
 
 

 

SUMÁRIO 
 
PJr001 - Efeito da indução da inflamação por carragenina no recrutamente peritoneal e 

produção medular de leucócitos. SILVA, Gabriel Adriano de Souza; CUNHA, RA; REIS, NG; 

OLIVEIRA, JR; OLIVEIRA, FF; NAPIMOGA, MH; LAGUNA-ABREU, Maria Theresa Cerávolo ............ 196 

PJr002 - Vida, comunicação e subjetividade no ciberespaço: trabalho e sociabilidade na 

adolescência. ARAUJO, Caique Monteiro; CECÍLIO, Sálua ...................................................... 197 

PJr003 - Sócrates: a defesa da Filosofia aplicada à Educação para a vida reflexiva – 

algumas considerações para a autoformação ético-política do educador. FERREIRA, Dayana 

Vieira; BATISTA, Gustavo Araújo .......................................................................................... 198 

PJr004 - Francis Bacon: filosofia e educação. MARCELINO, Karla Aparecida; BATISTA, Gustavo 

Araújo............................................................................................................................... 199 

PJr005 - Avaliação da eficácia de três soluções anti-sépticas na inibição da formação de 

biofilme cariogênico em cerdas de escovas dentais. MELO, Juliana Souza; PAULINO, Tony P.; 

MIRANZI, Benito; ARAÚJO, Camilla Oliveira de; ARAÚJO, Marcelo Sivieri de .............................. 200 

 

 



 
 

 

 196 

PJr001 - Efeito da indução da inflamação por carragenina no recrutamente 

peritoneal e produção medular de leucócitos 
 

 

Apresentador: SILVA, Gabriel Adriano de Souza 

Orientador: LAGUNA-ABREU, Maria Theresa Cerávolo 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores: CUNHA, RA; REIS, NG; OLIVEIRA, JR; OLIVEIRA, FF; NAPIMOGA, MH 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

A inflamação, ou seja, a resposta do organismo a um patógeno, ativa mediadores que levam a 

quimiotaxia de neutrófilos ao local. A Carragenina é um potente indutor de inflamação. Quando 

administrada intra-peritonealmente induz, resposta inflamatória neste local. O objetivo do trabalho 

consiste em avaliar a resposta inflamatória causada por Carragenina no recrutamento peritoneal e 

na produção medular de leucócitos. Ratos Wistar machos pesando 200g, provenientes do Biotério 

Central da Universidade de Uberaba (UNIUBE), foram ambientalizados no Biotério do Campus 

Aeroporto da UNIUBE. Após uma semana, um grupo experimental foi decaptado (grupo intacto) e o 

outro foi induzido a inflamação por Carragenina intra-peritoneal (500mg/animal) e os animais foram 

decaptados após 4 horas. Após a decaptação foi realizado o lavado peritoneal (PBS/EDTA) e a 

retirada do fêmur para a obtenção do lavado de medula óssea (solução salina). A contagem total 

(câmara de neubauer) e diferencial (citospin e coloração com Panótico) de células foi realizada. Para 

a análise estatística foi utilizado o teste t e o nível de significância adotado foi de p<0,05. Os 

resultados estão expressos como a média±epm e representam o número de células x106/cavidade. 

Observou-se no lavado peritoneal (n=5) contagem total (CT) 20,25±1,7 e 33,65±4,0, antes e após 

indução da inflamação por carragenina, respectivamente (p=0,016). Na contagem diferencial foi 

observado resultado de células mononucleares de 14,3±0,39 e 8,35±1,7 (p=0,008) e de 

polimorfonucleares de 10,7±0,39 e 16,55±1,72 (p=0,007) para os grupos antes e após inflamação. 

Na contagem de células no lavado medular foi observado diminuição após indução de carragenina 

(p=0,007) observando os valores de 100,9±8,9 e 50,45±8,6 para o grupo intacto e com indução de 

inflamação, respectivamente. O modelo de inflamação por carragenina mostrou leucocitose no 

lavado peritoneal devido principalmente ao aumento de células polimorfonucleares. A mobilização 

das células da medula óssea foi observada, uma vez que houve a diminuição dessas no lavado 

medular. A medula óssea parece não compensar a utilização das células de defesa uma vez que 

estas células migram para o lavado peritoneal. 
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As mídias digitais têm contribuído para a formação de um novo espaço, chamado ciberespaço. Nesse 

sentido, esta pesquisa aborda parte deste novo contingente de informações chamado de 

ciberespaço, ao discutir o seu papel e do ambiente familiar na vida do adolescente. Um dos 

principais objetivos é analisar como o adolescente é influenciado pelo ciberespaço em sua vida 

social, familiar e na formação de sua identidade. A metodologia baseou-se na busca bibliográfica 

sobre o tema e incluiu observação informal e livre do ambiente onde o adolescente encontra-se. 

Dentre os resultados finais, têm-se a identificação das preferências dos adolescentes, seus objetivos 

em relação aos usos do ciberespaço e as influências que o ciberespaço tem na sua vida. Eles 

utilizam o ciberespaço como forma de comunicação e entretenimento. Um dos grandes componentes 

do ciberespaço é a internet. Ela possibilita comunicações rápidas e formas diversas de 

entretenimento. Sendo assim, os adolescentes podem se conectar a e em um novo mundo repleto 

de informações úteis ou não. Além das informações trazidas aos adolescentes, o universo do 

ciberespaço pode causar diversas influências em sua vida. 
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Este trabalho apresenta-se como um dos resultados de uma pesquisa teórica, empreendida em 

equipe, cujo intuito é explicitar esta finalidade do pensamento socrático, qual seja: a aplicação da 

filosofia à educação, como a maneira mais eficiente de formar o indivíduo para uma existência 

pessoal e coletiva que seja, acima de tudo, reflexiva. A pesquisa foi desenvolvida com o recurso de 

livros e artigos especializados. A fundamentação teórico-metodológica adotada foi o materialismo 

histórico-dialético, segundo Goldmann (1967), da mesma forma que houve também busca por 

outros aportes teóricos: Cambi (1999), Jaeger (2003), Dinucci (2009) e Brun (1984). O principal 

resultado desta pesquisa foi demonstrar que a personalidade e a reflexão de Sócrates constituem 

um exemplo imorredouro de filósofo, de educador e de defensor da virtude, cujo método dialógico 

ainda permanece válido para a formação do educador contemporâneo. A História da Filosofia e a 

História da Educação ou da Pedagogia têm uma dívida impagável para com Sócrates. O seu 

pensamento, seja em seu aspecto material (temático), seja em seu aspecto formal (metodológico), 

constitui em seu conjunto uma problemática peremptoriamente desafiadora para filósofos, 

educadores ou pedagogos ao longo dos tempos, uma vez que suas ponderações questionam toda e 

qualquer perspectiva que tenta aprisionar o saber, de modo a circunscrevê-lo como uma 

prerrogativa de profissionais; ou seja: Sócrates nega que o saber deva ser algo aprisionado e 

vendido por indivíduos especializados; prova disso é que ele próprio alegava nunca ter recebido 

qualquer soma de dinheiro para dialogar com quem quer que fosse.  
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Trata-se de um trabalho de pesquisa bibliográfica, ainda em desenvolvimento, cujo principal 

objetivo é fazer uma abordagem concisa sobre o pensamento do filósofo inglês Francis Bacon (1561-

1626), dimensionando-o dentro da área educacional. Desse modo, está sendo feita uma explanação 

sumária do seu contexto histórico, da sua vida, de algumas de suas obras e de alguns dos principais 

tópicos de sua filosofia, demonstrando-se, assim, a sua aplicabilidade à pedagogia, a qual não deve 

ignorar a importância de uma formação científica da qual precisam os educandos para libertarem 

suas mentes de obstáculos que lhe prejudicam o acesso ao conhecimento da realidade. Esta 

pesquisa vem sendo desenvolvida com acervo bibliográfico especializado, impresso e virtual (livros, 

artigos, resenhas). O duplo referencial metodológico combina o Materialismo Histórico-Dialético com 

a Hermenêutica Filosófica, possibilitando a construção de uma pesquisa teórica que conjuga estudos 

contextuais e interpretações conceituais. Os objetivos atingidos até então têm demonstrado que 

esta pesquisa tem aberto perspectivas para aprofundar as relações entre a filosofia e a educação, 

uma vez que Bacon é um autor cuja obra pode ser aplicada à teoria e à prática pedagógica, a fim de 

explicitar os erros mais comuns cometidos no processo de formação intelectual. A título de exemplo, 

a Crítica dos Ídolos desenvolvida por Bacon demonstra que existem empecilhos a serem removidos 

em sua escala ascensional do conhecimento da verdade, o que, simultaneamente, é um duplo 

ganho, tanto para a filosofia quanto para a educação. Considerando-se a fecundidade do 

pensamento baconiano para a educação, recomenda-se que a disciplina filosófica dela faça parte, 

pois os benefícios que trará são grandiosos, principalmente no quesito que diz respeito ao 

aprimoramento intelectual do educando, em cuja mente é imperativo libertar-se das amarras que 

lhe impedem o acesso ao saber verdadeiro. 
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Uma escova dental é um instrumento passível de contaminação, podendo transmitir bactérias, como 

o Streptococcus mutans, estando este associado com a cárie dental. O trabalho teve como objetivo 

avaliar a eficácia de três soluções antissépticas inibindo a formação de biofilme de Streptococcus 

mutans nas cerdas de escovas dentais sem o uso de pasta dental. Três soluções antissépticas foram 

avaliadas: Plax®, Periogard® e solução à base de Cloro e água destilada estéril foi usada como 

controle. As soluções foram borrifadas nas cerdas de 40 escovas dentais de alunos da UNIUBE. Estas 

foram posteriormente mantidas em temperatura ambiente por três horas. Cada escova de dente foi 

então cortada na parte da cabeça com espátula quente, mantendo-se intactas as cerdas. 

Posteriormente, esta parte obtida foi colocada assepticamente em um tubo Falcon de 50 ml, 

contendo 25 ml do meio Mitis Salivarus Bacitracina Sacarose, previamente esterilizado e incubado a 

37ºC em microaerobiose por 3 a 4 dias. Em seguida, a região das cerdas foram observadas para a 

análise de biofilme e contagem de unidades de formação de colônia (UFCs) de bactérias, usando um 

estereomicroscópio sob luz refletida. Quanto aos resultados obtidos, em 100% das escovas houve a 

formação de biofilme de S. mutans após tratamento com água destilada estéril, e as UFCs 

mostraram arranjo incontável. Nas escovas tratadas com Periogard®, 57,5% das escovas mostraram 

1-100 UFCs, em 20% houve ausência de biofilme cariogênico, 10% exibiram colônias não 

confluentes e valores maiores que 100 UFCs, 7,5% apresentaram desenvolvimento bacteriano 

intenso não permitindo contagem de UFCs e apenas em 5% ocorreu ausência de biofilme 

cariogênico aderido nas cerdas. Já após o tratamento com Plax®, 40% das escovas mostraram 1-

100 UFCs, 25% exibiram ausência de biofilme cariogênico, 12,5% exibiram valores maiores do que 

100 UFCs, 15% apresentaram desenvolvimento bacteriano intenso, não permitindo a contagem de 

UFCs e em 7,5% ocorreu ausência de biofilme cariogênico aderido nas cerdas. Na solução a base de 

Cloro, 75% das escovas mostraram 1-100 UFCs, 12,5% exibiram ausência de biofilme cariogênico, 

10% exibiram valores maiores do que 100 na contagem e em 2,5% ocorreu presença de biofilme 

cariogênico aderido nas cerdas. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir 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 Streptococcus mutans nas cerdas das escovas de dente testadas.  
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