

alteração significativa nos exames tanto dos animais diabéticos quanto dos animais controle. Com a 

realização do experimento e o resultado dos exames concluímos  que o extrato fitoterápico age 

como antihiperglicemiante, pois quando administrado nos animais  diabéticos reduziu a glicemia, já 

nos animais controle normoglicêmicos  não causou hipoglicemia. 
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O desenvolvimento de um sistema mucoadesivo para a liberação tópica de fotossensibilizadores, 

torna-se interessante na otimização da terapia fotodinâmica (TFD) em lesões neoplásicas na 

cavidade bucal, pois possibilita contato prolongado da formulação com a mucosa, liberação 

prolongada do fármaco e aumento da biodisponibilidade do fármaco no tecido alvo. Para a 

caracterização dos géis mucoadesivos a base de quitosana quanto ao perfil de liberação, permeação 

e retenção in vitro dos fotossensibilizadores fenotiazínicos, Azul de Metileno (AM) e do Azul de 

Toluidina (ATO), é de suma importância o emprego de um método analítico quantitativo específico e 

reprodutível. Objetivando atestar que equipamento realmente e consistentemente leva aos 

resultados esperados, validou-se a metodologia analítica por espectrofotometria para a quantificação 

dos fenotiazínicos nas diferentes experimentais. A metodologia analítica foi validada empregando 

espectrofotômetro operando em 665 nm para o AM e 627 nm para ATO.  Os parâmetros avaliados 

foram: especificidade, linearidade, repetibilidade, exatidão, limite de detecção (LD) e limite de 

quantificação (LQ). Os resultados demonstram que o método é seletivo, pois tem capacidade de 

medir exatamente o composto em presença de outros componentes tais como impurezas, produtos 

de degradação e componentes da matriz. Os corantes fenotiazínicos (AM e ATO) possuem intensa 

absorção na região de 620-660 nm, região do espectro útil na TFD por estar dentro da janela 

terapêutica requerida para a eficiente penetração da luz no tecido. O AM apresentou linearidade na 

concentração de 0,2 a 5,0 µg/mL, com coeficiente de correlação igual 0,9990; e valores de 

coeficiente de variação e exatidão inter- e intra-ensaio dentro da faixa permitida para o método, 

indicando boa reprodutibilidade e acuracidade. Os valores de LD e LQ obtidos a partir dos 

parâmetros da curva foram de 0,06 µg/mL e 0,22 µg/mL, respectivamente. O ATO, por sua vez, 

apresentou linearidade na concentração de 0,2 a 10,0 µg/mL, com coeficiente de correlação igual 

0,9979; e valores de coeficiente de variação e exatidão inter- e intra-ensaio dentro da faixa 

permitida para o método, indicando boa reprodutibilidade e acuracidade. Os valores de LD e LQ 

obtidos a partir dos parâmetros da curva foram de 0,08 &#956;g/mL e 0,26 µg/mL, 

respectivamente. O método proposto apresentou linearidade, seletividade, precisão, exatidão e 

sensibilidade, demonstrando ser adequado para a quantificação dos fármacos AM e ATO nos estudos 

de liberação e permeação/retenção in vitro. 
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Os glicocorticóides exercem efeitos antiinflamatórios e imunossupressórios no sistema imune. A 

adrenalectomia (ADX) modula diferentemente a resposta do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal 

(HHA) podendo influenciar em mecanismos imunológicos. No entanto a modulação do eixo após a 

ADX aguda e indução da inflamação ainda não são bem estabelecidas. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito agudo (1 dia) da ADX na produção e migração das células do sistema 

imune em condição basal e após indução de inflamação. Ratos Wistar machos pesando 200g, 

provenientes do Biotério Central da Universidade de Uberaba (UNIUBE), foram submetidos a 

adrenalectomia fictícia (SH) ou adrenalectomia cirúrgica (ADX), e após 1 dia foi realizado o lavado 

peritoneal (LP) e medular (LM) (protocolo CEEA/UNIUBE 008/2010). Outro grupo foi submetido ao 

mesmo protocolo, entretanto, foi submetido a indução da inflamação por carragenina (Cg) 

(500µg/rato) intra-peritoneal 4 horas antes da decaptação. Foi realizada a contagem total (em Turk 

e hemocitômetro) e diferencial de mononucleares (MONO) e polimorfonucleares (PMN) (citospin e 

coloração com Panótico) e a dosagem de IL-1 e TNF- por ELISA. Para a análise estatística foi 

utilizado teste Anova com pós-teste de Bonferroni e o nível de significância adotado foi de p<0,05. 

Os resultados estão expressos como a média±epm. Não foi observada diferença estatística entre os 

animais SH e ADX antes e após estímulo inflamatório nos valores de contagem total do lavado 

medular, no lavado peritoneal e na contagem diferencial de MONO e PMN. Quando comparamos os 

valores de contagem total do lavado peritoneal observamos um aumento (p<0,05) entre os grupos 

ADX (28,6±0,2) e ADX-Cg (44,2±4,4). O mesmo aumento (p<0,02) foi observado para a contagem 

diferencial de PMN, sendo que os valores de ADX e ADX-Cg foram; 6,27±3 e 19,9±2,8, 

respectivamente. Não foi observada diferenças entre os diferentes grupos em relação a dosagem de 

TNF-, entretanto parece haver uma tendência de aumento após inflamação por carragenina em 

animais ADX. Nos estágios iniciais do processo inflamatório, os animais SH apresentaram uma 

inibição da migração de neutrófilos, independente do local inflamado (cirúrgico ou induzido por 

carragenina), uma vez que o evento cirúrgico pode ter mobilizado as células para o local inflamado 

durante a cirurgia. Foi observado que o estímulo inflamatório pela injeção de carragenina intra-

peritoneal aumentou a migração de PMN em animais ADX. A IL-1; parece modular este eixo uma 

vez que, além de exercer efeito no eixo HHA, possui um efeito na glândula adrenal, estimulando 

diretamente a secreção de glicocorticóides. 
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O eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) é controlado pelo ritmo circadiano, estresse e pelo 

feedback negativo exercido pelos glicocorticóides, os quais exercem efeitos antiinflamatórios e 

imunossupressores. Portanto, avaliamos se a adrenalectomia (ADX) pode modular a resposta do 

eixo HHA e influenciar os mecanismos imunológicos após 7 dias de ADX (efeito crônico) na produção 

e migração das células do sistema imune em condição basal e após estimulo inflamatório.. Ratos 

Wistar machos pesando 200g, provenientes do Biotério Central da Universidade de Uberaba 

(UNIUBE), foram submetidos a adrenalectomia fictícia (SH) ou adrenalectomia cirúrgica (ADX), e 

após 7 dias foi realizado o lavado peritoneal (LP) e medular (LM) (protocolo CEEA 008/2010 da 

UNIUBE). Outro grupo foi submetido ao mesmo protocolo, entretanto, no sétimo dia da cirurgia, foi 

submetido a indução da inflamação por carragenina (Cg) (500µg/rato) intra-peritoneal. A contagem 

total (em Turk e hemocitômetro) e diferencial (citospin e coloração com Panótico) de células e a 

dosagem de IL-1 e TNF-; foram realizadas. Foi empregado análise estatística  com teste Anova 

com pós-teste de Bonferroni e o nível de significância adotado foi de p<0,05.Os resultados estão 

expressos como a média±epm. Após 7 dias o LP do grupo SH apresentou: contagem total 23,3±2,2 

e o ADX 20,1±4,3 (p>0,05). Na contagem diferencial foi observado resultado de células 

mononucleares (MONO) de 16,0±1,8 e 16,8±3,8 e de polimorfonucleares (PMN) de 5±1 e 3,6±1,2 

(p>0,05) para os grupos SH e ADX, respectivamente. Após indução de Cg foi observado: contagem 

total no LP do grupo SH-Cg 54,0±8 e ADX-Cg 27,4±6,4 (p<0,05). Na contagem diferencial foi 

observado em MONO do grupo SH-Cg 27,3±3,1 e ADX-Cg 14,8±2,2 e em PNM do grupo SH-Cg 

24,4±5,8 e ADX-Cg 10,1±4. Não foi observada diferença significativa nos na contagem celular do 

LM nos grupos com e sem Cg. Quando comparamos os grupos com e sem carragenina observamos 

diferença no LP dos grupos SH e SH-Cg (p<0,05) e SH-Cg e ADX-Cg (p<0,05); na contagem 

diferencial de PMN dos grupos SH e SH-Cg (p<0,0001) e SH-Cg e ADX-Cg (p<0,05). Observamos 

diferença da dosagem de IL-1 entre os grupos SH e SH-Cg (p<0,0001) e SH-Cg e ADX-Cg 

(p<0,0001). Não foi observada diferença estatística entre os demais grupos.Os glicocorticóides 

estão envolvidos no controle do recrutamento de células do sistema imune. A indução da inflamação 

aumenta a migração de células para a cavidade peritoneal em animais SH, entretanto, não altera 

em animais ADX. Este aumento ocorre devido a migração de células PMN. O recrutamento de PMN 

para as cavidades corporais e teciduais pode ser alterado após a retirada do glicocorticóide 

endógeno e estímulo da inflamação. A IL-1 aumentou após resposta inflamatória e a ADX inibiu o 

este aumento, mostrando uma modulação do glicocorticóide na liberação desta citocina. 
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Os oócitos, durante o desenvolvimento folicular, passam por diversas modificações morfológicas e 

bioquímicas. Essas modificações envolvem um grande número de reações metabólicas que são 

acompanhadas da absorção e liberação de calor. Devido a este fato se torna possível a aplicação da 

técnica de microcalorimetria, que é um instrumento útil na avaliação da termodinâmica celular. 

Dessa forma há a possibilidade de obter informações adicionais que possam vir a auxiliar no 

desenvolvimento e aprimoramento de técnicas que promovam uma melhor qualidade celular. Frente 

a isso o presente trabalho tem o intuito de calibrar o aparelho de microcalorimetria para que este 

possa ser utilizado como instrumento de estudo para a avaliação do metabolismo de oocitos. Para 

construção da curva de calibração foi realizada uma série de quatro experimentos em triplicata, 

sendo que cada um dos quatro foi feito com uma concentração molar de HCl diferente, 1mM, 2mM, 

4mM e 10mM, em reação com uma solução de Tris/HCl 0,1M; pH 8,0. A partir dos três resultados de 

cada ensaio foi calculada a média entre os valores obtidos e montada uma curva de calibração. Dos 

valores coletados para a calibração o coeficiente de variância foi de 99,5%. Para cálculo deste 

coeficiente foi utilizado os resultados obtidos vs resultados teóricos. Os resultados obtidos foram 

coletados das reações entre a solução de TRIS/HCl 0,1M e as diversas concentrações de HCl (1mM, 

2mM, 4mM e 10mM). Os resultados teóricos foram estabelecidos por cálculos teóricos da hidrolise 

entre o TRIS/HCl e o HCl, nas diversas concentrações supracitadas. Com base nestes dois 

parâmetros foi estabelecida a curva de calibração onde, y = 105455 x + 0,82416. Os resultados 

obtidos a partir da curva de calibração apresentaram uma proporcionalidade entre o calor de reação 

gerado na câmara calorimétrica e as integrais registradas no gráfico. Assim se encontravam dentro 

da margem de erro não havendo a necessidade de se realizar a conversão dos dados obtidos. 

Portanto a microcalorimetria se apresenta como técnica confiável para a sua aplicação no estudo do 

metabolismo de oócitos 
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Segundo o IBGE cerca de metade da população adulta brasileira apresenta excesso de peso. Dietas 

baseadas no consumo de proteínas e lipídeos e com restrição de carboidratos vem sendo adotadas 

por um número crescente de pessoas visando, principalmente, a diminuição da massa corporal. 

Entretanto, pesquisadores recomendam cautela, pois os efeitos dessas dietas em longo prazo ainda 

não são elucidados. Um estudo recente estabeleceu a relação entre o consumo de dieta hiperlipídica 

por ratas durante a gestação e amamentação com o aparecimento de obesidade materna e aumento 

do peso corporal de sua prole. O objetivo desse estudo foi determinar do efeito de uma dieta 

hiperlipídico-proteica e pobre em carboidratos sobre os parâmetros anatômicos e histopatológicos 

dos rins de ratas gestantes e de seus filhotes ao final da lactação, comparando-se com uma dieta 

balanceada. Para isso ratas gestantes e suas ninhadas receberam água filtrada e dieta controle (C) 

(balanceada) ou dieta experimental (E) (5% CHO, 45% PTN e 45% TAG) ad libitum durante a 

gestação e/ou lactação. Ao início da lactação, esses grupos foram subdivididos; parte do grupo 

manteve-se consumindo a dieta inicial e a outra parte a dieta oposta, formando, ao final, os 4 

subgrupos estudados: CC, CE, EC e EE. A análise estatística demonstrou não haver diferença 

significativa (p>0,05) entre os diferentes grupo quanto à presença de alterações anatômicas, como 

o peso dos órgãos, e histopatológicas, como tumefação celular, esteatose, necrose, hemorragia e 

hiperemia, nos rins de ratos Wistar. Também não se verificaram alterações anatômicas e 

histopatológicas nos rins dos animais aos 21 dias, sendo que a hiperemia foi identificada como uma 

alteração mais comum nos animais alimentados com a dieta controle (p<0,05). A ação lipotóxica 

dos ácidos graxos livres é apontada como um mecanismo de lesão renal e como indutor de resposta 

no hipotálamo, além de que o consumo de dieta HLP foi associada a esteatose hepática. Entretanto, 

esses resultados indicam que, sob as condições do estudo e na espécie testada, a dieta 

experimental não causou alterações significativas sobre os parâmetros anatômicos e 

histopatológicos nos diferentes subgrupos testados, independente do tempo de exposição. 
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O desenvolvimento e a modulação dos sistemas orgânicos começam nos primórdios da vida, ainda 

durante a gestação e a lactação. Sendo assim, a dieta materna durante a gestação e a lactação 

exerce um importante papel na regulação da homeostase dos descendentes e podem trazer 

consequências até a vida adulta. O presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos de uma 

dieta hiperlipídico-protéica sobre o baço em ratos Wistar ao final da lactação (filhotes de 21 dias) e 

em filhotes adultos (18 semanas) cujas mães receberam a dieta durante a gestação e/ou lactação.  

As ratas foram divididas em dois grupos iniciais de acordo com a dieta consumida nos períodos de 

adaptação, cruzamento e gestação, sendo eles: o Grupo Controle (C), que recebeu uma dieta 

comercial balanceada e o Grupo Experimental (E), que recebeu dieta com alto teor de lipídio (45%) 

e proteína (45%) e pobre em carboidrato (5%). No início do período de lactação, os grupos iniciais 

foram subdivididos; parte de cada grupo inicial manteve-se com a mesma dieta e parte teve a dieta 

trocada, formando-se 4 (quatro) subgrupos até que os animais alcançassem o final da lactação (CC, 

CE, EC e EE). Após o período de lactação, os animais foram mantidos com dieta controle 

balanceada. A partir disso, os baços desses animais foram analisados por parâmetros histológicos e 

anatômicos. O parâmetro anatômico analisado foi o peso dos órgãos, neles não houve nenhuma 

alteração significativa entre os grupos estudados. Já em relação à análise histológica dos animais 

com 21 dias de vida, observamos a ocorrência de hiperplasia da polpa branca em todas as amostras 

dos grupos EE e EC. Essa mesma alteração esteve presente em apenas 50% dos animais dos grupos 

CC e CE (p<0,05) no baço dos grupos de filhotes de 21 dias Esse processo patológico não 

apresentou diferença significativa nos grupos de animais adultos. Já em relação à hiperemia passiva, 

foi encontrada apenas nos grupos de animais adultos, mas sem diferença estatística. No grupo de 

animais de 21 dias, a hiperemia passiva se manteve ausente em todos os grupos. A literatura 

mostra que assa alteração pode ter como causa desde à insuficiência cardíaca até a hipertensão, 

mas não encontramos na literatura relatos vinculados com a dieta. Portanto, podemos concluir que a 

partir dos resultados encontrados, que a dieta exerceu influencia na geração de hiperplasia da polpa 

branca encontrada nos baços dos ratos ao final da lactação.  
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A obesidade é vista como um problema global no qual, estima-se que cerca de 50% da população 

adulta brasileira apresenta excesso de peso e/ ou obesidade. Muitas dietas vêm sendo adotadas, 

entre elas a Dieta de Atkins que promete perda de peso com uma alimentação baseada em 

proteínas e lipídios e restrição de carboidratos. O objetivo deste artigo é determinar o efeito da dieta 

hiperlipídico-protéica (dieta experimental) sobre os parâmetros anatomopatológicos e 

histopatológicos dos cérebros de ratos adultos e ao final da lactação (21 dias).Foram utilizadas 32 

ratas Wistar fêmeas, que foram subdivididas em 4 subgrupos (sendo que, 8 receberam dieta 

controle na gestação e na lactação (CC); 8 receberam dieta controle na gestação e dieta 

experimental na lactação (CE); 8 receberam dieta experimental na gestação e dieta controle na 

lactação (EC); 8 receberam dieta experimental na gestação e lactação (EE)). Ao final os ratos foram 

anestesiados e sofreram eutanásia. A seguir foram realizados cortes histológicos seriados de 6µm e 

corados pelo método de Hematoxilina e Eosina. Os cortes foram observados em microscópio de luz 

comum e os processos foram interpretados por meio de uma análise descritiva semi-quantitativa 

sendo os dados analisados por meio do teste de Qui-quadrado. Pode-se observar que nos 4 

subgrupos encontraram-se 3 processos histopatológicos: Necrose, edema e inflamação, esta exceto 

nos de 21 dias. Houve frequência maior dos processos nos grupos onde a mãe havia recebido dieta 

experimental na gestação (nos ratos adultos) e na lactação (nos ratos com 21 dias). A análise 

anatomopatológica demonstrou redução do peso dos cérebros nos grupos experimentais. No entanto 

só houve diferença significativa nos grupos EC (adultos) e CE (21 dias). Sabe-se que deficiências de 

vitamina B1 podem afetar a plasticidade neuronal, assim como problemas na homeostase do 

colesterol podem aumentar a imunoreatividade à proteína A&#946; dentro dos neurônios gerando 

necrose. Outro efeito relatado é a inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase e da síntese de 

acetilcolina, o que gera uma extensa perda neuronal. A dieta experimental também gera um 

aumento nos níveis de citocinas pró-inflamatórias o que justifica a inflação. Além disso, 

adversidades na fase intra-uterina correlacionam-se a possíveis doenças na fase adulta, graças à 

programação fetal, o que pode justificar a redução no peso dos cérebros. A redução do peso 

também é um processo secundário a necrose e a inflamação que se desenvolveu no órgão levando a 

uma perda neuronal, o que justifica a perda de massa. Podemos concluir que a dieta hiperlipidico-

proteica não induz os processos patológicos citados acima, agindo somente de forma a acentuar os 

processos já iniciados, já que não houve diferença significativa nas analises histopatológicas. No 

entanto podemos afirmar que a dieta experimental gera uma redução no peso do órgão cérebro. 
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Dietas desbalanceadas, muitas vezes ricas em proteínas e gorduras e pobres em carboidratos são 

utilizadas frequentemente, com o objetivo de perda rápida de peso. Entretanto, esses tipos de dieta 

podem acarretar danos ao metabolismo. Estudos demonstram que elas podem predispor a formação 

de aterosclerose, além de predispor também Diabetes Mellitus tipo 2 e esteatose hepática. 

Recentemente, estudos com ratos Wistar demonstraram alguns efeitos provocados pela dieta 

hiperlipídico-protéica consumida ao longo da gestação e da lactação e o seu efeito na ninhada. O 

presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos nos testículos de filhotes de ratas Wistar 

aos 21 dias de vida e na idade adulta, cujas mães receberam dieta hiperlipídico-protéica durante a 

gestação e/ou lactação. Trinta e duas ratas Wistar gestantes foram primeiramente divididas 

proporcionalmente em dois grupos: controle (dieta comercial balanceada) e experimental (dieta 

hiperlipídico-protéica). Posteriormente, no início da lactação, ratas do grupo controle continuaram 

com a dieta comercial balanceada enquanto outras passaram a receber dieta hiperlipídico-protéica. 

O mesmo ocorreu no grupo experimental formando-se, assim, quatro grupos com 8 fêmeas e suas 

ninhadas ao final do estudo. Alguns filhotes dessas ratas sofreram eutanásia ao final da lactação (21 

dias) enquanto outros sofreram eutanásia com 12 semanas de vida (adultos). A análise histológica e 

anatomopatológica dos testículos dos filhotes foi comparada de acordo com a dieta consumida pelas 

mães ao longo da gestação e lactação. A análise estatística demonstrou que não houve diferença 

significativa (p>0,05) quanto à degeneração testicular tanto nos grupos dos filhotes adultos quanto 

nos grupos dos filhotes de 21 dias em relação ao grupo controle. A análise estatística também 

demonstrou que não houve diferença significativa (p>0,05) no peso dos testículos entre os grupos 

analisados. A degeneração testicular ocorreu em todos os grupos estudados, sendo que não houve 

diferença significativa para tal parâmetro. Também não houve alterações significativas em relação 

ao peso dos testículos nos grupos analisados. Conclui-se, assim, que a dieta hiperlipídico-protéica, 

quando oferecida durante a gestação e/ou lactação não foi capaz de causar alterações histológicas e 

anatomopatológicas nos testículos dos ratos ao final da lactação nem na idade adulta. 
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A Hoodia gordonii é uma planta típica do deserto Kalahari, que tem sido apresentada como novo 

agente no tratamento da perda de peso por suas atividades anorexígenas. Nos últimos anos, 

embora muitos produtos contendo Hoodia gordonii tem sido oferecidos frequentemente pelo 

mercado nutracêutico, informações da composição fitoquímica dessa planta ainda são escassas. 

Estudos realizados em ratos demonstraram a redução da ingestão de comida associada a uma 

redução de ganho do peso corporal e em alguns animais até mesmo a perda da massa corporal, 

indicando claramente a supressão do apetite pelo composto extraído da H. gordonii. Outros estudos 

demonstraram que a inibição do apetite e perda de peso é independente da quantidade de 

nutrientes na dieta e também ocorrem em animais que são super alimentados com uma dieta 

altamente palatável.  Ratos Wistar pesando 140g em média, provenientes do Biotério Central da 

Universidade de Uberaba, foram submetidos a uma dieta HPL por 8 semanas e após este período 

foram subdivididos em três grupos com diferentes dietas e acompanhados por mais 8 semanas. O 

primeiro grupo foi submetido a uma dieta considerada padrão, aqui denominada dieta controle (DC), 

o segundo grupo continuou a receber a dieta HLP (DHLP) e o terceiro grupo continuou com a dieta 

HLP mas acrescida de H. gordonii (DHLP-Hg), protocolo CEEA 016/2010). Após o acompanhamento 

dos grupos submetidos aos diferentes esquemas alimentares, os animais foram pesados, mortos e o 

sangue coletado para análise dos seguintes parâmetros bioquímicos: glicose, colesterol e 

triglicérides. Foi observado que o grupo DC apresentou peso menor (p<0,01) quando comparado ao 

grupo DHLP. Observamos uma tendência ao aumento de glicose no grupo DHLP, o que não foi 

observado no grupo DHLP-Hg que permaneceu com valores próximos ao do grupo DC. Não foi 

observada diferença estatística nas demais dosagens. Dietas que alteram a proporção carboidratos, 

proteínas e gorduras são prejudiciais embora sejam seguidas com o objetivo de perda de peso. Em 

humanos a dieta HLP induz perda de peso por promover intensa cetogênese a qual emprega 

proteínas e gorduras como matérias primas. Nossos dados confirmam que em ratos uma dieta 

similar induz ganho de peso com acúmulo de massa gorda. O acréscimo da H. gordonii a dieta HLP 

oferecida a ratos obesos não causou redução significativa do peso quando comparado a dieta HLP. 

Os efeitos indutores da perda de peso não foram observados no modelo experimental empregado.  
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Uma dieta adequada é composta por vários nutrientes que o corpo necessita para sua manutenção, 

reparação, crescimento e desenvolvimento. Dietas que alteram violentamente o balanceamento de 

carboidratos-lipídeos-proteínas, apesar de representarem riscos à saúde, ciclicamente são lançadas 

pela mídia, com promessas de emagrecimento rápido sendo adotadas sem questionamento pela 

população. O efeito de dietas hiperlipídicas também tem sido estudado. Estudos clínicos têm 

revelado que parturientes obesas são mais susceptíveis de sofrer complicações da gestação, 

incluindo uma maior incidência de doença hipertensiva e pré-eclampsia, assim como prejuízo no  

metabolismo de glicose e diabetes gestacional. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o 

efeito da concentração de proteínas em uma dieta hiperlipídica com restrição de carboidratos nos 

parâmetros bioquímicos de ratas gestantes e seus filhotesRatas Wistar pesando 200g, provenientes 

do Biotério Central da Universidade de Uberaba, foram submetidos durante o período gestacional a 

dieta controle (C) e dietas hiperlipídicas (mínimo de 70% de lipídios) com diferentes concentrações 

de proteína: EI (20%- normoproteica) e EII (10%- hipoproteica) e restrição de carboidratos. Após o 

nascimento dos filhotes, as dietas foram mantidas ou trocadas, gerando os subgrupos CC, CEI, CEII, 

EIC, EIEI, EIIC e EIIEII, e oferecidas durante o período de lactação (3 semanas). O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UNIUBE; protocolo CEEA 

018/2010. O sangue das mães e dos filhotes foi coletado para análise de glicose, triglicérides (TG), 

colesterol total (CT) e frações (HDL, LDL e VLDL), ureia e creatinina e foram expressos em 

mg/dL.Foi observado que o grupo de mães EIIEII (35,67±18,9) apresentou valor de HDL colesterol 

menor (p<0,01) quando comparado ao grupo de mães EIIC (84,5±12,02) e EIEI (68,4±16,3). Não 

foram observadas alterações significativas nos demais parâmetros avaliados nas mães. Observamos 

um aumento (p<0,05) nos resultados de CT de filhotes das mães CEII (232±94,2) quando 

comparados aos filhotes CC (121,5±36,5). O resultado de VLDL dos filhotes EIEI (96,0±71,1) foram 

maiores (p<0,05) quando comparados ao CC (40,6±21,6) e EIC (35,7±13,6), não havendo 

diferença entre os dois grupos. O mesmo foi observado para TG (EIEI=452,6±295,8; 

CC=202,8±108,4; EIC=178,2±68,0).A dieta hiperlipídica, como descrito na literatura científica, 

altera os valores bioquímicos de lipídios séricos. A fração HDL colesterol das mães foi reduzida no 

grupo EIIEII possivelmente como consequência da redução do teor de proteína desta dieta (10%) 

uma vez que ambas as dietas experimentais são hiperlipídicas. O tipo de dieta na amamentação 

alterou o perfil lipídico dos filhotes mostrando que a dieta EIEI é desfavorável e a quantidade 

reduzida de proteína ingerida pelas mães altera somente os valores de CT dos filhotes.  
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Considerada uma doença crônica, a obesidade atinge milhões de pessoas em todo mundo. A relação 

entre a obesidade e o risco aumentado para doença hepática não alcoólica é evidente. A doença 

hepática não alcoólica é uma das causas mais comuns de doença hepática crônica. Atualmente, tem 

aumentado a busca por dietas emagrecedoras baseadas no livre consumo de lipídios e proteínas e 

restrição de carboidratos. Foram utilizados fígados de 18 ratas Wistar, divididas em Grupo Controle 

(C, 8 animais) e Grupo Experimental (E, 10 animais), de acordo com a dieta recebida na gestação e 

lactação. Para o Grupo Controle foi oferecida uma dieta comercial balanceada e o Grupo 

Experimental recebeu uma dieta com alto teor lipídico e protéico, com baixo teor de carboidrato 

(5%). As ratas foram monitoradas e submetidas às respectivas dietas controle e experimental 

durante a gestação e lactação. Após este período os animais foram anestesiados e eutanasiados. Os 

fígados foram dissecados, pesados individualmente e fixados em formal tamponado. Uma amostra 

de tecido foi retirada, submetida ao processamento histológico de rotina e realizados cortes seriados 

de 6&#61549;m de espessura e corados por hematoxilina e eosina. Utilizando-se microscópio de luz 

comum, as imagens foram capturadas para análise histopatológica. A partir dessas análises, criou-

se um banco de dados e a análise dos resultados foi realizada de forma descritiva semi-quantitativa. 

Para essa análise foi utilizado o critério de ausente, discreto (quando comprometia entre 25 a 50% 

do corte), moderado (quando acometia entre 51 a 75% do corte) e acentuado (com acometimento 

acima de 76% do corte). A análise histopatológica dos fígados de ratas gestantes mostrou a 

presença de esteatose em graus mais elevados em grupos com dieta experimental e graus discretos 

ou ainda ausentes em grupos com dieta controle. Os resultados mostram que 25% dos animais do 

grupo CC desenvolveram esteatose em discreto grau. No grupo CE, 25% dos animais apresentam 

discreto grau de esteatose enquanto 75% apresentam moderado grau. No grupo EE, observamos 

que 50% dos animais apresentam grau moderado de esteatose, 37,5% acentuado grau e 12,5% 

discreto grau. Já no grupo EC, 100% dos animais apresentou discreto grau de esteatose. Devido ao 

fato de a passagem da dieta experimental para a dieta controle terem revertido os efeitos da dieta 

experimental, não houve diferença estatística entre o grupo CC e grupo EC. O grau acentuado de 

esteatose apresentado no grupo EE, pode ser explicado pela influência da dieta experimental no 

período da gestação e lactação e a inexistência de esteatose e discreto grau em apenas 25% dos 

animais do grupo CC, explica-se pela utilização da dieta controle. Diante da análise histopatológica, 

concluímos que a dieta hiperlipídico-protéica pode induzir esteatose significativa nos fígados das 

ratas gestantes quando é ofertada no período de gestação e lactação, sem o mesmo efeito se 

ofertada nesses períodos individualmente.  
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Algumas dietas são chamadas dietas da moda por serem difundidas pela mídia e prometerem perda 

rápida e fácil de peso. Com isso, atraem vários seguidores em busca de um peso adequado. Entre as 

dietas da moda podemos citar aquela proposta pelo Dr. Atkins que consiste em uma dieta 

cetogênica com restrição de carboidratos, com liberado consumo de lipídios e proteínas. Ela 

promove a mobilização dos substratos endógenos, conduzindo à maior circulação de ácidos graxos e 

corpos cetônicos, contribuindo para aumentar o catabolismo de proteínas. Assim, um dos efeitos 

mais indesejáveis dos adeptos desta dieta é a perda de massa magra. O objetivo deste estudo foi 

determinar o número de componentes da ninhada ao nascimento e ao final da lactação de ratas 

alimentadas com dieta hiperlipídica com restrição de carboidratos e diferentes concentrações de 

proteínas. Foram utilizadas ratas Wistar pesando entre 190–220 gramas, divididas aleatoriamente 

em 3 grupos de acordo com as dietas que foram oferecidas: grupo controle (dieta balanceada para 

ratos), grupo experimental I (77% de lipídeos, 20% de proteínas e 3% carboidratos); grupo 

experimental II (87% de lipídeos e 10% de proteínas e 3% carboidratos). O número de 

componentes da ninhada foi contabilizado ao nascimento e duas vezes por semana durante o 

período de lactação (21 dias). Foram avaliadas a mortalidade dos filhotes e a ocorrência de 

canibalismo. A média de filhotes nascidos vivos foi de 10,65+4,11, 11.67+3.97 e 9.5+3.54 animais 

nos grupos C, EI e EII, respectivamente. Os dados revelaram que a média de filhotes nascidos 

mortos no grupo EI foi 1,00, sendo significativamente menor que o grupo EII 5,86+5,84 (p<0,05). 

Os resultados não demonstraram diferença em relação ao grupo controle. O número de filhotes 

mortos entre 7 e 14 dias após o nascimento foi de 6+1,41 no grupo EI, significativamente maior que 

o grupo EII onde a média é 2 (p<0,05). Quando comparados com o grupo controle também não 

foram encontrados dados significativos. O perfil de morbidade de gestantes e seus conceptos se 

caracterizam pela dualidade do estado de saúde e nutrição. De um lado, o baixo peso materno e as 

carências específicas de micronutrientes, podendo resultar em baixo peso ao nascer, e, de outro, o 

sobrepeso e a obesidade. O ganho de peso excessivo durante o período gestacional ou iniciar esse 

período com sobrepeso/obesidade são fatores de risco importantes para complicações clínicas, 

principalmente no final da gestação, como diabetes e hipertensão, os quais são duas a seis vezes 

mais prevalentes em mulheres com excesso de peso. Nossos dados demonstram que uma dieta 

hiperlipídica com 10% de proteínas (EII) acarreta menor índice de nascimentos que a dieta com 

20% de proteínas (EI). Além disso, dietas hiperlipídicas reduzem a sobrevivência dos conceptos 

durante o período de lactação, uma fase crítica no desenvolvimento. 
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Dietas com restrição de carboidratos se relacionam com prejuízos para a gestação, diminuindo a 

capacidade reprodutiva além de diminuir a sobrevivência ao período lactacional. O presente trabalho 

avaliou o efeito de uma dieta hiperlipídico-proteica e com baixos níveis de carboidratos sobre 

parâmetros histopatológicos do coração de ratas e de seus filhotes ao nascimento, ao final da 

lactação e adultos. Foi avaliada a ocorrência de processos patológicos gerais tais como 

degenerações, necroses, fibroses e inflamação. Para isso, ratas Wistar e suas respectivas ninhadas 

foram expostas à referida dieta hiperlipídico-proteica durante a gestação e/ou lactação, sendo 

utilizadas ratas Wistar divididas em dois grupos iniciais de acordo com a dieta consumida nos 

períodos de adaptação, cruzamento e gestação, sendo eles: o Grupo Controle que recebia uma dieta 

comercial balanceada e o Grupo Experimental, que recebeu uma dieta com elevado teor de gordura 

(45%),proteína (45%) e pobre em carboidratos (5%). No início do período de lactação, os grupos 

iniciais foram subdivididos; parte de cada grupo inicial mantinha-se com a mesma dieta e a outra 

parte tinha sua dieta trocada, formando-se quatro subgrupos. Os filhotes foram sacrificados em 

períodos diferentes: ao nascimento, ao final da lactação e adultos. Analisaram-se os corações, 

encontrando diferença significativa (p<0,05) somente quando se comparou a inflamação entre os 

subgrupos de filhotes de 21 dias. Foi observada maior ocorrência de inflamação nos filhotes dos 

subgrupos cujas mães foram alimentadas com dieta controle durante a gestação e dieta 

experimental durante a lactação e nos filhotes cujas mães foram alimentadas com dieta 

experimental durante a gestação e dieta controle durante a lactação, em relação aos filhotes do 

subgrupo cujas mães foram alimentadas com dieta controle durante a gestação e lactação. 

Encontrou-se, além de inflamação, fibrose, degeneração celular e necrose na maioria dos corações, 

porém não houve diferença significativa entre os subgrupos. Dados da literatura mostram que dieta 

hipercalórica rica em carboidrato promove alterações bioquímicas séricas, hepáticas e cardíacas em 

ratos. Segundo um determinado estudo, uma alimentação com elevado teor de sal leva a hipertrofia 

de cardiomiócitos e consequente isquemia, necrose e fibrose. Porém, a dieta hiperlipídico-protéica 

não induziu significativamente a inflamação (exceto nos filhotes ao final da lactação), a fibrose, a 

necrose e a degeneração celular nos corações de ratas Wistar e de seus filhotes. Portanto, concluiu-

se que a exposição das mães e/ou filhotes à dieta experimental durante a gestação e/ou lactação 

pode alterar os parâmetros histopatológicos do coração mas,os dados obtidos não são suficientes 

para uma análise mais detalhada sobre o efeito das dietas controle e experimental nos filhotes, visto 

que somente nos filhotes de 21 dias houve a alteração significativa. 
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Em função das características de composição e fabricação bem como do tempo e condições para 

armazenamento e consumo, a ricota fresca é um alimento que apresenta condições muito favoráveis 

ao desenvolvimento microbiano, que reduz sua vida de prateleira, podendo colocar em risco a saúde 

do consumidor. A contaminação de ricotas tem sido amplamente estudada como pode ser observado 

em inúmeras publicações e dessa forma, justifica-se a realização do presente trabalho, que teve 

como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da ricota de marcas comercializadas na cidade de 

Uberaba, Minas Gerais. Foram analisadas 30 amostras de ricota de 06 marcas comerciais diferentes. 

As amostras foram adquiridas, aleatoriamente, em diversos estabelecimentos comerciais de 

Uberaba-MG e pertenciam a diferentes lotes de fabricação. Investigou-se Coliformes a 45°C, 

Staphylococcus aureus coagulase positiva, Salmonella sp. e L. monocytogenes. As amostras foram 

transportadas em caixas isotérmicas e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

da Universidade de Uberaba-MG. As análises microbiológicas foram realizadas, segundo 

metodologias propostas por Vanderzant e Splittstoesser (1999) e Silva et al. (2007).Do total de 

amostras analisadas (n=30), 4 (13,33%) apresentaram-se com a presença de Salmonella sp. em 

25g.  A presença de Salmonella sp. e outros contaminantes no alimento pode estar relacionada com 

a má qualidade da matéria-prima e/ou desconhecimento ou inacessibilidade às Boas Práticas de 

Fabricação. L. monocytogenes encontra-se amplamente disseminada na natureza. Este 

microrganismo tem sido isolado de diferentes alimentos, tais como leite cru e pasteurizados, 

queijos, carne bovina, suína, de aves, peixes, embutidos, refeições preparadas, além de produtos de 

origem vegetal e marinha. Este estudo rastreou L. monocytogenes em 30 amostras de ricota, sua 

presença não foi encontrada em nenhuma das amostras. Na análise de coliformes a 45°C foram 

encontrados valores superiores a 5x102 NMP/g em 10 amostras (33,33%). A ocorrência de números 

elevados de Enterobacteriaceae em alimentos frescos de origem animal pode indicar manipulação 

sem cuidados de higiene e/ou armazenamento inadequado. Do total de amostras analisadas (n=30), 

em 40% ocorreram a presença de Staphylococcus coagulase positiva, com contagens 

compreendidas entre 2,2x103 a >6,5x106 UFC/g. Elevadas contagens de bactérias do gênero 

Staphylococcus podem indicar falha nas boas práticas de manipulação, uma vez que manipuladores 

de alimentos podem ser portadores assintomáticos destes microrganismos, além de deficiências na 

higienização de equipamentos e utensílios utilizados durante a fabricação. Os resultados mostram a 

necessidade de constante investimento na qualidade dos produtos e adoção de boas práticas. 
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Os produtos prontos para o consumo apresentam uma composição que facilita sua deterioração, e 

cuidados desde a produção ao consumo garantem sua qualidade. O sanduíche é um produto de alto 

consumo pela fácil aquisição e apesar de ser um alimento de consumo imediato, o sanduiche pode 

ser considerado um alimento que oferece riscos aos consumidores, pois é composto por diferentes 

ingredientes o que exige excessiva manipulação. Alguns microrganismos são encontrados com maior 

frequência nestes alimentos como: Staphylococcus aureus coagulase positiva, Bacillus cereus, 

Salmonella sp., Clostridium sulfito-redutor e coliformes fecais, estes podem causar toxinfecção 

alimentar devido às condições sanitárias insatisfatórias dos manipuladores e utensílios. O objetivo 

deste trabalho foi investigar a qualidade higiênico-sanitária e a presença de patógenos em 

sanduíches de diferentes lanchonetes. Foram coletadas no comércio de Uberaba-MG, 30 amostras 

deste produto. A aquisição das amostras ocorreu em lanchonetes populares, street-foods, e em 

redes consagradas de fast-foods. As amostras foram transportadas ao Laboratório de Microbiologia 

de Alimentos da Universidade de Uberaba, em caixas isotérmicas acrescidas de gelo, onde foram 

mantidas sob refrigeração até o momento das análises. As análises microbiológicas foram realizadas 

segundo os métodos propostos por Vanderzant e Splittstoesser (1999) e Silva et al. (2007). Do total 

de amostras analisadas, 36,6% apresentaram coliformes fecais e Salmonella sp.; 46,6% 

apresentaram Staphylococcus aureus coagulase positiva; 30% Bacillus cereu. Não ocorreu a 

presença de Clostridium sulfito-redutor. A presença de Staphylococcus aureus coagulase positiva 

indica a falta de higiene por parte dos manipuladores de alimentos, pois trata-se de um 

microrganismo residente da nasofaringe e a presença de Salmonella sp. e coliformes fecais indicam 

péssimas condições higiênico-sanitárias de manipulação. A manipulação incorreta e a falta de 

cuidados em relação às boas práticas favorecem a toxinfecção alimentar. Os resultados evidenciam 

a necessidade da atuação da vigilância sanitária com ações de intervenção preventiva e educativa 

aos manipuladores de alimentos dessa natureza. 
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Segundo as legislações vigentes define-se refresco, como a bebida de fruta, ou de vegetal, não 

gaseificada, não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou 

extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcares. A legislação ainda afirma que o refresco não 

deverá ter suas características organolépticas e composição alteradas pelos materiais dos 

recipientes, dos equipamentos utilizados no seu processamento e na comercialização. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de sucos armazenados em refresqueiras e 

comercializados a granel em cantinas e lanchonetes. O estudo foi realizado com 30 amostras de 

suco, coletadas pela manhã e tarde, obtidas em estabelecimentos comerciais instalados nas 

proximidades da Universidade de Uberaba, sendo 02 amostras de suco de caju, 02 de suco de 

tamarindo, 02 de maracujá com manga, 04 de suco de goiaba com acerola, 08 de uva e 12 de 

maracujá. Para as amostras que apresentaram-se positivas para coliformes termotolerantes, deu-se 

continuidade nas análises chegando-se ao isolamento de Escherichia coli e sua posterior 

identificação sorológica. Na sorotipificação foram utilizados os antisoros polivalentes e seus 

respectivos monovalentes. Os resultados obtidos apontam para uma contaminação, acima dos 

padrões legais vigentes, na ordem de 66,67% para as amostras coletadas pela manhã e 73,34% 

para as amostras coletadas no período da tarde. Os resultados para a sorologia, a partir da 

confirmação de Escherichia coli, apontou a presença de E. coli enteropatogênica clássica (EPEC) e E. 

coli enteroinvasora (EIEC) nas amostras. Dos diferentes sorogrupos O reconhecidos, todos foram 

detectados nos isolados de E. coli das diferentes amostras de sucos de refresqueiras. Com base nos 

resultados encontrados, sugerem-se maiores cuidados nas boas práticas, principalmente quanto a 

higiene pessoal de manipuladores, qualidade da água, higienização e devido controle da 

temperatura das refresqueiras. 

 

 

Palavras-chave: E. coli enteropatogênica clássica (epec); E. coli enteroinvasora (eiec); refresco. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

 84 

CS046 - Avaliação imunohistoquímica do endotélio vascular de vasos do coração e 

língua de pacientes chagásicos crônicos e não chagásicos autopsiados 
 

 

Apresentador: BEGHINI, Marcela 

Orientador: PEREIRA, Sanivia Aparecida de Lima 

Demais Autores: SILVA, Júlio Antônio Marçal; FONSECA, Ana Rita Alvarenga da; 

OLEGARIO, Janainna Grazielle Pacheco; RODRIGUES, Denise 

Bertulucci Rocha; TEIXEIRA, Vicente de Paula Antunes 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador: Universidade de Uberaba 

 

 

Algumas pesquisas têm demonstrado aumento da expressão de moléculas de adesão nos vasos 

sanguíneos de indivíduos chagásicos, no entanto, não encontramos na literatura, nenhum estudo 

que comparasse a expressão de CD31 no coração ou na língua entre pacientes chagásicos e não 

chagásicos e nem que correlacionassem esses achados. O objetivo do presente trabalho foi 

comparar a densidade de capilares, vênulas e arteríolas imunomarcados por anti CD31 na língua e 

no coração entre pacientes chagásicos e não chagásicos crônicos autopsiados. Foram selecionados 

21 pacientes adultos, cujas línguas e corações foram coletados durante autópsia no Hospital de 

Clínicas da UFTM sendo chagásicos (n= 9), e não chagásicos (n= 12). Coletamos os fragmentos na 

região do sulco mediano lingual e do miocárdio do ventrículo esquerdo. Realizou-se processamento 

histológico e a imunohistoquímica para CD31. Efetuamos a quantificação das células imunomarcadas 

com o auxílio do microscópio Eclipse, Zeiss, Alemanha®. Quando comparamos chagásicos e não-

chagásicos, não observamos diferença significativa entre a densidade de capilares, vênulas e 

arteríolas imunomarcadas com anti CD31 tanto no miocárdio (p= 0.969) como na musculatura 

lingual (p=0.644). Houve correlação positiva e significativa entre a densidade de vênulas 

imunomarcadas na musculatura lingual e cardíaca entre indivíduos chagásicos (p=0.049). 

Concluimos que embora alguns estudos apontem para a relação de moléculas de adesão e as 

alterações morfológicas na doença de Chagas, no presente estudo não houve aumento significativo 

desta molécula no grupo chagásico quando comparado ao grupo não-chagásico. Entretanto, a 

correlação positiva e significativa encontrada no presente trabalho demonstra que a expressão de 

CD31 em vênulas da língua, se comporta de maneira similar no coração. Portanto, sendo a língua 

um local de fácil acesso, e com base na correlação positiva e significativa encontrada no presente 

trabalho, talvez justificasse futuramente a realização de biópsias da musculatura lingual para 

compreender o grau de hipertrofia cardíaca. Embora a expressão de CD31 em capilares e arteríolas 

não tenham desempenhado um papel concomitante no coração e na língua, a expressão dessa 

molécula nas vênulas funcionaria como parâmetro seguro para avaliar a expressão dessa citocina no 

coração. 
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A pele é o maior e mais extenso órgão do corpo humano, representando aproximadamente 15% do 

peso corporal. Em adultos, a sua área varia de 1,5-2,0 m2 e seu peso de 8 a 10 kg. As fibras 

elásticas inseridas na derme caracterizam-se por garantirem a elasticidade cutânea. Objetivo: 

comparar a porcentagem de fibras elásticas em relação à idade, ao gênero a cor e ao IMC. Foram 

coletados 54 fragmentos de pele torácica obtidos de autópsias realizadas no período de 1994 a 2007 

no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).Os pacientes com 

idade maior ou igual a 60 anos foram considerados idosos e os demais não idosos. Após a técnica 

histológica de confecção das lâminas, estas foram coradas pelo método de hematoxilina & eosina e 

verhoeff. A quantidade de fibras elásticas foi significativamente maior nos idosos quando 

comparados aos não idosos, e nos não idosos do gênero masculino quando comparados aos não 

idosos do gênero feminino. Concluímos que os fatores constitucionais parecem influenciar na 

morfologia cutânea de idosos autopsiados, sendo que o gênero masculino demonstra uma melhor 

proteção em relação às mulheres. 
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Vários são os processos patológicos que podem estar presentes no colo uterino. A constituição 

imunológica dos epitélios pode acabar favorecendo o aparecimento desses processos assim como a 

AIDS pode influenciar na imunidade local do colo uterino. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

expressão de IgA, IgM e IgG no epitélio do colo uterino de pacientes autopsiadas, avaliando a 

influência da AIDS. Foram avaliados 30 fragmentos de colo uterino de pacientes com e sem AIDS 

autopsiados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para análise da 

expressão das imunoglobulinas foi utilizado o método de imuno-histoquímica em que foram 

utilizados os anticorpos anti-IgA, anti-IgG e anti-IgM. Para a análise morfométrica foi utilizada uma 

câmera de vídeo acoplada a um microscópio de luz comum que enviava as imagens das lâminas 

para um sistema analisador de imagens. As pacientes com AIDS quando comparadas as sem AIDS 

apresentaram uma maior expressão de IgA (8,11 [1,08 - 31,94]  vs 7,28 [0,30 - 34,46] %; p = 

0,109), IgM (16,75 [1,97 -  58,12) vs 16,16 [1,52 - 69,08] %; p = 0,390) e IgG (17,63 [1,65 - 

58,93] vs 14,86 [2,56 - 53,45] %; p = 0,002) no epitélio do colo uterino.Provavelmente a AIDS 

causa alterações na expressão de imunoglobulinas no epitélio avaliado. O conhecimento dos 

mecanismos imunes locais no trato genital feminino torna-se importante no controle da infecção de 

mulheres pelo HIV.  
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O órgão cutâneo estruturalmente caracteriza-se por ser constituído pela camada externa, conhecida 

como epiderme e a camada interna denominada derme, Estudos demonstram que a hipotrofia, o 

enrugamento e a lassidão representam os sinais mais aparentes da pele senil. O objetivo deste 

trabalho foi analisar a espessura da epiderme de acordo com a cor, o gênero, o índice de massa 

corporal (IMC) e a idade de pacientes autopsiados. Foram utilizados 60 fragmentos de pele torácica 

obtidas de pacientes autopsiados no Hospital de clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro, no período de 1994 a 2011. Os pacientes foram selecionados independente da causa de 

morte ou da doença de base. Foi utilizada a coloração hematoxilina-eosina sendo que a espessura 

foi obtida por meio da captura das imagens dos cortes histológicos e posterior mensuração,Os 

pacientes não idosos apresentaram espessura significativamente maior quando comparado aos 

idosos (rS=44µm; p<0,05), Houve correlação positiva e significativa entre o IMC e a espessura da 

epiderme (rS=0,405; p<0,05)A espessura da epiderme está relacionada a idade e ao IMC dos 

pacientes, Dessa forma a idade e os fatores nutricionais parecem influenciar na morfologia da pele, 

devendo ser considerados durante o exame anatomopatológico da pele humana 
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Anormalidades na medula óssea são frequentemente observadas em indivíduos com AIDS. A 

displasia é o achado mais comum, sendo encontrada em mais de 50% dos pacientes infectados pelo 

vírus HIV. O objetivo desse trabalho é avaliar a porcentagem de fibras colágenas, a espessura das 

trabéculas ósseas e a celularidade da medula óssea de pacientes com e sem AIDS autopsiados. 

Foram obtidas 134 e 70 amostras de medula óssea, respectivamente. Para análise de processos 

patológicos gerais (hiperplasia e hipotrofia) na matriz celular da medula óssea, foram obtidas 90 

amostras desse órgão de pacientes autopsiados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro. Todos os grupos foram divididos em dois (com e sem AIDS) e tiveram suas 

amostras processadas histologicamente e analisadas. Espessura e colágeno foram medidos através 

do programa KS 300 (Kontron-Zeiss); os processos patológicos gerais foram analisados através da 

microscopia comum. Os pacientes com AIDS mostraram redução da espessura e aumento na 

deposição de colágeno das trabéculas ósseas, ambos significativos, quando comparados aos 

pacientes sem AIDS. 40% dos pacientes com AIDS apresentaram hipotrofia e 53,33% hiperplasia da 

medula óssea, enquanto a maioria dos pacientes sem AIDS (66,66%) apresentou hipotrofia. A 

infecção pelo vírus HIV provoca diminuição da espessura e aumento na deposição de colágeno nas 

trabéculas ósseas, sendo essa diminuição mais acentuada nos pacientes mais velhos e de menor 

IMC (índice de massa corporal). Os pacientes com AIDS apresentaram tanto hiperplasia quanto 

hipotrofia (embora depleção celular seja o achado mais comum). Tais alterações podem representar 

uma resposta fisiológica à estimulação antigênica causada pelo vírus HIV. 
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A insuficiência cardíaca congestiva é uma síndrome clínica complexa que envolve alterações 

hemodinâmicas relacionadas ao debito cardíaco, elevação da pressão pulmonar e venosa sistêmica, 

sendo definida como disfunção cardíaca que compromete a função orgânica por inviabilizar o 

adequado suprimento tissular. As causas podem estar relacionadas à insuficiência miocárdica, 

sobrecarga de pressão e/ou volume, complacência ventricular diminuída, podendo haver uma 

interposição desses fatores, relacionando-se desde manifestações sintomatológicas inicialmente 

sutis à deterioração miocárdica. S.G., 70 anos, sexo feminino, viúva e aposentada, oriunda da zona 

rural. Q.P:“Falta de ar e barriga inchada”. HMA: Paciente queixa de dispnéia, ascite e fraqueza, 

informa que o quadro teve início há uma semana agravando-se nas últimas horas, fato que motivou 

a procura por atendimento, sendo admitida em caráter de urgência para investigação. História de 

AVE isquêmico, anemia e osteoporose. Nega HAS, diabetes, etilismo e tabagismo. HS: não sabe a 

causa do falecimento dos pais e afirma que um dos três filhos tem diabetes e hipertensão. HS: mora 

com filhos em casa própria com boas condições sanitárias.  Sedentária, realiza apenas atividades 

domésticas relatando pequena limitação. COONG –NDN; SD –NDN; SR: Dispnéia; SCV: Palpitações 

após esforço moderado; SL:Lombalgia e artralgia em joelhos; SGU:NDN; SN:NDN. Dados vitais: PA: 

120 x 80 mmhg; FC: 122 bpm; FR: 26 IRPM; TA: 38.4°C. Estado geral regular, bem orientado no 

tempo e espaço, postura passiva, fáscies atípica, eutrófica, eutônica. Exame: SR: FTV diminuído no 

hemitórax direito. MV diminuido no hemitórax direito. SC: Taquiarritmia, extrassistolia, 

ingurgitamento jugular, edema periférico. SD: Abdome globoso e com discreta circulação colateral 

no flanco direito, e fígado palpável há 10 cm do rebordo costal. Teste de Piparote positivo. Foram 

realizados exames laboratoriais e de imagem. A ICC afeta mais de 5% das pessoas entre 65-75 

anos e cerca de 10-20% maiores de 80 anos de idade, tendendo aumentar com a progressão 

tratamento HAS e coronariopatia. As manifestações clínicas e o exame físico em pacientes com ICC 

em geral firmam o diagnóstico, porém a avaliação propedêutica correta e precoce é o diferencial 

para um prognóstico mais favorável, simultaneamente aliviando os sintomas e evitando a aceleração 

do processo de deterioração miocárdica considerando-se que a síndrome pode apresentar-se 

inicialmente de forma assintomática. Exames complementares podem ser de fundamental 

importância, como a ecocardiografia para confirmar a disfunção miocárdica. Alguns pacientes podem 

necessitar de angiografia coronariana quando a etiologia da ICC permanece obscura e existem sinais 

relevantes indicando a necessidade de revascularização.  
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O fisioterapeuta tem um papel muito importante no atendimento aos pacientes hospitalizados, 

estejam esses em Unidades de Terapia Intensiva, ou em enfermarias, nas quais o papel do 

fisioterapeuta é promover o menor tempo de internação possível, com auxílio a resolução do quadro 

clínico e atenção à qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os 

pacientes atendidos pela equipe de fisioterapia no Hospital Universitário da Universidade de 

Uberaba.Participaram deste estudo vinte e um pacientes, de ambos os sexos, os quais foram 

avaliados por meio da análise de prontuários clínico e fisioterapeutico, enquanto estavam internados 

na enfermaria da Clínica Médica do Hospital Universitário, da Universidade de Uberaba, entre o 

período de 03/10/2010 a 13/12/2010. Os mesmos eram portadores de diversas patologias e 

estavam em atendimento pela equipe de fisioterapia (fisioterapeutas e acadêmicos do curso de 

Fisioterapia) do referido Hospital no mesmo período. Para traçar o perfil dos pacientes atendidos 

pela equipe de fisioterapia do Hospital Universitário foram avaliadas as seguintes características: 

idade, gênero, profissão, naturalidade, quantidade de dias de internação, etnia, diagnóstico clínico, 

se em uso de oxigenoterapia ou não, avaliação da força muscular respiratória pela medida dos 

valores de pressão inspiratória máxima (PI máx), pressão expiratória máxima (PE máx) e avaliação 

do grau de obstrução brônquica pela medida do pico de fluxo expiratório (Peak-Flow) e data da alta 

hospitalar ou óbito. Os valores das pressões respiratórias máximas (PImáx e PEmáx) se reduzem 

com o avançar da idade, assim como o grau de obstrução brônquica , que apesar de ser um dado 

bastante interrogativo pode estar associado a diversos fatores, tendo como o principal deles a 

patologia de base e não a idade em si. Em nosso trabalho foi possível concluir que quanto maior a 

idade maior o tempo de internação e quanto mais o paciente se encontra hospitalizado menores são 

os valores encontrados para PEmáx e Peak Flow, o mesmo não foi possível observar com relação a 

PImáx, pois, esta variável demonstrou uma fraca correlação positiva, sugerindo que quanto maior o 

tempo de internação, maior a PImáx gerada pelos sujeitos e isso pode ser explicado pois os mesmos 

são submetidos às condutas fisioterapeuticas durante o período de internação. Os achados sugerem 

a necessidade de uma maior intervenção fisioterapêutica em relação à musculatura respiratória 

desses pacientes, pois, diversos fatores analisados demonstram uma perda de força muscular 

devido às condutas fisioterapêuticas hospitalares não terem como objetivo principal a reestruturação 

dessa musculatura e sim a higienização brônquica e a cinesioterapia. Após análise dos dados pode-

se afirmar a importante atuação do fisioterapeuta em pacientes com o perfil deste trabalho, para 

redução do tempo de internação hospitalar e ganho ou manutenção de condições respiratórias 

favoráveis. 
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A psicologia esportiva dedica-se ao estudo das causas e dos efeitos de caráter psíquico, auxiliando 

os técnicos, professores de educação física e atletas a entenderem as dificuldades psíquicas para 

melhor solucionar os estados emocionais, contribuindo para a obtenção de melhores resultados 

durante os eventos esportivos competitivos. Entre os diversos aspectos estudados pela área, estão a 

ansiedade e a autoconfiança. Um mesmo evento pode ser percebido de maneiras diferentes, 

repercutindo mais ou menos nessas variáveis, dependendo da formação e estrutura de cada pessoa. 

A ansiedade pode ser dividida em ansiedade-traço e ansiedade-estado. A primeira refere-se a um 

estado emocional temporário, em constante variação, com sentimentos de apreensão e tensão 

conscientemente percebidos, associados com a ativação do sistema nervoso autônomo. A segunda 

pode ser subdivida em ansiedade-estado cognitiva, que diz respeito ao grau com que as pessoas se 

preocupam ou tem pensamento negativo e em ansiedade-estado somática, que é um estado que 

surge no momento da competição, colocando o atleta em estado de alerta e resultando no aumento 

dos níveis de adrenalina e cortisol. A autoconfiança, por sua vez, pode ser definida como a crença 

que o sujeito tem de poder realizar com sucesso um comportamento desejado. Considerando a 

importância desse tema, a presente pesquisa teve como objetivo identificar e comparar os níveis de 

ansiedade e autoconfiança em crianças e adolescentes praticantes de futebol, das categorias pré-

mirim (09 a 11 anos) e infantil (14 a 15 anos). O estudo teve abordagem quantitativa, com a 

amostra sendo composta por 23 crianças e adolescentes participantes dos campeonatos pré-mirim e 

infantil promovidos pela Liga Uberabense de Futebol. Os atletas pré-mirins e infantis tinham em 

média, respectivamente, 10,33 (± 0,74) e 13,93 (± 0,68) anos de idade. O instrumento utilizado foi 

o Competitive Sport Anxiety Inventory-2. Foram realizadas duas coletas para cada categoria, 

momentos antes do início de partidas oficiais, sendo uma antes de um jogo como mandante e outra 

antes de um jogo como visitante. Nos atletas pré-mirins, não foram encontradas diferenças em 

nenhuma das variáveis estudadas. Os infantis, por sua vez, demonstraram uma menor 

autoconfiança no jogo realizado “fora de casa”, sugerindo que o local da competição pode influenciar 

na percepção que esses garotos têm de sua própria capacidade. Com esses resultados, pode-se 

concluir que os treinadores de futebol que atuam com atletas infantis devem dar mais atenção às 

estratégias que estimulem a autoconfiança, principalmente quando os jogos ocorrerem na “casa do 

adversário”. 
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A natação ocupa um espaço importante no rol de modalidades esportivas. Sendo popularmente 

conhecida como o esporte mais completo, essa modalidade pode ser praticada tanto por bebês como 

por atletas de alto rendimento. Considerando especificamente a oferta desse esporte pelas 

academias de ginástica, observamos que os objetivos de sua prática vão desde a estética e o 

condicionamento físico, até o aprendizado para fins de segurança, já que muitas famílias que tem 

piscinas em suas residências preocupam-se com o risco de afogamento das crianças. Essas 

diferentes possibilidades de atuação exigem do profissional de natação uma diversidade de 

conhecimentos e experiências técnico-metodológicas. De acordo com Marques e Galhardo (2009) 

para o ensino da natação é necessário o planejamento e a adequação dos processos pedagógicos a 

certos princípios teóricos, voltados aos objetivos que se deseja alcançar. Considerando a relevância 

desse tema para a área da educação física, esse estudo teve como objetivo identificar as 

metodologias de ensino-aprendizagem mais utilizadas pelos professores de natação das academias 

da cidade de Uberaba.  O trabalho caracterizou-se por uma pesquisa de campo com abordagem 

quantitativa, do tipo descritiva. A amostra foi composta por quinze professores de natação, de 

ambos os sexos, atuantes em oito academias da cidade. A participação dos sujeitos no estudo foi 

realizada de forma voluntária, sendo que todos concordaram com o termo de consentimento livre e 

esclarecido. A coleta de dados foi realizada durante o período de 12 de julho a 18 de agosto do 

corrente ano. O instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado elaborado pelos autores 

desse trabalho. Os resultados demonstram o uso de uma grande diversidade de metodologias para o 

ensino de natação, sendo que a maior parte dos professores tem, muitas vezes, dificuldades para 

definir a sua própria prática metodológica. Observou-se também uma predominância do chamado 

método recreativo, que se baseia no uso de atividades lúdicas com fins pedagógicos. As evidências 

encontradas demonstraram, portanto, que não há um consenso sobre um padrão metodológico ideal 

para o ensino da natação. No entanto, devido às limitações do método utilizado, bem como ao 

tamanho da amostra investigada, sugere-se que esse estudo seja aprofundado, com a inclusão de 

novos instrumentos, de maneira que se possa conhecer melhor as metodologias praticadas e, 

posteriormente, propor melhorias nesses métodos ou, até mesmo, a adoção de novos processos 

metodológicos. 
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A grande procura pelas academias de ginástica, assim com a grande oferta de concorrentes, obriga 

os profissionais que atuam nesse mercado a manterem-se em constante atualização de maneira a 

satisfazer as crescentes necessidades de seus clientes. A tomada de consciência sobre a necessidade 

de atualizar-se e de buscar mais qualificação é, sem dúvida, o diferencial marcante de um 

profissional inovador, ousado e responsável por suas ações. Caso contrário, ele será apenas um 

mero reprodutor do conhecimento. Neste aspecto, cada modalidade apresenta características e 

demandas específicas. Especificamente em relação à natação, deve-se considerar a grande 

variedade de serviços oferecidos, que vão da natação para bebês ao treinamento para atletas de 

competição. O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dos professores de natação e verificar 

como se dá a formação continuada nesta área profissional. O trabalho caracterizou-se por uma 

pesquisa de campo descritiva, com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por quinze 

professores de natação, de ambos os sexos, atuantes em oito academias da cidade de Uberaba. A 

participação dos sujeitos no estudo foi realizada de forma voluntária, sendo que todos concordaram 

com o termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi realizada durante o período 

de 12 de julho a 18 de agosto do corrente ano. O instrumento utilizado foi um questionário semi-

estruturado elaborado pelos autores desse trabalho. Todos os sujeitos eram bacharéis ou licenciados 

em educação física, com média de 6,5 anos de experiência na área. Seis sujeitos (40%) tinham 

curso de especialização na área. Os resultados demonstraram que todos os sujeitos investigados 

relataram preocupação com a sua formação continuada. Os meios mais utilizados para a atualização 

profissional foram a participação em cursos e congressos, a internet e a leitura de livros técnicos. 

Observou-se que as academias, em sua maioria, não oferecem cursos internos de atualização, 

pouco contribuindo para o estabelecimento de um ambiente facilitador à formação continuada. Além 

disso, apesar de valorizarem a formação profissional, 11% dos sujeitos associaram a falta de 

formação acadêmica específica como sendo uma dificuldade no mercado profissional. Os resultados 

sugerem que, se por um lado há uma preocupação e um interesse dos profissionais em manterem-

se atualizados, de outro as academias empregadoras não contribuem e nem favorecem o 

movimento de formação continua. Assim, torna-se necessário que os profissionais invistam seus 

próprios recursos em sua formação, além de ser premente que os empresários do setor também 

façam a sua parte, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sua clientela. 
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A dança do vente no contexto técnico é uma dança cujos movimentos requerem habilidade e 

coordenação e são organizados e estruturados englobando combinações de movimentos em 

determinadas partes do corpo como quadril, abdômen, ombros e braços de forma simultânea, 

isolada, delicada e suave. Autores descrevem que no antigo Egito, jovens dançavam em cultos e 

rituais de fertilidade que insinuava á fecundação no ambiente de alegria e prazer, assim realizavam 

seus treinos físicos e psicológicos para o desempenho das funções sexuais e maternais. A aluna de 

dança do ventre pode alcançar aos poucos sua evolução dentro da própria dança, e perceber que 

amplia seus horizontes, tanto em relação ao seu corpo, quanto á sua mente e espírito. O presente 

estudo teve como objetivo avaliar a postura e o uso de repetições excessivas e sobrecargas nas 

articulações da coluna e do quadril, além de avaliar o índice de algias lombares e pélvicas em 

praticantes de dança do ventre. A pesquisa, de campo, foi realizada após á aplicação do termo de 

consentimento livre e esclarecido, em 20 mulheres com mais de 18 anos de idade na cidade de 

Uberaba e Ribeirão Preto. Foram coletados através de questionários e com o auxilio do simetrógrafo, 

dados sobre postura, treinamento e desenvolvimento da dança do ventre e como critérios de 

exclusão utilizou-se idade abaixo de 18 anos, doenças prévias que afetem a mobilidade geral ou 

específica. A maioria das entrevistadas pratica a dança 3x por semana por 1 hora, e a mais de dois 

anos. Sobre a presença de dores articulares, constatamos que 45% das entrevistadas apresentavam 

algias de coluna, e também desvios posturais. De acordo com os desvios 40% apresentavam 

escoliose, 10% cifose, 40% lordose e 10% das entrevistadas responderam que sentem dor o que 

pode ser explicado pelo tempo de dança, e também pelo uso da musculatura em repetições e 

ângulos não usuais, 10% relataram que já sofreram lesões em consequência da dança do ventre, 

possivelmente pelo mesmo motivo. Pode-se apontar uma relação entre algia de coluna com hábitos 

equivocados de alongamento realizados por profissionais não treinados, que desconheçam os limites 

corporais. Da mesma forma na atualidade, os corpos têm sido explorados e coagidos, com dores 

pertinentes e alterações posturais endêmicas pelo padrão ideológico e estético. Nesta ideia podemos 

concluir que a dança do ventre impõe posturas e repetições que podem gerar algias em praticantes 

que já possuam desvios posturais indicando a necessidade de um acompanhamento profissional 

adequado para melhor alinhamento do corpo evitando problemas maiores também concluímos que é 

de suma importância conhecer os hábitos posturais das praticantes para que haja correção dos 

mesmos é uma ótima alternativa para minimizar ou prevenir posturas inadequadas na dança. 
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Atualmente, fortes tendências aos hábitos de vida saudáveis se contrapõem ao sedentarismo de 

gerações anteriores pois  os hábitos saudáveis de vida têm sido divulgados como forma de combater 

os danos à saúde causados pela forma de vida urbana atual cujo desenvolvimento tecnológico, 

social e econômico levou ao comodismo físico Um dos principais componentes de risco para a saúde 

é a baixa aptidão física o qual é consequência da inatividade física. Este estudo teve como objetivo 

estabelecer um perfil dos praticantes de caminhadas. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo 

que focalizou a idade, sexo, motivações e sentimentos com relação à prática da caminhada. O 

estudo envolveu 76 sujeitos que realizam caminhadas no entorno do Aeroporto/UNIUBE, para a 

coleta das informações, foi utilizado um questionário estruturado, que foi aplicado após a leitura e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os resultados indicaram que: 64,5% dos 

praticantes são mulheres; e destas apenas 20% praticam caminhadas por encaminhamento médico 

e 28,5%, tem entre 35 e 45 anos. Já entre os homens estes perfazem 35,5% do total de 

entrevistados e destes apenas 33,3% praticam caminhadas por recomendação médica e 30%, tem 

entre 35 e 45 anos. Dos sujeitos entrevistados, 100% referiram sentimentos positivos com relação à 

atividade tais como sentir-se bem, felizes, realizados, descansados mentalmente. Nas entrevistadas 

a idade de maior incidência é de 35 a 45 anos o que as coloca dentro de um grupo de risco diversos 

autores  vêm confirmar que a idade média dentre as mulheres com maior índice de internações pelo 

SUS se aproxima de 52,18±14,31 anos. Entre os homens a idade da maioria os coloca também em 

um grupo de risco, ainda mais se considerarmos que homens apresentam maior risco para doenças 

coronarianas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que, a prática de atividade física regular 

reduz o risco de mortes prematuras, além de algumas doenças como do coração, acidente vascular 

cerebral, câncer de cólon, mama e diabetes tipo II. Atua na prevenção ou redução da hipertensão 

arterial, previne o ganho de peso, auxilia na prevenção ou redução da osteoporose, promove bem-

estar, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão, O que confirma as respostas dos entrevistados 

de nosso estudo. Considerando que os locais públicos estão sendo cada vez mais utilizados para a 

prática de exercício físico, e a falta de investimento do poder publico para manutenção destes locais, 

concluímos que a grande maioria dos usuários realizam esta atividade física sem orientação ou 

prescrição e podem estar prejudicando a própria saúde, concluímos também que a maioria é do 

sexo feminino, que é mais exposto a riscos coronarianos, com isso o  investimento na capacitação 

de mão de obra para acompanhar, controlar e orientar para esta prática se torna imprescindível.  

 

Palavras-chave: análise; perfil; caminhadas. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

 96 

CS058 - Avaliação do efeito de sucessivas queimas da cerâmica de cobertura na 

microdureza Vickers e microestrutura de um sistema cerâmico a base de 
dissilicato de lítio  
 

 

Apresentador: SOARES, Daniela Cruz 

Orientador: BORGES, Gilberto Antonio 

Demais Autores: ABATE, Sabrina de Paula Assunção; SOUZA, Danilo de Oliveira; 

SHIMANO, Marcos Massao; BRITO, Dyego; MIRANZI, Benito andré 

silveira 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador: Universidade de Uberaba 

 

 

As cerâmicas odontológicas tem se apresentado com a principal alternativa de substituição ao 

elemento dental, pois conseguem mimetizar características físicas e mecânicas inerentes ao dente. 

Porém falhas podem acontecer, e podem estar relacionadas à cerâmica. Este trabalho teve como 

objeto avaliar a microdureza vickers e analisar a estrutura cristalina de uma cerâmica (sistema 

E.Max Ivoclar-Vivadent) de subestrutura depois que esta foi submetida a sucessivas queimas.Para 

este trabalho 21 discos com dimensões finais de 16 mm (diâmetro) e 0,7 mm (espessura) foram 

confeccionados e polidos com lixas 360, 400, 600 e 1200. Após a primeira simulação de queima, os 

corpos-de-prova foram divididos em seis grupos com 3 discos cada, e divididos da seguinte 

maneira: 1) grupo controle, sem queimas adicionais; 2) uma queima adicional; 3)duas queimas 

adicionais; 4) quatro queimas adicionais; 5) cinco queimas adicionais; 6) seis queimas adicionais. 

Após a realização das queimas os espécimes foram submetidos a análise de microdureza Vickers e 

análise da microestrutura cristalina da cerâmica. Os dados foram analisados estatisticamente 

usando o teste Kruskal-Wallis e post-hoc de Student Newman Keuls. No teste de microdureza 

Vickers o grupo de queima 1, 3 e 6 não diferiram entre si, mas apresentaram menor número de 

dureza do que os demais grupos. As imagens de microscópio eletrônico mostraram mudanças em 

suas configurações de cristal a partir da terceira queima em relação ao grupo controle. Dentro das 

limitações deste estudo foi possível concluir que após múltiplos ciclos de queima, todos os grupos 

apresentaram altos valores de dureza Vickers e a configuração cristalina sofreu modificações após  

três queimas adicionais. 
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A busca incessante da estética pela população tem feito com que a indústria de materiais 

odontológicos aprimore cada vez mais os seus produtos. As cerâmicas odontológicas tem se 

apresentado como substituto do elemento dental, pois conseguem mimetizar características físicas e 

mecânicas inerentes ao dente. Este trabalho tem como objeto de estudo avaliar a resistência 

flexural, de uma cerâmica (sistema E.Max Ivoclar-Vivadent) de subestrutura depois que esta for 

submetida a sucessivas queimas. Foram confeccionados discos a partir de padrões de cera de uma 

resina calcinável (dencrilay), que foram levados em uma base formadora de cadinho e incluídos com 

o revestimento. Os corpos de prova foram introduzidos em um forno elétrico, onde pastilhas de 

cerâmica E.max foram posicionadas em um conduto sob temperaturas e tempo determinadas pelas 

recomendações do fabricante. A remoção, bem como o resfriamento e a desinclusão foram feitas, 

também de acordo com as especificações da indústria. Os corpos-de-prova foram divididos em seis 

grupos com 10 discos cada, e divididos da seguinte maneira: 1) grupo controle, sem queimas 

adicionais; 2) uma queima adicional; 3)duas queimas adicionais; 4) quatro queimas adicionais; 5) 

cinco queimas adicionais; 6) seis queimas adicionais. Após a realização das queimas os espécimes 

foram submetidos a ensaio de resistência flexural. Testes estatísticos foram aplicados após análise 

dos resultados, observando o grau de variância, dispersão e homogeneidade dos resultados, sendo 

assim a resistência biaxial não foi afetada pelos ciclos de queima. Foi aplicado o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk e o grupo queima 6 mostrou não normalidade, permitindo a adoção de 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Dentro das limitações deste estudo foi possível concluir que a 

resistência  biaxial não foi afetada pelos ciclos de queima. 
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O desenvolvimento de sistemas mucoadesivos para a liberação tópica de fotossensibilizadores, 

torna-se interessante na otimização da terapia fotodinâmica do câncer bucal, pois estes sistemas 

ligam-se ao substrato biológico, aumentando a intimidade e a duração do contato entre o veículo 

contendo o fármaco e a superfície da mucosa, melhorando a eficácia do tratamento, inibindo a 

diluição do fármaco nos fluidos biológicos, e permitindo o direcionamento do fármaco para locais 

específicos. Adicionalmente, estes sistemas podem prolongar a liberação do fármaco. Assim, o 

presente trabalho propôs a obtenção e caracterização de sistemas mucoadesivos à base de 

quitosana para liberação dos fenotiazínicos (Azul de Metileno (AM) e Azul de Toluidina Orto (ATO)) 

empregados na terapia fotodinâmica (TFD) do câncer bucal. Caracterizaram-se, os sistemas 

mucoadesivos a base de quitosana quanto às propriedades físico-químicas (pH e viscosidade) e ao 

perfil de liberação in vitro. Géis de quitosana, nas diferentes concentrações (2, 3, 4 e 5 % p/p), 

foram obtidos. Incorporaram-se, nestes géis, os fotossensibilizadores (AM ou ATO (1% p/p)). As 

propriedades físico-químicas (pH e viscosidade) e o perfil de liberação in vitro foram avaliados. Os 

estudos de liberação in vitro foram conduzidos em células de difusão adaptadas, empregando 

membrana sintética de acetato de celulose e tampão fosfato (pH 7,2), como solução receptora. A 

solução aquosa do fotossensibilizador (AM ou ATO - 1% p/p) foi empregada como controle. Os 

resultados mostram que os géis de quitosana apresentam comportamento reológico pseudoplástico, 

o que facilita o espalhamento do produto sobre a superfície aplicada. O pH, por outro lado, aumenta 

com o aumento da concentração de quitosana no sistema. Os géis de quitosana 4 e 5%, que 

encontram-se próximos ao pH bucal, são mais adequados à administração. Os estudos de liberação 

mostram que os géis de quitosana, nas diferentes concentrações propostas, favorecem a liberação 

dos fenotiazínicos (AM e ATO), de modo que, quanto maior a concentração de quitosana na 

formulação, maior a quantidade de AM ou ATO liberada e dos valores de fluxo em relação ao 

controle. As quantidades de AM ou ATO liberadas in vitro em géis de quitosana seguem o modelo de 

Higuchi, ou seja, são lineares em função da raiz quadrada do tempo, ou de primeira ordem, 

mostrando-se lineares em função do log da quantidade do fármaco remanescente no sistema versus 

tempo (h). Os resultados sugerem que os géis de quitosana podem ser terapeuticamente explorados 

para promover, bem como sustentar a liberação dos fenotiazínicos (AM e ATO) para a TFD do câncer 

bucal. 
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A rotavirose acarreta diarreia grave principalmente em crianças menores de cinco anos, muitas 

vezes levando mundialmente à internações e até mesmo ao óbito. No Brasil, este agente etiológico 

foi detectado pela primeira vez em 1976 e a partir de 1980 pesquisas foram realizadas em busca de 

uma vacina segura e eficaz. Enfocamos neste trabalho a vacina contra Rotavírus, distribuída pela 

rede pública desde 2006, com o objetivo de amenizar a morbimortalidade decorrente da infecção 

por este vírus. Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo exploratório, com abordagem 

qualitativa, que acompanhou no período de fevereiro a abril de 2011 as ações do enfermeiro atuante 

no grupo de gestantes e identificou o conhecimento destas sobre a importância da vacina de 

Rotavírus humano vivo atenuado. Foram realizadas palestras educativas em três intervenções que 

ocorreram mensalmente, sendo que as informações coletadas foram relatadas em um caderno de 

campo.Os encontros nos possibilitaram a identificação do pouco conhecimento das gestantes em 

relação ao Rotavírus, o que nos sinalizou a importância da educação em saúde realizada pelo 

enfermeiro acerca das doenças evitáveis através de estratégias simples, principalmente pela 

imunização.Ao término das intervenções identificamos uma maior conscientização destas gestantes 

quanto à importância da Vacina Oral de Rotavírus Humano Vivo Atenuado (VORH) como importante 

meio de prevenção deste patógeno, desde que obedecido os prazos preconizados pelo Ministério da 

Saúde. Desta forma, o conhecimento transmitido pelo enfermeiro a este público alvo poderá ser 

levado a toda comunidade, contribuindo para a redução das internações e óbito infantil relacionados 

ao Rotavírus. 
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Streptococcus mutans é o principal agente etiológico 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 (GTFs) no meio bucal, promovendo a 

adesão das bactérias ao dente, formando o biofilme dental e contribuindo para a cariogenicidade do 

S. mutans. As principais GTFs são codificados pelos genes gtfB e gtfC e as proteínas codificadas por 

esses genes estão localizados na superfície da célula. 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. Em nosso laboratório, isolamos 

mutantes de S. mutans que apresentam uma morfologia da colônia diferente da apresentada pela 

linhagem selvagem. Como a morfologia da colônia depende, em parte, dos glucanos extracelulares, 

o estudo desses mutantes pode elucidar alguns aspectos da formação do biofilme. Dessa forma, a 

caracterização dos genes envolvidos 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 estrutural do gene gtfB em linhagens mutantes morfológicos de 

S. mutans.A extração de DNA da linhagem selvagem e das linhagens mutantes (nove) foi realizada 

pela técnica do fenol-clorofórmio modificada, já padronizada em nosso laboratório e o DNA foi 

quantificado e analisado por eletroforese em gel de agarose. Uma região do gene gtfB foi 

amplificada por PCR.Utilizando as técnicas adequadas, obtivemos, tanto da linhagem selvagem como 

dos mutantes, DNAs de boa qualidade e em quantidade suficiente para as digestões e os PCRs, 

como constatados pelos resultados das dosagens por espectrofotometria e na visualização das 

amostras nas eletroforeses realizadas. Em relação às análises por PCR, para o gene gtfB obtivemos 

um fragmento de mesmo peso molecular da linhagem selvagem e dos mutantes. Isso sugere que o 

gene gtfB pode não estar mutado nas linhagens em estudo, embora outra regiões devem ser 

amplificadas para melhor caracterização.Em conclusão, as linhagens selvagem e mutantes não 

mostraram diferenças em uma das regiões analisadas do gene gtfB. 
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