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1. Biomedicina. I. XV Congresso Brasileiro De Biomedicina & III
Congresso Internacional de Biomedicina, II. Título.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ABBM
Caros colegas Biomédicos,

Sejam bem vindos ao XV Congresso Brasileiro de Biomedicina e III Congresso Internacional de
Biomedicina. Pela primeira vez este grande encontro, que reúne os maiores especialistas da Biomedicina
do Brasil e do mundo, acontece na região Sul do nosso país. Pensamos rigorosamente em toda a
programação do evento para que possamos compartilhar conhecimentos, construir relacionamentos e
reafirmar a Biomedicina como uma das áreas da saúde que mais cresce no mundo.
Neste ano, o tema norteador do Congresso é “Tecnologia a serviço da saúde e do meio ambiente” e eu
estou convicto de que as palestras, os cursos e os debates que aqui serão proferidos contribuirão
significativamente para o avanço dos nossos conhecimentos e para a atualização do que há de mais
moderno nos serviços prestados no âmbito profissional.
Estamos vivenciando um delicado momento político e econômico em nosso país e temos feito um esforço
sem medidas para garantir que em meio a tanto problemas a Biomedicina continue se expandindo e
conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho.
Tenho a absoluta certeza de que cada um dos Biomédicos aqui presentes traz consigo a ética, a
perseverança e a vontade de fazer um trabalho cada dia mais qualificado. Tamanho esforço tem posto os
nossos profissionais em posição de destaque no mundo inteiro. O que para nós é motivo de orgulho e
motivação para continuar trabalhando pelo avanço da Biomedicina.
Todo o empenho da Associação Brasileira de Biomedicina, do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª
região, do Conselho Federal de Biomedicina, bem com das demais entidades de classe e parceiros faz
deste evento o maior da nossa profissão na América do Sul. Portanto, aproveite cada uma das palestras,
concentre-se nos cursos e o mais importante: troque conhecimentos e experiências.

Saudações Biomédicas a todos!!!

Sílvio José Cecchi
Presidente do Conselho Federal de Biomedicina
Presidente da Associação Brasileira de Biomedicina
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO
XV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA
Caros Colegas Biomédicos, Biomédicas, profissionais da saúde e acadêmicos de Biomedicina,

É com grande satisfação que recebemos em nosso Estado e especialmente na bela cidade de Bento
Gonçalves o 15º Congresso Brasileiro de Biomedicina e III Congresso Internacional de Biomedicina,
trazendo como tema a Tecnologia a serviço da saúde e do meio ambiente. É a primeira vez que este
importante evento se realiza no sul do Brasil. Este ano teremos a participação de aproximadamente 3000
pessoas, entre participantes e palestrantes de 8 países que estarão distribuídos em mais de 30 cursos e
mais de uma centena de palestras, encontros e reuniões.
Um marco importantíssimo que presenciaremos durante este evento é a fundação da REDE Sulamericana
de Profissionais do diagnóstico em saúde, reunindo inicialmente as associações do Chile, Argentina,
Uruguai e Brasil.
A comissão organizadora do Congresso trabalhou muito para planejar este evento a fim de que você
possa aproveitar a excelente grade científica e também as belezas da serra gaúcha.
Como Presidente do Congresso, espero que todos sintam-se parte de mais este capítulo da história da
Biomedicina no Brasil, que juntos estamos escrevendo.

Sejam bem-vindos!

Dr. Renato Minozzo
Presidente do XV Congresso Brasileiro de Biomedicina
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INFORMAÇÕES GERAIS
LOCAL DE REALIZAÇÃO
Centro de Eventos da FUNDAPARQUE
Rua Alameda Fenavinho, 481 | Cep 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil

SECRETARIA
Funcionará nos horários descritos abaixo, para atendimento, esclarecimentos e informações.
19/10/2016 - quarta-feira das 07:00 às 19:00
20/10/2016 - quinta-feira das 08:00 às 18:30
21/10/2016 - sexta-feira das 08:00 às 18:30
22/10/2016 - sábado das 08:00 às 14:00

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL
Para retirada do material será necessário a apresentação de um documento de identificação com foto.
Não será permitida a retirada de material de outro participante sem a autorização por escrito e assinada
pelo mesmo.

CREDENCIAL
É necessário o uso permanente da credencial para acesso às atividades do Congresso, por questões de
segurança. Solicitamos atenção quanto à guarda do mesmo, pois será cobrado o valor de R$ 200,00
(duzentos reais), para emissão de segunda via do crachá.

CERTIFICADOS
Os certificados eletrônicos de participação no Congresso estarão disponíveis a partir do dia 01/11/2016,
para impressão. Acesse o site do evento (www.xvcbbiomedicina.com.br/), visualize sua inscrição, abra o
link para impressão do certificado.

TRANSPORTE
O Evento não disponibilizará transporte dos Hotéis para o Congresso.

SERVIÇO MÉDICO
Estará disponível aos participantes do evento uma ambulância, juntamente com uma equipe de
socorristas. Caso necessite deste atendimento, solicite aos monitores e recepcionistas, eles poderão
auxiliá-lo.

AGÊNCIA OFICIAL DE TURISMO
Next Turismo é a Agência Oficial de Turismo e estará à disposição para atendimento aos participantes na
área de exposição do evento.
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS GLICÊMICOS DE PACIENTES COM ALZHEIMER EM
GUARAPUAVA -; PARANÁ
Pamela Loch Stipp1, Jéssica Duarte Verbaneck1,2, Bruna Sidor1, Hannah Lustosa
Costa1; 1Faculdade Campo Real - Brazil, 2Universidade Estadual do Centro-Oeste - Brazil
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM IDOSOS RESIDENTES EM UMA
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE FARROUPILHA/RS.
Kellimar Zuanazzi1, Djuli Hermes2; 1Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves - Brazil,
2FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES - Brazil
HARMONIZAÇÃO INTERLABORATORIAL DOS MÉTODOS DE MEDIDA DA
CREATININA SÉRICA
Angélica Dall'agnol Dall'agnol1, Sofia Michele Dick1, Ariana Aguiar Soares1, Joíza
Lins Camargo2, Sandra Pinho Silveiro1; 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brazil, 2Hospital de Clinicas de Porto Alegre - Brazil
AVALIAÇÃO DA INTOLERÂNCIA ALIMENTAR EM PORTADORES DE AUTISMO PELO
MÉTODO DIAGNÓSTICO FOOD DETECTIVE E SUA ASSOCIAÇÃO COM O
RECORDATÓRIO ALIMENTAR.
Milena Mary de Souza Andrade1, Tatiana Mamedov Mariano1, Rosemeire Bueno1;
1Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - Brazil
IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADO DA TUBERCULOSE
Maribel Cristina Mello1, Fabiano Costa de Oliveira1, Tatiana Moraes da Silva Heck1,
Rute Gabriele Ritzel1, João Miguel Menezes Dutra1, Lucas Gazzani Araujo Silva1,
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Esteves de Matos Almeida1; 1Universidade Feevale - Brazil
COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE VITAMINA D DAS REGIÕES NORDESTE (BAHIA) E
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Tiago Woicikoski de Oliveira1, Eleandro Weyn1, Milena da Silva Lorencete1, Everton
Padilha1; 1Universidade Paranaense - Brazil
ANÁLISE DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HIPOVITAMINOSE D
EM UMA POPULAÇÃO DE GUARAPUAVA – PR.
Luana Garcia1, Daniele Fernanda Renzi2, Gonzalo Ogliari Dal Forno1; 1Faculdade
Campo Real - Brazil, 2Universidade Estadual do Centro-Oeste - Brazil
CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES BIOQUÍMICOS NUTRICIONAIS E DECLÍNIO
COGNITIVO EM PACIENTES COM ALZHEIMER
Ana Caroline Vieira da Cruz1, Laís de Almeida Campos1, Jéssica Duarte Verbaneck1;
1Faculdade Campo Real - Brazil

Título: MARCADORES DE NECROSE MIOCÁRDICA: PROPORÇÃO DE CONCORDÂNCIA ENTRE A TRIADE
CREATINOQUINASE (CK), CREATINOQUINASE MB - ATIVIDADE (CKMB) E TROPONINA.
Autores: Gabriela Menezes Firmino1; Gutemberg Lopes da Silva1; Lourine de Carvalho Ribeiro1; Anderson Fernandes de
Carvalho1
Instituição: 1Universidade Anhembi Morumbi – Escola de Ciências da Saúde - SP

Resumo: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é caracterizado pela elevação de marcadores de necrose miocárdica associado a
outros parâmetros clínicos e/ou alterações do eletrocardiograma (ECG). Compreende-se como marcadores de necrose do
miocárdio um conjunto de macromoléculas que difundem-se para o plasma após a lesão irreversível do miócito. Segundo as
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do
Segmento ST, II Edição 2007 - Atualização 2013/2014 recomenda-se que a dosagem de creatinoquinase MB (CKMB) atividade
isolada ou em associação a creatinoquinase (CK total) seja utilizada se a CKMB massa ou a troponina não estiverem disponíveis
como marcadores bioquímicos de necrose miocárdica. No entanto, tradicionalmente a tríade CK, CKMB-atividade e troponina
continua a ser solicitado para o diagnóstico do IAM. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o perfil de resultados desta
tríade e verificar do ponto de vista de marcadores bioquímicos, a proporção de concordância entre CK e CKMB-atividade, bem
como cada um deles com a Troponina. Foram analisados prospectivamente, os resultados dos marcadores bioquímicos de 102
amostras de soro provenientes de pacientes adultos atendidos no laboratório “IN VITRO”, que deram entrada no pronto
atendimento do Hospital Presidente –SP com suspeita clínica de IAM. O método utilizado para a dosagem da troponina foi o
teste rápido imunocromatográfico qualitativo que detecta a cTnI (Troponina I Cardíaca Humana) kit OL troponina, para CK
técnica cinética UV (vida) e CKMB-atividade (biosystems) através de sistema de imunoinibição das duas subunidades da CKMB.
Os resultados de CK e CKMB foram convertidos para resultados nominais, sendo que, valores de CK (Referência: 170U/L) e
CKMB-atividade (Referência: 25U/L) inferiores a referência foram considerados como negativos e, resultados superiores foram
considerados positivos. A proporção de concordância entre CK e CKMB foi de 0,71, entre CK e troponina foi de 0,70 e CKMBatividade e troponina foi de 0,97. Com base nos resultados, é possível sugerir que a apesar de seu significado histórico, as
determinações de CKMB-atividade isolada ou em associação a CK total apresentam reduzido valor prognóstico quando o
laboratório disponibiliza em sua rotina a determinação de troponina, além de gerarem desperdício de recursos e, possível
retrabalho para repetição de exames.

Palavras-chaves: Creatinoquinase (CK), Creatinoquinase MB, Troponina e Infarto Agudo do Miocárdio.
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Título: FREQUÊNCIA DE CRISTALÚRIA E SUA RELAÇÃO COM A LÍTIASE URINÁRIA EM PACIENTES
ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLSES CLÍNICAS (LAC) DA UNICRUZ
Autores: Diovana Brondani Dal Molin1, Brenda da Silva1, Themis Goretti Moreira Leal2, Graziella Alebrant Mendes2.
Instituição: 1 Discente do Curso de Biomedicina. Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ – Cruz Alta – RS, 2 Docente do Centro
de Ciências da Saúde e Agrárias. Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ – Cruz Alta – RS.

Resumo: Introdução: Os cristais urinários são formados pela precipitação de solutos na urina, incluindo sais inorgânicos,
compostos orgânicos e medicamentos. Quando a concentração de solutos aumenta, sua capacidade de permanecer em solução
diminui, formando os cristais que podem acarretar a litíase urinária, com dimensões e localizações capazes de conferir significado
clínico-patológico. O objetivo do estudo foi verificar a frequência de cristalúria em pacientes atendidos no Laboratório de
Análises Clínicas (LAC) da Unicruz relacionando com o diagnóstico de litíase. Material e métodos: Estudo transversal,
observacional, prospectivo, realizado no Laboratório de Análises Clínicas (LAC) da Universidade de Cruz Alta, localizada em
Cruz Alta, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Foram incluídas no estudo amostras de urina de pacientes com requisição
médica para Exame Qualitativo de Urina (EQU), no período de março a dezembro de 2015. As requisições médicas e fichas de
cadastros laboratoriais foram revisadas buscando-se dados como sexo, idade e uso de medicamentos. Os prontuários médicos dos
pacientes foram revisados a fim de verificar dados sobre o diagnóstico de litíase. A urinálise foi realizada seguindo a norma
ABNT NBR 15.268:2005. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cruz Alta, conforme
parecer 1.025.535. Resultados: Foram analisadas 688 amostras de urina e destas, 54 (7,85%) apresentaram cristais. O cristal mais
frequente foi oxalato de cálcio com 47 (87%) casos, seguido pelo urato amorfo e fosfato triplo que compreenderam 5 (9,3%) e 2
(3,7%) casos, respectivamente. Dentre os casos de cristalúria, a idade mínima e máxima foi de 10 anos e 58 anos e 53 (98,1%)
casos foram do sexo feminino. Cinco (9,3%) apresentaram litíase e 39 (72.22%) não apresentaram doença. O dado de diagnóstico
de litíase não estava disponível para 10 (18,5%) dos casos. Dos 54 pacientes com cristalúria, 40 (74,1%) eram gestantes e faziam
uso de medicação para suplemento de ferro. Conclusão: Observou-se que 7,85% das amostras apresentaram cristalúria e destas,
9,3% tinham o diagnóstico de litíase renal, sugerindo que a cristalúria pode ser considerada um método auxiliar de investigação
de pacientes litiásicos. Além disso, o sedimento urinário e a cristalúria podem fornecer indicações sobre o tipo de cálculo presente,
sendo um exame de fácil execução e de baixo custo.

Palavras-chaves: Urina. Urinálise. Litíase. Oxalato de Cálcio.
Fomento: PIBIC\Unicruz
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Título: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE CONTAMINANTES EM AMOSTRAS DE URINA RECEBIDAS PARA
EXAME QUALITATIVO DE URINA EM UM LABORATÓRIO ESCOLA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO RIO
GRANDE DO SUL
Autores: Brenda da Silva¹; Diovana Brondani Dal Molin¹; Graziella Alebrant Mendes¹.
Instituição: 1Universidade de Cruz Alta – Cruz Alta – RS.

Resumo: Introdução: O exame qualitativo de urina está entre os exames mais solicitados aos laboratórios de análises clínicas. A
qualidade da amostra de urina é de extrema importância, pois influencia diretamente a fase analítica e a interpretação final do
exame. O objetivo do estudo foi avaliar a presença de contaminantes em amostras de urina submetidas a exame qualitativo de
urina em um laboratório escola de análises clínicas do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Material e métodos: Foram
incluídas no estudo amostras de urina de pacientes com requisição médica para exame qualitativo de urina, no período entre abril
de 2014 e dezembro de 2015. Requisições médicas e fichas laboratoriais foram revisadas buscando-se os dados de sexo, idade e
resultado do exame qualitativo de urina. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cruz Alta,
conforme parecer 1.025.535. Resultados: Foram incluídos 111 pacientes, com média de idade de 30,93 anos. Todas as amostras
apresentaram bacteriúria em diferentes níveis, sendo moderadamente aumentada em 58 (52,3%) pacientes e aumentada em 10
(9,0%). Numerosas células epiteliais foram observadas em 26 (23,5%) casos. A presença de muco foi regular em 31 (27,8%)
pacientes e grande quantidade em 35 (31,6%) amostras. Observou-se amostra pouca turva em 61 (55,0%) casos e turvas em 22
(19,8%). Conclusão: A eliminação completa dos erros pré analíticos é extremamente difícil, no entanto, é necessário que hajam
medidas que visem controlar e reduzir estes tipos de erros evitando resultados falso-negativos ou falso-positivos que por
consequência geram um diagnóstico incorreto, tratamento ineficaz e desconfortos para o paciente.

Palavras-chaves: Urina. Urinálise. Contaminação. Análises Clínicas.
Agência Fomento: O projeto não contou com fomento.
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Resumo: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica não transmissível caracterizada por um quadro de
hiperglicemia, resultando em alterações nos níveis de tolerância a glicose, necessitando um monitoramento contínuo dos níveis
de glicose visando mantê-los controlados, evitando assim, o agravamento da doença e surgimento de complicações associadas a
esta elevação. Nesse contexto, são utilizados os métodos laboratoriais enzimáticos- colorimétricos (padrão de referência) para
avaliar os níveis plasmáticos em jejum, e através da glicemia capilar pelo glicosímetro. O presente estudo tem como objetivo
comparar os níveis de glicemia obtidos da análise destes dois métodos de avaliação de 110 indivíduos pertencentes a um grupo
terapêutico de uma Estratégia da Saúde da Família (ESF) do município de Santo Ângelo/RS. As atividades foram realizadas
mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde, assinatura TCLE pelos pacientes e termo de sigilo dos pesquisadores e
aprovado pelo CEP-UNIJUI sob o número 1.173.158/2015. Os dados foram avaliados por análise estatística quantitativa, nos
quais foi obtida a média dos valores de glicemia em jejum. O resultado obtido através do glicosímetro foi de 127.09 mg/dL (±49
mg/dL), enquanto que a glicemia laboratorial resultou em 118.56 mg/dL (±46 mg/dL). Foi encontrada uma diferença
estatisticamente significativa (p<0.05) entre a glicemia capilar e a glicemia laboratorial, mostrando assim que os valores
encontrados com o uso do glicosímetro são maiores que os obtidos pelos métodos laboratoriais. Verificou-se uma variação de
12.9% entre esses dois métodos, entretanto essa discordância se manteve dentro dos valores recomendados pelos órgãos
reguladores responsáveis (15%). Variações semelhantes, também foram encontradas em outros estudos que procuraram comparar
estas metodologias. Vários fatores podem interferir na exatidão dos valores obtidos com o uso do glicosímetro, principalmente
em relação ao volume de sangue utilizado, ao armazenamento e cuidados de manuseio da fita reagente e do aparelho. Deve-se
salientar que este aparelho não deve ser utilizado para o diagnóstico da doença, porém é útil para pacientes diabéticos no
monitoramento diário dos níveis de glicose. Os pacientes devem ser orientados quanto ao uso correto do glicosímetro, assim
como é necessário o aperfeiçoamento do aparelho, através de novas tecnologias, visando o aumento de sua precisão.

Palavras-chaves: glicosímetro, glicemia, comparação metodológica, DM
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Resumo: A doença renal crônica possui grande relevância no cenário atual. No Brasil, atinge mais de 10 milhões de pacientes,
sendo que destes mais de 100 mil encontram-se em hemodiálise. A dosagem de ferritina sérica é utilizada no acompanhamento
trimestral de pacientes em hemodiálise. A ferritina é responsável pelo armazenamento intracelular do ferro, sendo um importante
exame diagnóstico na investigação dos distúrbios no metabolismo do ferro. Por outro lado, a ferritina desempenha papel
importante em um grande número de condições inflamatórias e sua elevação pode estar correlacionada com o aumento da
mortalidade e piora no quadro clínico do paciente. O objetivo deste estudo foi verificar os níveis médios de ferritina sérica em
pacientes em hemodiálise e avaliar a sua correlação com o quadro clínico dos pacientes. Trata-se de um estudo retrospectivo
descritivo analítico e documental, através da avaliação de dados laboratoriais de pacientes diagnosticados com Doença Renal
Crônica que realizaram hemodiálise numa clínica de Santo Ângelo- RS. A dosagem média de ferritina foi avaliada de forma
trimestral, nos últimos 24 meses de vida de 178 pacientes. Foram avaliados 178 pacientes, com idade com idade média de 63 ±
15,4 anos. As idades dos pacientes foram estratificadas em intervalos entre desde 25 até 90 anos. Nesta estratificação dos pacientes
observou-se um grupo significativamente maior (61%) na faixa etária 60 e 79 anos, bem como o gênero masculino (65%) está
significativamente mais frequente do que o feminino (35%). Na análise da ferritina os valores foram significativamente mais
elevados no período próximo ao óbito do paciente do que no período inicial de análise, além disso ao longo de todos os 24 meses
avaliados 100% dos valores médios de ferritina demonstram-se elevados, o menor valor de ferritina foi encontrado no primeiro
trimestre sendo 456,0 ± 523,18 e no último trimestre dos pacientes obteve-se um resultado médio de 663,0 ± 571,88. Doentes
renais crônicos tem prevalência de inflamação crônica, demonstrada pelo aumento na concentração de proteínas de fase aguda e
citocinas pró-inflamatórias, além do aumento observável da ferritina sérica. No estudo, observou-se que a ferritina teve elevação
durante os 24 meses, apresentando maiores níveis nos últimos meses de vida. Assim, pode-se concluir que a ferritina esteve
associada à piora clínica do paciente e óbito.

Palavras-chaves: Doença renal crônica. Hiperferritinemia. Inflamação.
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Resumo: Introdução: Os níveis de vitamina D têm sido relacionados com mortalidade, doenças crônicos-degenerativas, risco
cardiovascular, câncer e doenças autoimunes. A forma predominantemente circulante é a 25hidroxivitamina-D (25(OH)D), sendo
também o melhor indicador sérico. A 1,25-dihidroxivitamina-D (1,25(OH)2D) é a forma ativa da molécula, porém, não serve
como bom marcador sérico, pois sua ativação pode ocorrer em diversos locais, sem que a molécula entre na circulação sanguínea.
O maior motivo pelo qual a 1,25(OH)2D nunca deve ser usada para fornecer níveis sanguíneos de vitamina D é porque em
situações de deficiência de 25(OH)D, há um mecanismo compensatório que converte mais 1,25(OH)2D; o que leva a uma queda
maior ainda de 25(OH)D para manter 1,25(OH)2D em níveis normais ou até mesmo elevados. O consenso mundial preconiza que
níveis de 25(OH)D inferiores a 20ng/mL são considerados deficientes, entre 21 e 29ng/mL insuficiente e níveis superiores a
30ng/mL são considerados suficientes. Não existe consenso para os níveis de 1,25(OH)2D, no entanto os laboratórios usam como
padrão insuficiente abaixo de 20pg/mL e acima disto é considerado suficiente. Baseado nestas evidências, este trabalho procura
comparar as frequências de solicitações e as médias das dosagens de 25(OH)D e 1,25(OH)2D. Metodologia: Foi realizada uma
revisão no banco de dados de laboratórios de patologia clínica do município de Santa cruz do Sul/RS entre 2013 e 2015.
Resultados: das dosagens de 25(OH)D: 39,6% se mantiveram dentro dos níveis considerados normais, 59,7% foram classificados
como insuficiente 0,7% como deficiente em vitamina D. Das dosagens de 1,25(OH)2D: 94% apresentou-se como suficiente e 6%
insuficiente. A relação de dosagem entre as duas formas de vitamina D varia muito de acordo com o laboratório analisado: um
realizou 89% das dosagens na forma da 1,25(OH)2D, enquanto outro realizou menos de 10%. Conclusões: Apesar dos numerosos
estudos a respeito desta temática, muitos médicos ainda solicitam a dosagem da vitamina D de forma incorreta. A prevalência de
insuficiência da 25(OH)D é superior do que a 1,25(OH)2D. Fato preocupante, uma vez que muitos casos de hipovitaminose D
podem estar sendo mascarados pela forma errônea da solicitação médica, gerando um subdiagnóstico. O fato de os convênios
médicos pagarem mais pelo exame de 1,25(OH)2D também pode influenciar e levar uma indução por parte dos laboratórios a
dosarem esta molécula e não a correta.
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Título: AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO LABORATÓRIO CLÍNICO DE UM
HOSPITAL PÚBLICO DE ENSINO
Autores: Bruna Tiaki Tiyo1, Daniela Dambroso Altafini1, Bruno Buranello Costa1, Paula Nishiyama1
Instituição: 1Universidade Estadual de Maringá

Introdução: Um laboratório de análises clínicas auxilia no diagnóstico e tratamento de enfermidades, com emissão de resultados
de forma rápida, segura e condizente com a clínica do paciente. A liberação de um resultado envolve as fases pré-analítica,
analítica e pós-analítica, e precisa estar em constante monitoramento para garantir a qualidade do exame. Avaliar as ações e
medidas implantadas a partir das não-conformidades (NC) registradas em um laboratório de análises clínicas de um hospital
público de ensino, em busca da qualidade dos serviços prestados. Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo e transversal, no
qual foram utilizados dados arquivados no laboratório de análises clínicas de um hospital público de ensino. Os dados são
referentes ao período de agosto a outubro de 2014, não expõem dados de pacientes e a sua utilização foi autorizada pelo hospital.
As NC registradas foram classificadas de acordo com as suas características em fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Após,
analisou-se as medidas tomadas para solucionar cada problema e as ações realizadas para melhoria e promoção do serviço. Nesse
período foram registradas 100 NC. Dessas, 70% correspondem à fase pré-analítica, como erros no cadastro, por exemplo; 2% à
analítica, caracterizado por erros no controle de qualidade interno; 11% à pós-analítica, exemplificado pelos atrasos na liberação
dos laudos; e 17% a outras eventualidades, podendo citar a falha de equipamentos. Esses dados equiparam-se com os descritos
na literatura. Quanto à resolução, 44% foram com atraso; 38% no mesmo momento; 6% fez-se necessária nova coleta do material;
e 13% tiveram outras resolutivas. Dentre as ações realizadas após análise das NC: houve reuniões com os setores, laboratórios
de apoio e equipe médica; orientação individual e na rotina laboratorial; treinamentos internos e capacitações; e estabelecimento
de critérios padrões para rejeição de amostras e valores críticos. O acesso à informação e a comunicação da equipe foi primordial.
Notou-se melhora significativa no desempenho dos profissionais e na qualidade das atividades realizadas. Registrar e avaliar as
NC são etapas fundamentais na garantia da qualidade de um laboratório de análises clínicas, visto que elas indicam de forma
pontual os procedimentos que necessitam de maior atenção.

Palavras-chaves: Não-conformidades, Análises Clínicas, Controle de Qualidade
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Resumo: Atualmente a avaliação dos níveis de hemoglobina glicada (A1c) no sangue é usualmente referenciado para o
diagnóstico e controle glicêmico de pacientes com diabetes (DM). No entanto, várias condições clínicas podem afetar os níveis
de A1c no sangue e não refletir o estado glicêmico do individuo, resultando no erro de diagnóstico ou de monitoramento. O
objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da albumina glicada (AG) no diagnóstico de DM tipo 2. Este é um estudo de
acurácia de teste diagnóstico. Foram incluídos 122 indivíduos adultos, que realizaram o teste oral de tolerância à glicose (TOTG)
no laboratório de Patologia Clínica do HCPA, com a idade média de 55 + 13 anos, sem o diagnóstico de DM estabelecido. A
maioria dos participantes era do sexo feminino (59,8 %). A AG foi realizada em amostras de soro congelado à -80oC. A A1c e o
TOTG foram realizados simultaneamente nas mesmas amostras quando frescas. Foram usados a glicemia de jejum (GJ)
>126mg/dL, glicemia 2h pós 75g de glicose (G2h) >200mg/dL e/ou A1c >6,5% como critérios de diagnóstico de referência da
DM. Na população estudada a média de GJ foi de 115 + 23 mg/dL, G2h 178 + 77 mg/dL, A1c 5,8 + 0,9 % e AG 15,2 + 2,5%.
Na análise da curva ROC o ponto de corte de equilibrio entre a sensibilidade e especificidade de AG variaram de 14,9% à 15,2%,
dependendo do teste de referência, sendo o maior ponto quando a A1c foi considerada como teste de referência isolado com
60,9% de sensibilidade e 60,6% de especificidade. Quando foi feito uma combinação de todos os critérios de diagnósticos
verificou-se um menor ponto de corte da AG (14,9%), no entanto, com uma sensibilidade e especificidade similar de 60% e
59,7%, respetivamente. O maior valor da área sob a curva (AUC) para AG foi obtida quando a GJ serviu de referência, AUC =
0,690 [95% intervalo de confiança (IC): 0,576-0,803, P = 0,002], e foi inferior quando a G2h foi utilizada como teste padrão,
AUC = 0.628 (IC 95%: 0,521-0,735, P = 0,021). Em conclusão, AG mostra uma acurácia moderada no diagnóstico de DM,
semelhante à A1c. Estes resultados sugerem que AG isolada não é suficiente para diagnóstico da DM.
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Resumo: Estudos sugerem que a anemia por deficiência de ferro está associada com altas concentrações de hemoglobina glicada
(HbA1c) e que, durante e após a terapia de reposição de ferro, ocorre diminuição na HbA1c causando má interpretação dos
resultados. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do tratamento com ferro nos níveis de HbA1c em gestantes com e sem anemia.
Foram incluídas gestantes sem diabetes, idade superior a 18 anos, atendidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA),
que realizaram o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) no terceiro trimestre de gestação, entre outubro de 2009 e novembro
de 2015. A investigação laboratorial incluiu TOTG, questionário padronizado, hemograma e HbA1c. Para o grupo controle foram
incluídas no estudo mulheres não grávidas sem diabetes e sem anemia e que não estavam utilizando suplemento de ferro. No
total, 412 pacientes foram avaliadas, 83 mulheres não grávidas constituíram o grupo controle, das 329 gestantes, 85 foram
diagnosticadas com diabetes gestacional e 13 sem resultado de hemoglobina e hematócrito foram excluídas. Das 231 gestantes
com glicemia normal na gestação, 173 estavam sem anemia, enquanto 58 estavam com anemia. No grupo das gestantes sem
anemia, 87 estavam utilizando suplemento de ferro e no grupo das gestantes com anemia 29 estavam em uso desse suplemento.
Não houve diferença significativa entre hematócrito e hemoglobina entre os grupos sem anemia. A glicemia de jejum foi diferente
entre os grupos (P<0,001). Não houve diferença significativa entre os valores de HbA1c entre as grávidas sem anemia e com
suplementação de ferro. No entanto, houve diferença significativa nos valores de HbA1c (P<0,01) entre os grupos com
suplementação de ferro com e sem anemia, embora essa diferença não seja clinicamente relevante. Nossos resultados indicam
que o suplemento de ferro não interfere nos resultados de HbA1c em mulheres com níveis normais de hemoglobina e não tem
impacto sobre a interpretação final dos resultados.
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Resumo: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença degenerativa frequente, apresentando processo fisiopatológico que inclui
alterações da cognição e nutrição ao longo do tempo. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil lipídico de pacientes
diagnosticados com DA e cadastrados na Associação de Estudos Pesquisas e Apoio a Pacientes com Alzheimer, utilizando grupo
sem a doença como controle. Foram realizados testes bioquímicos em 22 pacientes considerando marcadores sanguíneos como
colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), triglicerídeos (TG) e
lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL). O estadiamento da DA foi realizado com auxílio da Clinical Demential Rating
(CDR). As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os testes de Shapiro-Wilk, teste t pareado, anova one-way seguido
do post-hoc de Bonferronil. Sendo o nível de significância estabelecido em p<0,05. O projeto foi aprovado pelo
COMEP/UNICENTRO Parecer nº 968931/2015. A casuística foi composta por 59,1% pacientes do sexo feminino e 40,9% do
sexo masculino, em ambos os grupos, com média de idade de 77,27 (±8,14) anos. Pela categorização de CDR, 50% (n=11) dos
pacientes com Alzheimer estavam no estágio leve da doença (CDR 1), 31,81% (n=7) no estágio moderado (CDR 2), e 18,18 %
(n=4) no estágio grave (CDR 3). As médias dos valores de CT mostraram-se dentro do valor normal de até 200 mg/dl em ambos
os grupos. Obteve-se valores limítrofes de TG nos dois grupos com 175,1(± 98,2) mg/dl para grupo Alzheimer e 151,7, (± 100,0)
mg/dl para o grupo controle (p= 0,476), sendo a recomendação < 150mg/dl. A média de LDL no grupo Alzheimer foi de 89,8 (±
34,2) mg/dl e 105,8 (± 56,4) mg/dl no grupo controle encontrando-se ambos acima do valor ótimo de 70 mg/dl. Os valores de
VLDL não mostraram alterações, sendo <40 mg/dl. Destacam-se as diferenças dos grupos em respeito à fração HDL do colesterol.
Os níveis HDL foram mais baixos no grupo Alzheimer com média de 36,0 (± 8,9) mg/dl, quando comparados ao grupo controle
que apresentou média de 50,6 (± 17,0) mg/dl (p=0,004). Sendo que 16 pacientes (72,72%) do grupo Alzheimer, apresentaram
valores inferiores ao recomendado de 40 mg/dl, enquanto no grupo controle esse achado foi presente em 36,36% dos pacientes.
Alguns estudos relatam haver associação protetora entre o colesterol HDL e o comprometimento cognitivo que concorda com os
dados apresentados pelo grupo Alzheimer em relação ao controle.

Palavras-chaves: Alzheimer, bioquímica, HDL
Agência Fomento: Associação de Estudos Pesquisas e Apoio a Pacientes com Alzheimer, Faculdade Campo Real e
UNICENTRO

26

Título: PESQUISA DE SATISFAÇÃO EM UM LABORATÓRIO ESCOLA DE ANÁLISES CLÍNICAS
Autores: Gabriel Fabrin1, Angelo Weber1, Natalia Motter1, Milena Pizzolotto De Conti Meneghine1
Instituição: ¹Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo IESA/CNEC – Santo Ângelo - RS

Resumo: Os laboratórios de Análises Clínicas são empresas de serviços de saúde inseridos na área das ciências médicas e são
classificados como meio auxiliar de diagnóstico. Essencialmente, são empresas do setor de serviços. O quadro de clientes do
Laboratório é diversificado, complexo e mantém certo grau de inter-relacionamento, com evidente diferenciação de percepções
de qualidade e satisfação das necessidades.
Assim, os médicos, os pacientes, os convênios e os outros laboratórios compõem os tipos de clientes do Laboratório Clínico.
Dessa forma, indagar quanto à satisfação dos clientes com relação aos serviços prestados pela empresa é relacionar opiniões
favoráveis a respeito da credibilidade e da confiabilidade. A satisfação do cliente é intimamente ligada à qualidade. A qualidade
tem um impacto direto sobre o desempenho do produto, portanto também afeta a satisfação do cliente.
Diante deste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a satisfação dos clientes/pacientes do Laboratório Escola de
Análises Clínicas (LAC) do Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (CNEC-IESA), através da aplicação de um
questionário contendo os principais indicadores de qualidade laboratorial, e a partir dos resultados obtidos sugerir melhorias que
visam à satisfação de seus pacientes/clientes.
O estudo possui como base uma revisão bibliográfica acerca do tema proposto, posteriormente foi aplicado um questionário
avaliando o grau de satisfação dos clientes/pacientes em 6 itens. Estes classificaram o atendimento como bom (38%) e ótimo
(62%); atendimento na coleta bom (30%) e ótimo (70%); tempo de espera regular (4%), bom (41%) e ótimo (55%); limpeza do
laboratório regular (4%), bom (32%) e ótimo (64%); esclarecimento de dúvidas e informações regular (2%), bom (45%) e ótimo
(53%); já a satisfação geral obtiveram-se os seguintes parâmetros: regular (5%), bom (34%) e ótimo (61%). Ao término deste
estudo, ficou explicito que aos resultados expostos foram favoráveis ao laboratório. Demonstrando que os alunos estagiários não
só estavam bem informados e capacitados como estavam preparados para responder qualquer questionamento e adversidades que
pudessem vir ocorrer. Em decorrência disso, não é errôneo afirmar que o serviço prestado além de ter-se demonstrado de
excelência será recomendado posteriormente a novos clientes/pacientes e fidelizando os já antigos.

Palavras-chaves: Atendimento, Laboratório Clínico, Marketing.
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Título: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS GLICEMICOS DE PACIENTES COM ALZHEIMER EM GUARAPUAVA,
PARANÁ
Autores: Bruna Sidor1, Hannah Lustosa Costa1, Pamela Lch Stipp1,2
Instituição: 1 Faculdade Campo Real - Guarapuava - PR

Resumo: A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada pela perda progressiva dos neurônios e pela perda das funções cognitivas
e diversos estudos tem investigados a relação entre alterações no metabolismo de glicose e desenvolvimento do Alzheimer. Diante
disso o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis glicêmicos de idosos diagnosticados com Alzheimer cadastrados na Associação
de Estudos Pesquisas e Apoio de Guarapuava. Este trabalho foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO Parecer nº 968931/2015.
Os dados foram tabulados e expressos por meio de média e desvio padrão. O grupo de estudo foi composto por 40,9% (n=9)
pacientes do sexo masculino e 59,1% (n=13) pacientes do sexo feminino com média de idade de 77,27 (±8,14) anos. Os resultados
mostraram média de 140,8 mg/dl de glicose nos pacientes avaliados, valores estes acima do valor recomendado pela Sociedade
Brasileira de Diabetes que considera como normais níveis de glicose sanguínea de até 99 mg/dl. Níveis elevados de glicose são
o principal achado em doenças como o diabetes mellitus e independente de associações entre si, geralmente coexistem em idosos,
no entanto de acordo com pesquisas recentes níveis elevados de glicose podem causar alterações estruturais no cérebro através
da indução de fatores como estresse oxidativo ou disfunção mitocondrial e doença microvascular cerebral, no entanto muitos
resultados na literatura tem se mostrado ainda inconclusivos. Conclui-se que faz-se de extrema importância mais estudos que
avaliem a relação entre alterações no metabolismo da glicose e doenças degenerativas como Alzheimer a fim de buscar uma
melhor qualidade de vida para os pacientes com DA e investigar novos mecanismos relacionados a patogênese do Alzheimer.

Palavras-chaves: Glicemia, Alzheimer, Glicemia em pacientes com Alzheimer.
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Título: PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE
LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE FARROUPILHA/RS
Autores: Kellimar Zuanazzi1, Djuli Hermes2
Instituição: 1Aluna do curso de graduação de Biomedicina da Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, 2Professora da
Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, Mestre em medicina pela UFRGS, especialista em Microbiologia pela Feevale e
Biomédica pela ULBRA.

Resumo: A Infecção do Trato Urinário (ITU) acomete indivíduos de todas as idades e ambos os sexos, entretanto, torna-se
alarmantes em idosos, principalmente nos que residem em asilos, devido principalmente às condições psicossociais e fisiológicas.
Esse trabalho objetivou avaliar a prevalência de infecção urinária em idosos residentes de um asilo em Farroupilha – RS.
Participaram dessa pesquisa 28 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, que residiam no asilo há mais de 15 dias e que não
tinham feito uso de antibióticoterapia nos últimos dez dias. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, sob numeração: CAAE: 52273115.8.0000.5571. Os idosos concordaram em assinar o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido e um questionário para avaliação das condições fisiológicas, psicossociais e
investigação de sintomatologia de ITU. Foi coletada a amostra de urina, para os testes de urocultura, teste de susceptibilidade aos
antimicrobianos (TSA) e exame qualitativo de urina. Para a urocultura foi utilizado meio cromogênico, o EQU foi dividido em
análise física, química, através das fitas reativas e sedimentoscópica, o TSA foi realizado pela técnica de disco difusão em meio
Muller Hinton. A média de idade foi de 81,64 anos; a prevalência de ITU foi de 35,71% e todos os idosos apresentaram
sintomatologia característica da infecção. Dos agentes etiológicos encontrados, o mais prevalente foi a Escherichia coli, seguido
por K pneumoniae, Proteus vulgaris, Staphylococcus saprophyticus e Pseudomonas sp. O sexo mais acometido foi o feminino,
com 90%. O perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos demonstrou maior resistência do que sensibilidade. O antimicrobiano
mais resistente foi o sulfametoxazol com trimetropim em 70% das amostras e o antimicrobiano mais sensível ciprofloxacino em
100%. Através do questionário aplicado foi possível verificar que os idosos apresentaram sintomas característicos de ITU como
dificuldade para começar a urinar, ardência ao urinar, dor na bexiga e vontade repentina de urinar. Isso se deve as condições dos
idosos como o uso de fralda, uso de sonda para a coleta, incontinência urinária e serem acamados. Os resultados desta pesquisa
estão de acordo com os da literatura. Achamos necessário realizar investigações periódicas em idosos residentes em asilos, devido
aos sintomas apresentados pelos idosos em relação aos índices de infecção urinária, evitando assim a evolução e novas infecções.

Palavra-chave: infecção urinária, prevalência, idosos, instituição de longa permanência, asilo.
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Título: HARMONIZAÇÃO INTERLABORATORIAL DOS MÉTODOS DE MEDIDA DA CREATININA SÉRICA
Autores: Angélica Dall’Agnol¹, Sofia Michelle Dick¹, Ariana Aguiar Soares¹, Joiza Lins Camargo¹, Sandra Pinho Silveiro¹
Instituição: Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas: Endocrinologia, ¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
Porto Alegre - RS

Resumo: O rastreamento da doença renal crônica (DRC) deve incluir a estimativa da taxa de filtração glomerular (TFGe) e a
creatinina sérica é o principal teste utilizado para estimá-la, sendo para tal inserida em equações que incluem também a idade,
gênero e etnia. Ainda não foi estabelecida a variabilidade dos resultados das medidas da creatinina nos diferentes laboratórios
clínicos regionais. Verificar a acurácia e harmonização da medida da creatinina sérica nos laboratórios de patologia clínica da
capital. Foram randomizados 20 laboratórios de patologia clínica entre os 45 registrados no Conselho Regional de Farmácia de
Porto Alegre, seguindo normas do westgard.com e Consórcio Internacional para Harmonização de Resultados Laboratoriais para
realizar a padronização e harmonização de exames, que recomendam avaliação de 20 estabelecimentos e análise de 3 amostras
de cada faixa – normal (N), elevada (E) e muito elevada (ME). As 3 amostras de soro foram obtidas de pacientes do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA), após assinatura do Termo de Consentimento, projeto aprovado 140501. As amostras foram
centrifugadas e congeladas a - 20 º C. Os resultados foram comparados com a dosagem de creatinina realizada no HCPA nas
mesmas amostras (Jaffe rastreável), como referência, sendo de 7,6% o erro ideal aceito para esse analito. A TFG foi estimada
com equação CKD EPI, que inclui a idade, gênero e etnia. Os valores de creatinina sérica dosados no HCPA foram de 1,04, 2,10
e 4,27 mg/dL, respectivamente nas 3 faixas estipuladas. As diferenças de creatinina entre os laboratórios e o HCPA variaram de
-0,08 a 0,15; -0,19 a 0,24 e -0,16 a 0,69 mg/dL, respectivamente nas 3 faixas. De acordo com as faixas de creatinina: N, E e ME,
44%, 17% e 39% dos laboratórios, respectivamente, apresentaram erro total acima do recomendado de 7,6%. A TFGe nos
diferentes grupos não implicou em mudança no estágio de DRC, mas teve diferença de até 13 mL/min dentre os laboratórios. O
erro total nas medidas de creatinina sérica apresentam variação interlaboratorial importante, principalmente na faixa normal do
analito, evocando a necessidade iminente da realização de estratégias que desenvolvam a harmonização entre as medidas
laboratoriais desse analito.

Palavras-chaves: Creatinina sérica, harmonização, acurácia, taxa de filtração glomerular, doença renal crônica
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Título: AVALIAÇÃO DA INTOLERÂNCIA ALIMENTAR EM PORTADORES DE AUTISMO PELO MÉTODO
DIAGNÓSTICO FOOD DETECTIVE E SUA ASSOCIAÇÃO COM O RECORDATÓRIO ALIMENTAR
Autores: Milena Mary de Souza Andrade1, Tatiana Mamedov Mariano1, Rosemeire Bueno1
Instituição: 1Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – Itu – SP

Resumo: Autismo se refere a um grupo de transtornos do desenvolvimento neurológico, cuja etiologia ainda é desconhecida. É
considerado um distúrbio onde se identifica a desordem de três sistemas do organismo: nervoso, gastrointestinal e imunológico,
sendo frequente a presença de alterações gastrointestinais, como a constipação. Assim, o presente estudo teve como objetivo
caracterizar variáveis como diagnóstico clínico do autismo, alimentação e a presença ou ausência de intolerância alimentar,
empregando o método diagnóstico “Food Detective”, que consiste na pesquisa de IgG alimentar específico de 59 alimentos por
método de ELISA. A amostra foi constituída de 47 indivíduos, de ambos os sexos e na faixa etária de 2 a 37 anos, todos com
diagnóstico clínico de autismo e frequentadores do Instituto de Amigos Autistas de Sorocaba (Sorocaba-SP) e do Centro de
Integração Reabilitação e Vivência dos Autistas (Indaiatuba-SP). Entrevistas foram realizadas para preenchimento de: a)
formulário de identificação e caracterização dos indivíduos; b) formulário de confirmação diagnóstica e c) Questionários de
Frequência Alimentar para avaliação dietética realizada por meio de recordatório alimentar habitual. Os resultados foram os
seguintes: 85,1% dos indivíduos participantes do estudo pertencem ao gênero masculino; dentre os sinais gastrointestinais 34,0%
apresentam constipação constantemente e 55,3% não apresentam funcionamento regular do intestino; a alta reatividade em
relação à intolerância alimentar foi observada principalmente para o trigo (91,5 %), leite de vaca (85,1%), ovo (72,3%), fermento
biológico e mix de leguminosas (44,6%), os quais estão de acordo com a lista de alimentos de maior consumo diário pelos autistas
avaliados, sendo o feijão (72,3%), o leite de vaca (63,9%) e o pão francês (49,0%), o qual apresenta 4 ingredientes de alta
reatividade (leite, trigo, ovos e fermento biológico). O conjunto destes resultados contribuiu com a relação entre alimentação,
intolerância e autismo já que os alimentos consumidos preferencialmente pelos autistas avaliados são os mesmos responsáveis
pela intolerância alimentar, detectada pelo “Food Detective”. A realização do estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo UNICID (Parecer nº1.658.267/2016; CAAE:58037616.8.0000.0064) e, aos
responsáveis dos autistas, foram solicitadas sua aprovação para participarem do estudo, leitura e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

Palavras-chaves: Autismo, Intolerância alimentar, IgG alimentar, Food Detective
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Título: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADO DA TUBERCULOSE
Autores: Fabiano Costa de Oliveira1; Tatiana Moraes da Silva Heck1; Rute Gabriele Fischoeder Ritzel1; João Miguel Menezes
Dutra1; Lucas Gazzani Araujo Silva1; Tatiane Schneider1; Nicole Mariele Santos Röhnelt1; Maribel Cristina de Melo1; Rodrigo
Staggemeier1 Sabrina Esteves de Matos Almeida1
Instituição: 1Universidade Feevale
Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis em formato de
bacilo, conhecida como bacilo de Koch. Essas bactérias se encontram frequentemente nos pulmões devido a um tropismo por
oxigênio, são transmitidas por gotículas na respiração, tosse e espirros. Permanecem ativas até 8 horas no ambiente, além de
resistir à fagocitose dos leucócitos. Os sintomas incluem principalmente tosse persistente com catarro e sangue, devido a
ulcerações que destroem vasos sanguíneos. No Rio Grande do Sul possui incidência de 45 casos por 100 mil habitantes com uma
das menores taxas de cura e maiores de abandono do tratamento, consequentemente gerando constante resistência da bactéria a
medicação. Em casos graves, a bactéria pode se disseminar na corrente sanguínea, atingido rins, ossos e até causar meningites.
Analisar casos envolvendo a bactéria M. tuberculosis, tendo relevância a sua transmissão, diagnóstico e tratamento. A pesquisa
consistiu na revisão bibliográfica usando dados eletrônicos como base (Medline, PubMed, Scielo) utilizando as palavras chaves:
bactéria, tuberculose, epidemiologia. Os dados demonstram que a TB frequentemente cronifica devido aos sintomas variáveis,
associada com uma gripe ou resfriado. Pacientes debilitados por demais doenças como diabetes ou HIV desenvolvem formas
mais graves da TB. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento, prevenindo agravamento e sua disseminação da doença.
Estima-se que uma pessoa com TB não tratada contamina 15 indivíduos por ano. Sua resistência fora do hospedeiro é um forte
fator de virulência, especialmente em hospitais com pacientes sujeitos a infecções oportunistas. Radiografia do pulmão, análise
do escarro e o teste de Mantoux (específico para TB) são exames recomendados para a identificação dos bacilos de Koch. Estudos
relatam o abandono do tratamento por diferentes motivos: econômicos, revolta, alcoolismo, tabagismo, dentre outros. O número
de óbitos por TB no mundo foi reduzido desde a década de 90 até o ano de 2012 em 45%, mas resulta no número significativo
de 940 mil casos. A TB tem uma forte incidência no mundo, principalmente em países menos desenvolvidos, se tornando um
problema de saúde pública. É importante detectar a doença precocemente para impedir sua disseminação e auxiliar os pacientes
a seguirem o tratamento e assim evitar cepas resistentes ao medicamento.

Palavras-chave: Bactéria;Tuberculose; Epidemiologia.
Agência de Fomento: Feevale.
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Título: COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE VITAMINA D DAS REGIÕES NORDESTE (BAHIA) E SUL (PARANÁ)
DO BRASIL DO ANO DE 2013
Autores: Tiago Woicikoski de Oliveira1 e Eleandro Weyn1, Milena Lorencete1, Everton Padilha1
Instituição: 1Universidade Paranaense – UNIPAR, Cascavel – PR

Resumo: A principal fonte de vitamina D para seres humanos é uma síntese endógena na pele, após a exposição solar, sendo
realizada através da conversão fotoquímica de um precursor, 7-desidrocolesterol, através da energia solar ou luz UV artificial de
290 a 315. A vitamina D então é levada ao fígado onde é convertida em 25-OH-D (25-hidroxi-colicalciferol D), a qual é a maior
forma circulante, sendo essa vitamina precursora do metabolismo do 1,25 di-hidroxicolicalciferol D, o metabólico ativo que é
produzido quase que exclusivamente nos rins. Este metabólito atua juntamente com o HPT (hormônio da paratireoide) para
regular a concentração plasmática do cálcio e do fósforo. Uma vez formado o complexo liga-se ao receptor especifico no núcleo
dos enterócitos e dá inicio a uma cascata de sinalização que estimula a absorção do cálcio e do fósforo. A ausência da vitamina
D pode causar osteoporose, alterações cardiovasculares e estudos demonstram que pode auxiliar na geração de doenças
autoimunes como Lúpus Eritematoso Sistêmico, Esclerose Múltipla, entre outras. Há uma diferença geográfica relacionada à
exposição de irradiação solar entre as regiões Nordestina e Centro-Oeste e menores na região sul do Brasil. Após analise de
182.955 amostras de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013, nosso trabalho mostrou alterações de vitamina D entre faixas etárias
subdivididas por sexo, com intervalo de 15 anos e entre as regiões Nordeste e Sul do Brasil. Relacionado a suficiência de vitamina
D (concentrações acima de 30ng/mL), apresentaram os maiores índices para os indivíduos da região Nordeste de ambos os sexo
e idade, onde o maior índice apresenta-se em indivíduos de 0 a 14 anos do sexo feminino e o menor para indivíduos do sexo
feminino entre 15 e 29 anos. Na região Sul, nas amostras coletadas no estado do Paraná, a deficiência (valores de até 20ng/mL)
de vitamina D também foram as menores porcentagens, sendo a menor em indivíduos do sexo masculino entre 0 e 14 anos e a
maior em indivíduos do sexo feminino de 15 a 29 anos. Para a insuficiência (valores entre 21 a 29ng/mL) podemos observar a
maior taxa para indivíduos de 0 a 14 anos do sexo feminino e a menor para mulheres com mais de 60 anos. Comparando as
amostras analisadas entre os dois estados, concluímos que a região Nordeste apresenta maiores índices de suficiência de vitamina
D em ambos os sexos e faixas etárias e menores índices para deficiência e insuficiência.

Palavras-chaves: Vitamina D, Paraná, Bahia.
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Título: ANÁLISE DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HIPOVITAMINOSE D EM UMA
POPULAÇÃO DE GUARAPUAVA – PR.
Autores: Daniele Fernanda Renzi1, Luana Garcia2, Gonzalo Ogliari Dal Forno2.
Instituição: 1Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, ²Faculdade Campo Real – FCR.

Resumo: Nos últimos anos e de forma global, tornou-se perceptível o aumento expressivo no número de dosagens de níveis
séricos de Vitamina D (VD) em razão da crescente quantidade de estudos publicados na literatura médica, abrangendo o seu
possível papel em diferentes situações clínicas além das ósseas. Tal vitamina é um nutriente de fundamental relevância na
regulação da homeostase do cálcio e do fósforo, como para a saúde musculoesquelética quanto à formação e reabsorção óssea.
Sua principal fonte está representada pela produção endógena nos tecidos cutâneos após a exposição à radiação ultravioleta.
Diversos são os fatores que influenciam tais valores, como a exposição solar, pigmentação da pele, atividade física, estado
nutricional, medicações e obesidade, que interferem na absorção ou no seu metabolismo. O presente trabalho se propôs a realizar
um levantamento epidemiológico sobre os exames laboratoriais realizados em uma cidade do interior do Paraná, visando verificar
a prevalência de Hipovitaminose D nesta população e as prováveis consequências desta deficiência no organismo. Realizou-se
um levantamento de dados em um laboratório privado de Guarapuava – PR, que dispõe de caráter ambulatorial e atende a
população geral (particulares e convênios). Foi possível rastrear os exames solicitados de fevereiro a julho de 2016, sendo
avaliados de acordo com os seguintes critérios: número de coletas, sexo, faixa etária e resultados dos testes realizados. Das 133
amostras coletadas, 98 (73,70%) são do sexo feminino e, do valor total, 65 (48,87%) dos pacientes fazem reposição de VD. A
faixa etária prevalente encontrada variou de 5 a 92 anos, com a respectiva distribuição: 6,01% entre 7 e 20 anos, 60,90% entre
21 e 60 anos e 33,08% acima de 61 anos. Das amostras avaliadas, 76 (57,14%) apresentaram insuficiência de VD com valores
inferiores a 30 ng/mL e 13 (9,77%) apresentaram deficiência de VD com valores inferiores a 20 ng/mL. Conclui-se que a maior
quantidade de exames em mulheres se deve ao fato de elas procurarem maior atendimento médico do que os homens, também
por fazerem maior uso do protetor solar diário, o que provoca a redução na absorção de substância precursora conhecida como
pró-vitamina D e por estarem menos expostas à radiação solar no ambiente de trabalho. Deve-se enfatizar que o processo de
envelhecimento por si só conduz a uma diminuição na capacidade da pele de produzir VD, o que explica o alto número de
pacientes fazendo uso da reposição da VD.

Palavras - chaves: Hipovitaminose D, Vitamina D.
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34

Título: CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES BIOQUÍMICOS NUTRICIONAIS E DECLÍNIO COGNITIVO EM
PACIENTES COM ALZHEIMER
Autores: Ana Caroline Vieira da Cruz1, Laís de Almeida Campos1, Jéssica Duarte Verbaneck1
Instituição: 1Faculdade Campo Real

Resumo: Alguns estudos tem relatado que pacientes com Doença de Alzheimer (DA) apresentam deficiências nutricionais de
vitaminas e minerais, e que tais deficiências poderiam resultar não só em perda de massa magra, como déficits cognitivos. Diante
de tais evidências o presente estudo teve por objetivo correlacionar os parâmetros bioquímicos e cognitivos de pacientes com
Alzheimer atendidos por um órgão que desenvolve atividades com pacientes com DA no município de Guarapuava - PR,
comparando-os com idosos sem a doença. O estadiamento da DA foi realizado com auxílio da Clinical Demential Rating (CDR).
A avaliação cognitiva foi realizada por meio do Mini Exame de Estado Mental (MEEM). As análises estatísticas foram realizadas
utilizando-se os testes de Shapiro-Wilk, teste t pareado, anova one-way seguido do post-hoc de Bonferroni, sendo o nível de
significância estabelecido em p<0,05. O projeto foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO Parecer nº 968931/2015. Participaram
do estudo 16 pacientes com a amostra composta por 62,5% do sexo feminino (n=10) e 37,5% do sexo masculino (n=6) em cada
um dos grupos. A média de idade em cada grupo foi de 74,81 (±7,25), enquanto que a média dos escores do Mini Exame de
Estado Mental (MEEM), foi de 16,31 pontos (± 5,47) para o grupo Alzheimer, e 25,75 (± 3,44) para o grupo controle (p<0,001).
No grupo Alzheimer 56,25% (n= 9) foram classificados no estágio leve (CDR 1), 31,25% (n= 5) estavam no estágio moderado
(CDR 2) e 12,5% (n=2) no estágio grave (CDR 3). Neste trabalho não foi encontrado uma correlação com diferença estatística
entre os níveis de ácido fólico, vitamina B12, transferrina, insulina, leptina perfil lipídico e desempenho no MEEM. A préalbumina apresentou uma correlação positiva com a pontuação obtida no MEEM no grupo Alzheimer, com diferença estatística
(p<0,05), sugerindo que níveis mais altos da proteína estão relacionados ao melhor desempenho cognitivo. No grupo controle
não foi possível detectar tal resultado. Recentemente, estudos têm avaliado a relação entre a pré-albumina com papel inibitório
na toxicidade relacionada à beta-amilóide prevenindo a agregação de fibrilas amiloidais na DA. Conclui-se que marcadores
nutricionais parecem ter influência no estado cognitivo de pacientes com DA, fazendo-se necessário mais estudos referentes a
população idosa, especialmente a população de idosos com DA, uma vez que cada vez mais será frequente deparar-se com
diagnósticos de transtornos demenciais.

Palavras-chaves: Declínio cognitivo, MEEM, Parâmetros bioquímicos, Nutrição
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Resumo: Estudos com tecidos tumorais revelaram que a entrega de quimioterápicos não é eficiente, uma vez que sua vasculatura
é convoluta. Consequentemente, as células no interior da massa tumoral ficam expostas a concentrações sub-letais de fármacos,
e passam por processos de seleção, que as tornam refratárias a morte celular. Recentemente, estudos revelaram que, em câncer,
a aquisição de quimioresistência contribui para que as células expressem estruturas glicanas com diferentes padrões de
ramificação e/ou composição sacarídica. Evidências experimentais suportam a ideia de que tais alterações modulem a progressão
e a evolução tumorais. No entanto, não existem informações sobre o efeito de concentrações não letais de quimioterápicos no
glicofenótipo celular. O objetivo do estudo é caracterizar as modificações no glicofenótipo das células MCF-7 (adenocarcinoma
de mama) submetidas a concentrações não tóxicas de doxorrubicina; e avaliar o possível impacto das alterações na aquisição de
quimioresistência. Através do ensaio de MTT foi possível definir o valor de IC50, que foi de 122.8 nM; e selecionar doses subletais (5, 10, 20 e 40 nM) para os ensaios de indução de resistência. Análises por citometria de fluxo evidenciaram que 10, 20 e
40 nM do fármaco induziram alterações no sialoglicofenótipo celular, sendo observado um aumento significativo na marcação
para a lectina Sambucus nigra, que reage com α2,6 ácido sialico (Sia), e redução na marcação para as lectinas Peanut agglutinin
e Maackia amurensis, que reagem, respectivamente, com galactose e α2,3 Sia. Em relação a aspectos mais específicos da
glicosilação, resultados por Western blot demonstraram que 40 nM do quimioterápico induziu a expressão de uma isoforma Oglicosilada de fibronectina (FN), denominada FN oncofetal (FNonf), que é expressa somente em tecidos fetais e células tumorais.
Trabalhos prévios demonstraram que componentes de matriz extracelular (MEC), incluindo a FN, protegem células tumorais
contra a apoptose. Porém, não há estudos correlacionando o glicofenótipo da FN no microambiente tumoral com suas
propriedades anti-apoptóticas. Baseado nessas informações, seria plausível propor, que a expressão da glicoproteína oncofetal
possa promover proteção contra insultos citotóxicos induzidos por agentes quimioterápicos. Os resultados obtidos possibilitarão
entender o papel funcional da glicosilação na emergência do fenótipo de resistência induzida por doses sub-letais de
quimioterápicos em câncer.
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Título: PREVALÊNCIA DE PARASITAS EM HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS EM CAXIAS DO SUL - RS
Autores: Ariane Scheider da Luz1*, Rosangela Camargo Gomes1*, Niara Medeiros1,2
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Resumo: As hortaliças, especialmente as consumidas cruas, têm especial importância para a saúde pública, pois são amplamente
consumidas pela população, e podem conter parasitas, podendo ser uma importante via de transmissão de parasitas intestinais..
Com isso, o presente estudo teve como objetivo investigar a presença de parasitas em hortaliças comercializadas na cidade de
Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. Foram coletadas 27 amostras de hortaliças, 13 amostras de alface crespa (Lactuca sativa),
8 amostras de radiche (Chicorium intrybus), 4 amostras de rúcula (Eruca sativa) e 2 amostras de agrião (Nasturtium offcinale)
provenientes de 6 supermercados, 3 minimercados e 4 fruteiras/feiras livres. As amostras foram adquiridas de forma aleatória no
mesmo período, considerando como amostra um pé/mólho inteiro das respectivas hortaliças, independente do tamanho e peso.
Cada pé/mólho de hortaliça foi desfolhado e lavado com água destilada e friccionado para melhor remoção da superfície de
contato da folha, onde poderiam ser encontrados parasitas. O líquido lavado foi filtrado em gaze e deixado em repouso por 24
horas, em temperatura ambiente, para ocorrer a sedimentação espontânea. O sedimento foi analisado em microscópio ótico, com
a coloração de lugol. Pode-se observar que 48,15% (n=13) das amostras analisadas foram positivas para helmintos e/ou
protozoários, sendo que destas amostras positivas 11,1% (n=3) apresentavam poliparasitismo. Para as amostras de alface
observou-se uma positividade de 53,8%, radiche de 37,5%, rúcula de 50% e 100% de positividade nas amostras de agrião. É
importante ressaltar que as amostras provenientes de supermercados obtiveram um percentual de positividade maior quando
comparado as amostras provenientes de minimercados e feiras/fruteiras. Foram observadas espécies de helmintos como Ascaris
lumbricoides, Diphyllobothrium latum, larvas rabditoides de Strongyloides stercoralis, Ancilostomídeos e espécies de
protozoários como Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Endolimax nana e o coccídeo Cryptosporidium sp.. A presença de
parasitas nas hortaliças pode indicar contaminação fecal, sendo disseminada no ambiente por animais e humanos, água
contaminada e solo infectado. Além disso, os dados obtidos sugerem que as hortaliças podem ser uma importante fonte de
contaminação de parasitoses intestinais, assim como a necessidade da implantação de medidas socioeducativas que propiciem
uma melhoria na qualidade higiênico-sanitária desses alimentos.

Palavras-chaves: Enteroparasitoses, hortaliças, contaminação de alimentos.
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Resumo: A leishmaniose é uma antropozoonose causada por protozoários do gênero Leishmania e é considerada uma das
principais doenças negligenciadas. Modelos experimentais são amplamente utilizados para uma melhor compreensão da doença
e dos mecanismos relacionados à resistência e susceptibilidade à infecção. Macrófagos de camundongos CBA controlam a
infecção por Leishmania major ao passo que são permissivos a Leishmania amazonensis. Além disso, estudos baseados em
abordagem proteômica demonstraram padrões distintos de expressão proteica em macrófagos derivados de medula óssea
(BMMΦ) infectados por essas espécies de Leishmania. Dentre as proteínas diferentemente expressas, foram identificadas
proteínas envolvidas no metabolismo de ferro moduladas positivamente em macrófagos infectados por L. amazonensis.
Adicionalmente, embora ainda existam controvérsias, diversos estudos têm abordado a participação do elemento ferro na
interação parasito-hospedeiro e no estabelecimento das infecções por tripanossomatídeos, incluindo Leishmania. Assim, para
melhor compreender os mecanismos envolvidos nessa doença, o presente estudo buscou explorar o modelo comparativo de
resistência e suscetibilidade do camundongo CBA (CEUA FIOCRUZ 1443) para determinar o papel do ferro na infecção por
Leishmania. Nossa hipótese é que existe uma maior internalização de ferro em macrófagos infectados por L. amazonensis, em
comparação àqueles infectados por L. major. Com o objetivo de avaliar a expressão do receptor envolvido na captação deste
metal, a expressão de CD71 foi determinada em macrófagos infectados por L. amazonensis e L. major, utilizando citometria de
fluxo. Uma maior expressão de CD71 foi observada na infecção por L. amazonensis (MFI 2.103) em comparação à infecção por
L. major (MFI 472). Em seguida, ao avaliar captação deste nutriente, foi observada uma maior ligação e internalização de HoloTf
(Tf carregada com ferro) nos macrófagos infectados por L. amazonensis, em comparação com aqueles infectados por L. major.
Os dados obtidos até o presente momento indicam que o ferro pode apresentar um papel importante na sobrevivência intracelular
de Leishmania. Estudos precisam ser conduzidos no intuito de avaliar no papel o ferro na sobrevivência intracelular de
Leishmania spp. em modelos de resistência e susceptibilidade, permitindo assim o melhor entendimento de como este metal
participa na determinação do curso da infecção por este parasito.

Palavras-chaves: Macrófagos, Leishmania, Ferro
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A doença de Chagas (DC) constitui um grave problema de saúde pública na América Latina. Surtos de Doença de Chagas Aguda
(DCA) relacionados à ingestão de alimentos contaminados (caldo de cana e açaí) e casos isolados por transmissão vetorial
extradomiciliar vem ocorrendo especialmente na Amazônia Legal. O estado do Pará concentra o maior número de casos da região
Norte, onde se destaca a transmissão oral. Este quadro vem preocupando o setor de saúde pública, já que os estados do Pará e o
Amapá apresentam as maiores incidências da DCA ao longo dos anos, que tem como um dos principais alimentos, o açaí. Foi
realizado um estudo descritivo no banco eletrônico do Ministério da Saúde (SINAN), onde se obteve dados epidemiológicos do
estado do Pará sobre a DCA dos anos de 2007 a 2013 para a região metropolitana da cidade de Belém (Belém, Ananindeua,
Benevides, Marituba, Castanhal e Santa Izabel). A região Norte notificou 1.430 (91,1%) de casos de DCA de todo o Brasil (20002013), sendo que, o estado do Pará apresenta 74,7% desses casos, (Ministério da Saúde). No período estudado houve uma
ocorrência de 864 casos de DCA no estado do Pará, sendo que 247 (25,7%) ocorreram na região metropolitana e
aproximadamente 21,9% desses casos então concentrados na cidade de Belém. A incidência da doença nessa região é de
11,6/100.000 habitantes no período de 2007-2013 em relação à do estado (10,7). Nossos resultados demonstram que a incidência
da DCA na região metropolitana de Belém vem se destacando nos últimos anos, sendo a forma oral a principal via de
contaminação. Por isso, é importante chamar a atenção para algumas estratégias de higiene as quais podem prevenir surtos agudos
da doença, como por exemplo, estabelecer critérios de seleção dos alimentos que podem veicular o parasito, tratar e cozinhar
adequadamente as caças provenientes de áreas endêmicas ou mesmo consumir sucos de açaí sabidamente pasteurizados e caldo
de cana proveniente de ambientes devidamente higienizados.

Palavras-chaves: Incidência, DCA, região metropolitana de Belém.
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Resumo: Trichomonas vaginalis é o agente etiológico da tricomoníase, a doença sexualmente transmissível (DST) não viral mais
prevalente no mundo. A citoaderência é o principal mecanismo de patogenicidade do T. vaginalis, no entanto, pouco tem sido
estudado sobre a adesão de T. vaginalis às superfícies abióticas. Objetivos: Avaliar a capacidade de adesão de T. vaginalis às
diferentes superfícies abióticas e estudar os mecanismos envolvidos na adesão às superfícies bióticas e abióticas. Metodologia:
Foram avaliados trinta e dois isolados de T. vaginalis quanto à capacidade de adesão ao plástico, pelo método de cristal violeta.
Dois isolados (TV-LACM6 e TV-LACM14) foram utilizados como modelo para o estudo dos mecanismos de citoaderência às
células epiteliais vaginais (CEVs) e adesão às superfícies abióticas (placas de poliestireno, DIU e anel vaginal). Esses dois
isolados foram tratados com meta-periodato (oxidação delipofosfoglicano, LPG), colchicina ecitochalasina (despolimerização do
citoesqueleto) e tripsina (hidrólise de ligações peptídicas de proteínas de superfície), e metronidazol (controle) e reavaliados
quanto à capacidade de adesão e de citoaderência. Foram determinados os níveis de expressão gênica de quatro adesinas (AP33,
AP51, AP65 e AP120) em trofozoítos aderidos em placas de poliestireno e às CEVs. Os isolados ATCC 30236, TV-LACM6 e
TV-LACM14 foram usados na determinação da adesão ao dispositivo intrauterino (DIU) e ao anel vaginal e a adesão a esses
dispositivos foi confirmada por microscopia confocal. Resultados: Dos 32 isolados avaliados, 59 (35%) aderiram ao plástico.
Após os tratamentos químicos observou-se que os isolados TV-LACM6 e TV-LACM14 reduziram os níveis de adesão tanto às
CEVs quanto ao plástico, caracterizando a participação do LPG e de proteínas de membrana em ambos os processos. Na análise
da expressão gênica houve aumento na expressão das quatro adesinas (AP33, AP51, AP65 e AP120) nos trofozoítos aderidos às
CEVs; por outro lado, não foi observado este aumento nos trofozoítos aderidos ao plástico. Os isolados TV-LACM6 e TVLACM14 aderiram ao DIU e ao anel vaginal, já o isolado ATCC 30236 apresentou praticamente nula adesão a tais dispositivos.
Conclusões: Os trofozoítos de T. vaginalis aderem no DIU e ao anel vaginal e é inédita a descrição desse fenômeno, destacando
assim, a importância do T. vaginalis para mulheres em idade reprodutiva, pois a adesão aos dispositivos contraceptivos poderá
facilitar a infecção. Ao analisarmos os mecanismos envolvidos na adesão e na citoaderência concluímos que o LPG tem um papel
importante em ambos os processos, por outro lado, as adesinas parecem não estar envolvidas na adesão às superfícies abióticas
(plástico) sugerindo uma diferença entre o processo de citoaderência e de adesão a superfícies abióticas.

Palavras-chaves: Trichomonas vaginalis, adesão, citoaderência, DIU e anel vaginal.
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Resumo: A esquistossomose mansônica, causada pelo Schistosoma mansoni, tem o homem como hospedeiro definitivo e
moluscos pertencentes ao gênero Biomphalaria como hospedeiros intermediários. Sua transmissão depende de miracídios de S.
mansoni (indicando presença de fezes humanas) e de moluscos Biomphalaria (B. glabrata, B. tenagolphila e B. straminea)
liberando cercárias nas coleções hídricas utilizadas por seres humanos. Outros fatores, além do saneamento, atuam como
condicionantes e contribuem para a ocorrência da esquistossomose, tais como nível socioeconômico, ocupação, lazer, grau de
educação e informação da população exposta ao risco da doença. Por isso, o controle da doença requer o envolvimento da
comunidade, reconhecendo-se a importância da Educação em Saúde como fator de prevenção e controle da doença. O objetivo
dessa pesquisa é realizar o levantamento malacológico das coleções hídricas utilizadas pela população de Betim, a partir dos
dados fornecidos pelo Centro de Controle de Zoonoses e Endemias da Vigilância em Saúde de Betim. Os moluscos são coletados,
examinados para presença de cercárias e identificados até espécie. Foram realizadas, até o momento, coletas de moluscos do
gênero Biomphalaria em 5 regiões diferentes: Lagoa Várzea das Flores (pontos 01, 03 e 08), em um lago no Conjunto
Habitacional Homero Gil (ponto 02) e em um córrego no Bairro Marimbá (ponto 05). Outros 03 pontos foram analisados - Lagoa
Várzea das Flores (ponto 04), lago e córrego no bairro Itacolomi (pontos 06 e 07) - porém não foram encontrados moluscos do
gênero Biomphalaria nessas regiões. Os moluscos foram examinados para presença de cercárias e identificados através das
técnicas morfológica e molecular. No ponto 01 foram coletados 56 exemplares de B. straminea negativas para cercárias de S.
mansoni; no ponto 02 foram coletados 15 exemplares de B. glabrata, 02 desses exemplares estavam positivos para cercárias de
S. mansoni e 02 apresentavam esporocistos. Nos pontos 03, 05 e 08 foram coletados 03 exemplares de B. straminea, 48
exemplares de B. tenagophila e 13 exemplares de B. straminea, respectivamente, negativos para cercárias de S. mansoni. As
perspectivas desse projeto incluem a concussão do levantamento malacológico e diagnóstico dos prováveis focos de transmissão
de S. mansoni nessas coleções hídricas, a partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Betim, com possível intervenção
nas comunidades envolvidas pela educação em saúde.

Palavras-chaves: Schistosoma mansoni, esquistossomose mansônica, Betim/MG.
Agência Fomento: Fundo de Amparo à Pesquisa (FAPEMIG).
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Resumo: Enteroparasitos contribuem para o comprometimento do estado de saúde e nutricional de idosos, principalmente os
residentes em lares de longa permanência, que na sua maioria apresentam um grau maior de dependência. Os parasitos intestinais
podem causar a seus portadores obstrução intestinal, desnutrição, anemia ferropriva, diarreia e má absorção. A transmissão dos
parasitos intestinais normalmente ocorre pela contaminação oral por cistos e ovos, pela água, alimentos e mãos contaminadas
com resíduos fecais de humanos e/ou de animais. Assim, avaliou-se a frequência de enteroparasitos em indivíduos da terceira
idade residentes em lares de longa permanência na cidade de Uberaba-MG. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UFTM com o protocolo de número 839.985/2014. De um total de 112
indivíduos analisados, foram coletadas 3 amostras de fezes em dias alternados por um período de 7 dias, perfazendo um total de
336 amostras. Uma pequena porção de fezes (5g) foi separada para pesquisa de larvas e o restante foi colocado em recipiente
contendo formol tamponado a 10%. Foram utilizadas as técnicas de Baeramnn-Moraes e Hoffman. As frequências dos resultados
foram testadas levando em consideração o gênero, tempo de estadia na residência, presença prévia de doenças crônicas,
imobilidade por deficiência física, tabagismo, etilismo e higiene bucal. Para se testar as hipóteses foi utilizado o teste χ2 (Quiquadrado) com correção de Yates e testes de correlação, Sperman para não paramétrico e Pearson para paramétrico. Foram
consideradas diferenças significantes quando p<0,05 (5%). Obtivemos 18 indivíduos com amostras positivas (14,63%) para
algum tipo de enteroparasito. Destes, a distribuição de positividade parasitária mostrou 55% para cistos de Entamoeba coli, 15%
para cistos de Giardia lamblia, 10% para cistos de Entamoeba histolytica, 5% para cistos de Blastocystis hominis, 10% para
cistos de Endolimax nana e 5% para larvas de Strongyloides stercoralis. Não houve diferenças significativas entre os gêneros.
Desta forma compreendemos a distribuição de enteroparasitos entre o público domiciliado em lares de longa permanência,
apontando para a necessidade de intensificação de políticas públicas voltadas à saúde de indivíduos da terceira idade.

Palavras-chaves: Enteroparasitos, Idosos, Lares de Longa Permanência
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Resumo: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, causada por um protozoário do gênero
Leishmânia. Sua transmissão é vetorial através da picada do mosquito, sendo uma doença parasitária da pele e mucosas de caráter
pleomórfico. Distribui-se amplamente no continente americano, estendendo-se do sul dos estados unidos até o norte da Argentina.
No Brasil existem seis espécies destes parasitas causadores da Leishmaniose cutânea e estão divididas em dois subgêneros:
Leishmania e Viannia. Esta doença é endêmica da região amazônica, principalmente no estado do Amapá, por seu estado possuir
diversificada floresta, seguido por um clima equatorial super úmido, ideal para reservatórios dos flebotomíneos. Com
desenvolvimento industrial de alguns municípios houve a necessidade de exploração de terras e derrubadas de florestas, afetando
principalmente o município de Serra do Navio. É evidente que o desmatamento de florestas nativas destrói habitats de espécies
da fauna e flora sendo até específicas daquela localidade, propiciando os flebótomos privados de seu repasto habitual, á vim
alimentar-vos dos trabalhadores e habitantes das florestas como pescadores, turistas e soldados. Metodologia: Foram utilizados
210 prontuários e fichas de investigação/LTA do banco de dados do hospital de referência de Serra do Navio, referentes ao ano
de 2011 a 2015, e avaliados em março de 2016. Resultados: Dos pacientes diagnosticados, 70% são do sexo masculino, com
maior frequência na faixa etária de 20 a 35 anos de idade, seguido pelo sexo feminino 25% e crianças 5%. Dos 210 casos
autóctones de LTA, existe uma predominância da forma cutânea sobre a forma mucosa de 99,9%, com apenas dois casos detectada
dessa forma mucosa. Hoje no Amapá, estamos trabalhando com 98% dos casos com confirmação por diagnostico laboratorial,
onde dos 210 casos autóctones, apenas seis casos de LTA foram confirmados com diagnóstico clínico e epidemiológico que são
oriundos do município, detectados em decorrência de busca ativa em área rural/fluvial de difícil acesso, porém, os pacientes
receberam a medicação correspondente. Conclusão: Portanto, o predomínio de casos do sexo masculino e faixa etária de 20 a 35
anos indica o caráter ocupacional da doença. A forma cutânea representa 99% dos casos diagnosticados no estado. Quanto ao
critério de confirmação dos casos, observa-se que falta um avanço na qualidade dos serviços prestados ao paciente, a fim de
concluir a evolução dos casos com o objetivo de diminuir as inconsistências, encerrar as fichas de investigações e
consequentemente melhorar o sistema de informação-SINAN.

Palavras-chaves: forma cutânea, floresta amazônica, faixa etária, diagnóstico.
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Resumo: As enteroparasitoses consistem um grande problema de saúde pública. A maior parte das enteroparasitoses está
relacionada com o nível social, cultural e econômico da população. A falta de saneamento, orientação e conscientização higiênica
induz a contaminação parasitária. Os estudos epidemiológicos sobre essas doenças normalmente são escassos. Levantamentos
epidemiológicos realizados em várias cidades das regiões brasileiras mostram índices elevados de positividade para estas
parasitoses, quando se trata de populações periféricas e carentes. Este trabalho realizou um estudo retrospectivo da prevalência
de enteroparasitoses a partir dos resultados de exames parasitológico de fezes de pacientes atendidos pelo do Laboratório de
Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC) da Universidade Estadual de Maringá no ano de 2008 e 2014. Foram coletados
dados registrados em livros ata referente aos anos de 2008 e 2014, do exame parasitológico de fezes realizados pelo
LEPAC/UEM, tendo como procedência somente a comunidade externa à Universidade Estadual de Maringá. Os resultados
mostraram que foram realizados 315 exames no ano de 2008 e 118 em 2014. A prevalência de enteroparasitoses foi de 16,7% em
2008 e de 10% em 2014, sendo os enteroparasitos mais frequentes, respectivamente: Entamoeba coli (47,2%; 16,7%); Endolimax
nana (35,8%; 16,7%); Giardia duodenalis (20,8%; 41,7%); Strongyloides stercoralis (11,3%; 16,7%) e Entamoeba histolytica e
Entamoeba dispar (11,3%; 16,7%). A prevalência de enteroparasitoses em 2008 e 2014 por faixa etária foram respectivamente:
≤1ano (25%; 0%); 2 a 5 anos (15,5%; 10,5%); 6 a 10 anos (7,7%; 33,3%); e ≥16 anos (18,4%; 52%). O poliparasitismo foi
detectado em 4,1% dos exames em 2008 e menos de 1% em 2014. Os resultados indicaram que a infecção por Entamoeba coli
foi mais prevalente em 2008 e por G. duodenalis em 2014. A prevalência total de enteroparasitoses foi menor em 2014, além da
diminuição da taxa de poliparasitoses, prevalecendo a infecção por protozoários. É possível relacionar a baixa prevalência
encontrada ao bom nível de saneamento básico do município de Maringá. Entretanto, é necessário enfatizar que alguns dos
protozoários encontrados na população estudada não são patogênicos, mas por apresentarem o mesmo mecanismo de transmissão
que enteroparasitos, representam um indicador de condições sanitárias, ressaltando a importância do controle parasitológico.

Palavras-chaves: Protozoários, Doenças Parasitárias, Estudos Epidemiológicos.
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Resumo: Amebas de vida livre (AVL) são protozoários amplamente distribuídos na natureza, sendo encontradas em
ambientes naturais e artificiais. Entre os diversos gêneros de amebas de vida livre, alguns são considerados de grande
relevância em saúde pública, uma vez que podem provocar infecções oportunistas e não oportunistas, são estes Acanthamoeba,
Naegleria, Balamuthia, Sappinia e Vermamoeba. Amebas de vida livre pertencentes ao gênero Acanthamoeba são
frequentemente isolados em ambientes artificias e naturais e devido a capacidade destes protozoários resistirem a condições
extrema de pH e temperatura, e por resistirem a exposição a vários agentes químicos, várias espécie do gênero Acanthamoeba
tornaram-se clinicamente importante. Algumas espécies de Acanthamoeba são patogênicas ao homem, entre as patologias que
estas podem provocar destacam-se a certatite amebiana uma infecção na córnea associado a uso inadequado de lentes de
contato. Como agente oportunista Acanthamoeba spp. podem ocasionar encefalite amebiana granulomatosa (EAG) em
pacientes com a imunidade comprometida, em uso de medicamentos imunossupressores e portadores do vírus da
imunodeficiência adquirida (HIV). Face ao exposto, o presente trabalho objetivou isolar e identificar AVL do gênero
Acanthamoeba em torres de resfriamento de ar condicionado, cuja temperatura da água varia entre 25 a 30°C (ideal para o
desenvolvimento de diversos microrganismos). Foram coletadas 36 amostras de água de torres de resfriamento, localizadas
na cidade de Porto Alegre/RS. As amostras foram filtradas e semeadas em ágar não nutriente (1,5%) e incubadas `a 30°C por
até 10 dias. Das amostras positivas para o crescimento de AVL, foi realizada a extração do DNA genômico e reação em cadeia
de polimerase (PCR), utilizando oligonucleotídeos específicos para gênero Acanthamoeba os oligonucleotídeos utilizados
amplificam regiões especificas do gene 18S rDNA. Após os produtos das PCR foram sequenciados e as sequências geradas
foram comparadas com sequências parciais do gene alvo depositadas no GenBank, utilizando o programa Basic Local
Alignment Search Tool (BLAST). Dos 36 isolados, 15 (41,6%) foram positivos para Acanthamoeba spp., o genótipo T4 foi o
mais prevalente, seguido do genótipo T5. O genótipo T4 está associado a maioria das infecções humanas ocasionadas por
Acanthamoeba, esse genótipo é responsável por cerca de 90% dos casos de ceratite amebiana por Acanthamoeba do mesmo
modo, o genótipo T5 nos últimos anos tem sido associado a casos de infecções ocasionadas por esse protozoário. Os resultados
obtido no presente estudo demostram a ampla dispersão desses protozoários de vida livre em ambientes aquáticos artificiais o
que podem representar um risco à saúde humana.

Palavras-chaves: Acanthamoeba, Torre de resfriamento de ar condicionado, genótipo T4.
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Resumo: Os ácaros aquáticos são os ectoparasitas mais comuns encontrados nos Culicidae de importância médica dos gêneros
Aedes e Anopheles. Os ácaros aquáticos verdadeiros, marinhos ou de água doce, foram denominados, do ponto de vista ecológico
de Hydracarina. Esse nome representava também o conceito sistemático de ácaros aquáticos. Ácaros de três famílias Arrenuridae
(Arrenurus spp.) 72%; Limnocharidae (Limnochares spp.) 3% e Hydrachnidae (Hydrachna spp.) 25% respectivamente, foram
coletados e isolados de espécimes de dípteras, a partir de fêmeas de mosquitos adultos capturados em coletas com isca humana
protegida em dois locais equidistantes na área rural do município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no período de Abril de 2014
a Abril de 2015. As espécies dípteras parasitadas por ácaros aquáticos pertenceram a 7 espécies distintas e 4 gêneros: Anopheles
(Nys.) darling, An. evansae, Aedes (Och.) scapularis, Ae. serratus, Mansonia (Man.) wilsoni, Psorophora (Jan.) ferox, Ps.
varipes. , sendo isolados 64 exemplares de acarídios. Os espécimen mais comum a albergarem os ácaros aquáticos foram
Anopheles darlingi e Psorophora varipes albigenus. Estes ácaros aquáticos foram distribuídos com base na região anatômica dos
mosquitos da seguinte forma: na cabeça e pescoço; região abdominais e tórax (mesopleura, externopleura, pronoto e escutelo) e
nas pernas (tíbia). A prevalência de parasitismo dos mosquitos por ácaros aquáticos correlacionadas nesse estudo apresentou-se
menor que 5%, pouco se sabem sobre a frequência de ácaros e o ectoparasitismo aquático em culicideos para o Estado de Mato
Grosso. Contudo podemos concluir com base nos achados deste estudo que a presença de ácaros em populações naturais de
mosquitos pode ter consequências consideradas de importância epidemiológica e ecológica para as populações naturais de seus
hospedeiros, por se apresentarem como agentes de controle biológico para os mosquitos. Entretanto, poucos são os estudos sobre
o papel ecológico dos ácaros e seus biótopos, assim como a intereção parasita-hospedeiro.

Palavras-chave: Ectoparasitismo, Hydracarina, Culicidae, ácaros, mosquitos.
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Resumo: As parasitoses gastrointestinais causadas por helmintos e protozoários são comuns em cães e podem causar infecções
em seres humanos, deste modo, torna-se cada vez mais relevante o diagnóstico em animais de companhia. O homem pode se
infectar pelo contato direto com os animais infectados, ou ainda de forma indireta, com a ingestaõ de água e alimentos
contaminados. Na maioria das vezes, as parasitoses em humanos naõ saõ fatais, porém podem causar alergias, diarreias, anemias,
gastos com diagnóstico e tratamento. O presente estudo teve como finalidade construir um levantamento sobre a prevalência de
achados parasitológicos, provenientes de amostras fecais, de cães domiciliados e a comparação da efetividade dos métodos HPJ
e Ritchie. Um total de 100 amostras foram analisadas no Laboratório de Biomedicina da Universidade Feevale entre outubro de
2015 a maio de 2016. Das 100 amostras, 31% (31/100) foram positivas, destas 23 foram detectadas no método HPJ e 20 no
Ritchie, porém comumente foi encontrado múltipla infestaçaõ por parasitos gastrointestinais nas fezes dos cāes. O parasito
gastrointestinal de maior frequência foi o ancilostomídeo com 17%, seguido de Trichuris vulpis 7%, Toxocara canis 4%, Giardia
lambia 2%, Endolimax nana 2%, Diphylidium caninum 2%, Blastocistis Hominis 1%, Entamoeba coli 1%, Strongyloides
stercoralis 1% e Isospora canis 1%. Os resultados demonstraram um equilíbrio de efetividade de diagnóstico entre os métodos
HPJ e Ritchie. A presença de ovos, larvas e cistos de parasitos zoonóticos em fezes de caẽ s domiciliados, indicam a necessidade
de um controle mais efetivo. O tratamento deve ser realizado com duração e intervalos adequados, visando a saúde dos animais
e, consequentemente a diminuição da exposiçaõ dos humanos a importantes zoonoses.
Palavras-chaves: parasitoses, cães, fezes, zoonoses
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Resumo: A Doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é considerada uma doença negligenciada que
representa um sério problema de saúde pública na América Latina. O tratamento utilizado é baseado em dois medicamentos, o
nifurtimox e o benzonidazol que apresentam alguns problemas, tais como elevada toxicidade e efeitos colaterais, o que leva à
descontinuidade do tratamento e o surgimento de cepas resistentes. Dessa forma torna-se necessária a buscar de novas alternativas
eficazes para o tratamento da Doença de Chagas. O fungo Trichoderma stromaticum é eficaz no controle de infecção por
Moniliophthora perniciosa em Theobroma cacao, e tem apresentado resultados leishmanicida em experimentos realizados em
nosso grupo de pesquisa. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do extrato bruto do fungo Trichoderma
stromaticum sobre formas epimastigotas de T. cruzi. O fungo Trichoderma stromaticum foi cultivado em meio BDA (Batata
Dextrose Agar) por 11 a 15 dias e coletado com álcool 95% para a obtenção do extrato. A cultura de epimastigota de T. cruzi foi
mantida em meio LIT (Infusão de Fígado e Triptose) realizando repiques a cada 96 horas. Para avaliar o efeito citotóxico do
extrato, 5x105 parasitos/mL foram incubados na ausência e na presença do extrato do fungo nas concentrações de 0,9µg, 0,4µg,
0,2µg e 0,1µg por 24 horas. Após este tempo as amostras foram incubadas nas mesmas condições por 3 horas com MTT (5dimetiltriazol-2-il) 2.5 difeniltetrazólio brometo tetrazol) e a quantificação da redução de MTT pelos parasitos foi realizada a 570
nm em leitor de microplacas (ELISA). Os resultados não demonstraram efeito tóxico nas concentrações de 04, 0,2 e 0,1 µ𝑔, já
na concentração de 0,9 µ𝑔 o extrato reduziu para 64% o número de parasitos viáveis. Avaliações ultraestruturais estão sendo
realizadas para elucidar o mecanismo de ação do extrato de T. stromaticum sob T. cruzi.

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, Trichoderma stromaticum.
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Resumo: As leishmanioses são zoonoses, não contagiosas, ocasionadas por diferentes espécies de Leishmania, podendo estar
sob a forma clínica de Leishmaniose Tegumentar Americana ou de Leishmaniose Visceral. Essa doença pode acometer tanto o
homem, quanto o animal através da inoculação do protozoário durante o repasto sanguíneo de fêmeas de Flebotomíneos. A
manifestação dos sinais clínicos pode se dar na pele, mucosa e vísceras dependendo da espécie de Leishmania envolvida e da
resposta imunológica do hospedeiro. Foram notificados vários casos de Leishmaniose Tegumentar Americana em Mato Grosso,
inclusive no município de Barra do Garças. Portanto faz-se necessário que a população esteja informada acerca da prevenção e
os cuidados a serem tomados para que haja diminuição da incidência de casos da doença. Desta forma avaliamos o conhecimento
sobre as Leishmanioses que os estudantes que englobam as áreas de ciências biológicas e da saúde da Universidade Federal de
Mato Grosso – Campus Universitário Araguaia possuem, visto que Barra do Garças e seus municípios circunvizinhos são cidades
propícias para disseminação do vetor. Além disso, como futuros agentes de saúde e, consequentemente, disseminadores de
conhecimento, é importante que esses estudantes detenham informações corretas sobre a doença. A avaliação se deu através de
um estudo transversal, descritivo e prospectivo de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de um questionário
estruturado contendo quarenta questões, aceito pelo CEP cujo número do parecer é 34897214. 7. 0000.5587, em seguida, foram
analisados pelo programa EpiInfo 7. A aplicação foi de forma coletiva e se deu na abordagem simples dos sujeitos em sala de
aula. Nossos resultados demonstraram que o conhecimento dos estudantes acerca da doença precisa ser melhorado. A maioria
(95,83%) dos entrevistados já ouviu falar sobre as leishmanioses, mas desconhecem informações fundamentais para o combate
da mesma como seu agente transmissor (55,55%), o criadouro desse agente (46,53%) e algumas medidas preventivas. Destacase então a importância de iniciar o processo de conscientização na população escolar, quanto à necessidade de obter conhecimento
sobre a leishmaniose e as doenças em geral, pois através deste conhecimento o aluno se transforma em multiplicador do assunto
em sua casa e sua comunidade, podendo auxiliar quanto às medidas de controle e prevenção da doença.

Palavras-chaves: Epidemiologia, leishmanioses, estudantes, universidade.
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Resumo: As parasitoses intestinais estão relacionadas às condições sanitárias e representam um importante problema de saúde
pública nos países subdesenvolvidos. São doenças comuns, que acabam sendo negligenciadas e que afetam mais de 30% da
população mundial. Deve-se principalmente aos fatores socioeconômicos e a urbanização sem infraestrutura sanitária, algo que
tem sido observado na Amazônia brasileira, propiciando condições de transmissão de enteroparasitos entre estas populações.
Podem também estar relacionadas aos fatores hematológicos, já que fora dos padrões, podem ocasionar varias condições
patológicas, como a anemia que se trata de uma redução da taxa de hemoglobina circulante, favorecendo o desenvolvimento de
outras complicações, principalmente em crianças. Este estudo teve como objetivo de avaliar os aspectos epidemiológicos de
enteroparasitos e avaliar o risco de infecção da população e as patologias relacionadas, por meio de parâmetros hematológicos.
Foram realizados exames parasitológicos de amostras fecais e hematológicos através das amostras de sangue coletadas na
população de Anajás, Chaves e Portel, localizados no Arquipélago do Marajó. Dados socioeconômicos e informações sobre os
fatores de riscos foram coletados utilizando um questionário epidemiológico. Os resultados evidenciaram alta frequência de
enteroparasitos nos municípios estudados, em todas as faixas etárias, principalmente em adolescentes de 13 a 18 anos de idade.
As amebas do Gênero Entamoeba foram mais prevalentes. De acordo com os limites de concentração de hemoglobina, somente
o município de Anajás apresentou crianças com anemia moderada. O único fator de risco associado à infecção foi a variável
fervura da água para o consumo. Conclui-se que há muitos moradores com enteroparasitoses nos municípios do Arquipélago do
Marajó, sendo mais frequentes, os de transmissão fecal-oral. E os parâmetros hematológicos não estão associados à anemia por
enteroparasitoses, embora tivesse uma anemia moderada em crianças em um dos municípios, tanto os que se encontravam sem
ou com enteroparasitoses. Ressalta-se de que há necessidade de implementação de medidas de saneamento básico preventivas
nestes municípios.

Palavras-chaves: Epidemiologia; enteroparasitos; fatores hematológicos; Arquipélago do Marajó
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Resumo: No Brasil, a leishmaniose cutânea (LC) e mucocutânea são causadas por Leishmania (Viannia) braziliensis (LVb),
mas outras espécies do subgênero Viannia também podem causar a LC, mas em menor incidência e relevância clínica, como L.
(V.) lainsoni (LVl) e L.(V.) naiffi (LVn). Neste trabalho, foi estudada a caracterização morfológica e o perfil enzimático em gel
de poliacrilamida de três espécies de Leishmania (Viannia.):LVb (MHOM/BR/2009/3476), LVl (MHOM/BR/8l/M6424) e LVn
(MDAS/BR/79/M5533). Para isso, foram feitas curvas de crescimento de cada uma das espécies em meio 199 suplementado com
soro bovino fetal a 10%, não houve diferença estatística e todas as espécies atingiram a fase estacionária no 5°dia de cultivo.
Inicialmente estudou-se a curva de crescimento de cada espécie, o que não mostrou diferenças estatísticas entre elas. Em seguida,
foi feita a análise morfológica das espécies na fase estacionária, com coloração de Giemsa em microscópio óptico comum. O
tamanho médio dos parasitos foi calculado a partir de 20 parasitos de cada espécie e a diferença entre elas foi analisada pelo teste
de Tukey (p significativo quando <0,05). A espécie LVn apresentou um formato ovalado, enquanto que as outras eram
fusiformes. Os flagelos de LVl estavam mais enovelados. O tamanho de LVn foi significantemente menor (4,82±0,62 mm) e
LVl foi significantemente maior (11,71±1,95 mm). LVb foi intermediária (8.50±1,33 mm). A análise do perfil enzimático das
espécies em gel com dodecil sulfato de sódio a 8% com 1% de gelatina, e corado com 0,2% de Coomassie blue, mostrou que
LVb apresentou um perfil enzimático com duas bandas entre 110 e 85 kDa, a LVl não apresentou bandas e a LVb uma banda
única em 64 kDa. As diferenças encontradas nos perfis enzimáticos estão relacionadas com a virulência dos parasitos, diferente
progressão e incidência da LC causada pelas 3 espécies investigadas. Faz-se necessário a realização de experimentos
complementares para determinar a categoria enzimática das proteases encontradas, como metaloproteases, cisteina e serinas que
são enzimas bem descritas para espécies do gênero Leishmania (Viannia). Estudos que relatam do perfil enzimático de
subespécies de Leishmania (Viannia) e são praticamente inexistentes quando falamos das espécies lainsoni e naiffi. Poucos
estudos investigaram o perfil enzimático de L. (Viannia), especialmente L.(V.) lainsoni e L. (V.) naiffi.

Palavras-chaves: Leishmania (Viannia),leishmanioses, leishmaniose cutânea, leishmaniose mucocutânea, morfologia,perfil
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Resumo: Um dos grandes desafios relacionados às leishmanioses é o tratamento com antimoniais pentavalente, pois apresentam
falha terapêutica e severos efeitos colaterais. Muitos estudos estão sendo realizados com o objetivo de obter alternativas eficazes
e menos tóxicas para o tratamento da leishmaniose. Entre eles a associação de medicamentos vem ganhando destaque, por permitir
uma estratégia flexível contra a resistência dos parasitos e possibilitar um tratamento mais acessível e menos tóxico. Estudos
recentes demonstraram que o óleo essencial de Tetradenia riparia (TrEO) e o antifúngico cetoconazol possuem atividade
leishmanicida, porém as suas ações associadas ainda não foram investigadas, sendo esse portanto o objetivo deste trabalho. Para
avaliar o efeito citotóxico e leishmanicida da associação de TrEO e cetoconazol, promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis
e células peritoneais de camundongos BALB/c foram tratadas com 15 µg/ml a 1 ng/mL de TrEO e 120 a 15 µg/mL de cetoconazol,
utilizando a técnica de checkerboard. Após 24 h de incubação, o resultado do tratamento foi revelado pelo método colorimétrico
de XTT e leitura em espectrofotômetro. Os resultados da associação foram analisados pelo software CompuSyn. A dose de TrEO
que matou 50% dos parasitos em 24 horas foi de 0,28 µg/mL e de cetoconazol foi de 76,51 µg/mL. Quando associados, o TrEO
e o cetoconazol apresentaram efeito aditivo nas concentrações de 0,21 e 24,67 µg/mL, respectivamente. A concentração citotóxica
para 50% das células peritoneais murinas foi de 0,13 µg/mL para o TrEO e de 63,32 µg/mL para o cetoconazol. Em associação,
as drogas tiveram um elevado efeito sinérgico de citotoxicidade nas concentrações <0,06 µg/mL de TrEO e <15,0 µg/mL de
cetoconazol. O efeito aditivo dessa associação pode favorecer as estratégias para o tratamento das leishmanioses, por juntos
apresentarem uma maior ação leishmanicida utilizando uma menor concentração de droga. Apesar de apresentarem uma alta
citotoxicidade para células murinas quando associados in vitro, os efeitos de um tratamento in vivo com cetoconazol oral e TrEO
tópico ou a combinação dos dois de forma tópica poderiam não ter esse mesma citotoxicidade e ser uma alternativa no tratamento
de leishmaniose cutânea. Estudos em animais e em células humanas devem ser conduzidos para a escolha da melhor via de
administração e, principalmente, garantir a segurança e eficácia dessa associação.
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Resumo: De distribuição mundial, a toxoplasmose é uma zoonose normalmente assintomática, causada pelo protozoário
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii. É transmitida ao homem através da ingestão de água, frutas e verduras contaminadas
por oocistos, ingestão de cistos presentes em produtos de origem animal e transmissão congênita por taquizoítas. Este protozoário
tem reconhecido papel na doença ocular tanto em indivíduos imunocompetentes quanto imunocomprometidos. Formas císticas,
característica de infecção crônica, causam distúrbios no globo ocular, como coriorretinite, diminuição da visão, cegueira ou
glaucoma e resistem aos quimioterápicos disponíveis na atualidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a condição clínica
de pacientes com toxoplasmose ocular e associar ao perfil das citocinas TNF-α e IFN-γ envolvidas na infecção. Investigou-se 12
pacientes com anticorpos IgG anti-T.gondii reagentes com queixa de alteração visual. O grupo controle foi constituído de 42
indivíduos soronegativos (IgG e IgM anti-T. gondii). As citocinas TNF-α e IFN-γ foram determinadas por ensaio
imunoenzimático ligado a enzima (ELISA), de acordo com as instruções do fabricante do kit de Bioscience (EUA). A
concentração de citocinas foi determinada por referência à curva padrão para diluições em série e a absorbância óptica medida a
450nm. Através do teste Shapiro wilk não se evidenciou normalidade dos dados, sendo assim, foi aplicado testes não paramétricos
de Mann-Whitney para verificar possível diferença entre as citocinas nos dois grupos, e correlação de Spearman para verificar
possíveis associações entre as citocinas nos dois grupos. Os resultados foram obtidos no Software Statistica 8.0 cujo nível de
significância adotado foi de 5%. O estudo foi aprovado no COPEP da Faculdade Ingá, Maringá-PR, em 31/05/2013, sob parecer
nº301.312. Todos os pacientes investigados procuraram o serviço médico devido queixas clínicas tais como perda da visão,
alteração bi ou unilateral e turvação. Dentre os indivíduos investigados, oito apresentaram comprometimento unilateral e quatro
com lesões bilaterias. Quanto à avaliação de citocinas, estas não apresentaram diferença, quer entre os grupos de coriorretinite
(pacientes crônicos recidivantes) com o controle (soronegativos). A coriorretinite recidivante por toxoplasmose em pacientes
crônicos não causou alteração no perfil das citocinas TNF-α e IFN-γ, em nível sanguíneo periférico.
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Resumo: Os manipuladores de alimentos são definidos como as pessoas dos serviços de alimentação que estão em contato direto
ou indireto com os alimentos, desde a matéria prima até a obtenção do alimento finalizado. Portanto, os manipuladores podem
ser fonte de contaminação destes alimentos, causando doenças nos consumidores. O parasitismo intestinal constitui um dos
grandes problemas enfrentados pelo Brasil, sendo que este parasitismo apresenta geralmente uma transmissão oral fecal ou por
água e alimentos contaminados. O objetivo foi verificar a presença e identificar os parasitas encontrados nas fezes dos
colaboradores que atuam em restaurantes populares no município de Toledo e Ubiratã. A pesquisa foi realizada após aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPEH) da Universidade Paranaense – UNIPAR,
aprovado pelo protocolo CAAE 34645114900000109. Todos os funcionários dos 5 restaurantes populares da cidade de Toledo e
1 restaurante popular da cidade de Ubiratã foram convidados a participar do estudo. Os colaboradores que aceitaram participar
do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e receberam os recipientes para coleta de fezes. Para
realização das análises utilizou-se o Paratest®. Dos 6 restaurantes populares, 32 colaboradores participaram da pesquisa. Sendo
que 5 (15,63%) amostras apresentaram algum tipo de parasitismo intestinal, todas monoparasitadas. Quanto a diferenciação dos
parasitas, observou-se que 3 amostras apresentaram presença de cistos de Entamoeba coli, 1 amostra apresentou presença de
cistos de Endolimax nana e 1 amostra apresentou cistos de Entamoeba histolytica. A E. histolytica é uma espécie de protozoário
que causa diarreia grave com sangue e muco. Os demais protozoários apresentados pelos colaboradores são comensais, mas
embora esses parasitas não sejam considerados causadores de doenças eles podem ser transmitidos. Na maioria das vezes os
portadores de enteroparasitoses podem se mostrar assintomáticos, sendo assim, estes são considerados grandes agentes
transmissores de parasitas. E dessa maneira, é de suma importância que os colaboradores sejam tratados e tenham a
conscientização e obtenção de informações a respeito de todos os problemas, evitando assim, a disseminação de enteropatógenos
para os alimentos manipulados.
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As praias são locais amplamente frequentados por pessoas e animais (domésticos e errantes) e tendem a ser um importante foco
de infecção parasitária. A contaminação da areia em áreas de lazer constitui um grave problema de saúde pública, devido à
facilidade de dispersão dos agentes patológicos. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a presença de formas parasitárias
de geohelmintos presentes no solo arenoso das principais praias (Ariramba, Bispo, Chapéu Virado, Farol, Murubira e Porto
Arthur) do Distrito Administrativo de Mosqueiro e (Amor, Brasília e Grande) do Distrito Administrativo de Caratateua, no
Município de Belém – PA, no período de fevereiro a março de 2016. Realizou-se um estudo de campo, selecionando, de forma
aleatória, um ponto na região arenosa, frequentada pelas pessoas, que se estende da orla até a água. A partir dele, em um raio de
vinte metros, foram selecionados quatro pontos opostos e traçou-se em cada ponto um quadrante de 2m², em cada um dos quatro
vértices. Foram coletados aproximadamente 100 gramas de areia (50 gramas da superfície e 50 gramas em profundidade) As
amostras da superfície foram homogeneizadas e delas, 100 gramas de areia foram retiradas para analise, o mesmo aconteceu com
as amostras de profundidade. As técnicas parasitológicas utilizadas foram os métodos de Hoffman, Pons & Janer (modificado) e
Rugai e cols. (modificado). No total 18 amostras foram analisadas (6 amostras de Caratateua e 12 amostras de Mosqueiro),
constatou-se a presença de 218 larvas e 95 de geohelmintos, o que corresponde, respectivamente, a 69% e 31% de estruturas
encontradas. Os gêneros mais encontrados foram Ancylostoma spp., Ascaris spp. e Trichurus sp.. O alto índice de estruturas
parasitárias, encontrado nas amostras das praias analisadas, é um importante indicador biológico de contaminação do solo.
Evidenciando a precariedade no sistema de saneamento básico e no controle de zoonoses, salientando assim a necessidade de
novas pesquisas, visando obter mais informações acerca das praias analisadas, sugerir medidas profiláticas para a prevenção e
controle de doenças, bem como no acesso de animais as áreas de recreação.
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Resumo: As praias em geral são reconhecidas como um belo atrativo turístico, as mesmas permitem diversas atividades de lazer
aos habitantes no litoral da ilha de São Luis– MA independente de poder aquisitivo, nível cultural ou social. Nos períodos de
maior ou menor fluxo de turistas, apresentam surtos de infecções por parasitos associados à contaminação com material orgânico
tanto da água do mar quanto da areia. Os enteroparasitas são considerados helmintos e protozoários que habitam o trato intestinal
e causam infecções parasitarias que constituem problemas de saúde publica. Assim, o presente trabalho objetivou analisar a
presença de parasitos na areia das praias: de São Marcos, Ponta d’areia, Calhau, Praia do Meio e do Olho d’água da Capital de
São Luis- MA e da Praia do Araçagy do Município São José de Ribamar- MA. Para tanto as amostras das areias das praias citadas,
foram coletadas no período de setembro à novembro de 2015 sendo colhidas amostras de cinco (05) pontos em linha reta a 10cm
de profundidade em areia seca e úmida que foram misturadas obtendo um conteúdo de 10g e analisadas no laboratório de
parasitologia da Faculdade Estácio/São Luis – MA pelo método de Hoffman modificado constatou-se a presença de larvas de
Strongyloides stercoralis em areia seca da praia do Calhau e na areia seca e úmida na praia da Ponta da Areia e, nas demais praias
o resultado foi negativo para qualquer biótipo de parasita. Strongyloides stercoralis é um agente causador de doenças humanas
que desenvolve parte do seu ciclo vital no solo e parte no tecido da parede intestinal, ao analisar-se a positividade dessa larva nas
duas (02) das seis (06) praias examinadas em relação à área investigada a areia seca apresentou um maior risco de contaminação
para os freqüentadores, pois é onde se encontra os quiosques, além de ser próximo do acesso principal da praia. Concluiu-se que
os resultados apontam a necessidade de comunicar a população quanto à possibilidade de adquirir parasitoses e a importância de
atentar quanto ao destino adequado dos resíduos gerados. Sugere-se que seja realizada campanha que desperte as autoridades
sanitárias, comerciantes e banhistas para a importância do destino adequado dos resíduos gerados.
Palavras-Chaves: Parasitoses, areias, praias, contaminação.
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Título: AVALIAÇÃO DA MIGRAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE MACRÓFAGOS INFECTADOS POR
LEISHMANIA
Autores: 1,2 Amanda do Amor Divino Rebouças, 2,3Taíse Santos Machado, 2Rosidete Pereira de Bastos, 2Juliana Perrone
Bezerra de Menezes Fullam
Instituição: ¹Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; ²Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz-FIOCRUZ-BA;
³Universidade do Estado da Bahia – UNEB

Resumo: Leishmania é um parasito intracelular capaz de causar lesão na pele, mucosa e órgãos internos. A disseminação e
homing de células infectadas por Leishmania são fundamentais para a sobrevivência do parasito no hospedeiro e para o
estabelecimento da lesão. Apesar de se saber que a migração transendontelial de células e sua infiltração nos tecidos envolvem
sinais regulatórios oriundos de um ambiente tridimensional, pouco se sabe sobre os mecanismos envolvidos neste processo. Em
macrófagos, a migração tridimensional envolve a interação e adesão da célula ao substrato por estruturas conhecidas como
podossomos. Estudos mostram que patógenos são capazes de modular a adesão e migração da célula hospedeira. Trabalho prévio
realizado por Dra. Juliana Menezes Fullam mostra uma redução da motilidade e migração de macrófagos infectados em matriz
bidimensional, associada à redução da expressão de proteínas envolvidas em formação de complexos de adesão, assim como sua
fosforilação. Os resultados mostram ainda uma modulação da polimerização de filamentos de actina nessas células. Entretanto,
pouco se conhece sobre a migração tridimensional de células infectadas por Leishmania e os mecanismos envolvidos nesse
processo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o papel de proteases na migração de macrófagos infectados por L.
amazonensis, em um contexto tridimensional, caracterizando a participação de podossomos neste processo. A nossa hipótese é
que Leishmania modula a atividade de proteases envolvidas em degradação de matriz extracelular, levando à redução da migração
de macrófagos em ambiente tridimensional. Para analisar o padrão de migração de macrófagos infectados em ambiente
tridimensional, foi realizada a confecção de uma matriz de colágeno tipo I (2mg/mL), na qual foram embebidos os macrófagos
de medula óssea de BALB/c (CEUA 004/2015 ID PROJ. 1374). Em seguida foram adicionados os parasitos e posteriormente a
realização de vídeos em tempo real. Os dados preliminares obtidos até o momento mostram uma redução da taxa e velocidade de
migração de macrófagos derivados de medula óssea em matriz tridimensional de colágeno I após a infecção por L. amazonensis.
Adicionalmente, mostramos que esta redução independe de fatores solúveis liberados pelas células infectadas. Este trabalho irá
contribuir para o melhor entendimento da migração de macrófagos infectados por Leishmania, permitindo assim um maior
conhecimento a respeito da disseminação da doença no hospedeiro.

Palavras-chaves: Leishmania, macrófago, migração tridimensional , matriz de colágeno
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Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI–LEISHMANIA DE LIPOSSOMAS CONTENDO 17- AAG
Autores: Diana Angélica dos Santos Dantas 1 , Antonio Luis de Oliveira Almeida Petersen 1 , Thiers Araújo Campos 3, Janaína
Viana De Melo 3, Patrícia Sampaio Tavares Veras 1
Instiuição: 1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, Bahia, Brasil, 1 Laboratório de Patologia e Biointervencão,
Fundação Oswaldo Cruz, Salvador, Bahia, Brasil, 3Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), Recife,
Pernambuco, Brasil.

Resumo: A leishmaniose é uma zooantroponose parasitária com incidência anual estimada em 1.5 a 2 milhões de casos. Os
antimoniais pentavalentes como Pentostam e Glucantime além de uma segunda linha de drogas que incluem Pentamidina e
Anfotericina B têm sido recomendados e usados no tratamento em humanos da leishmaniose. No entanto, em razão dos ciclos
prolongados de tratamento, efeitos colaterais graves e aparecimento de resistência devido, ao abandono do tratamento em áreas
endêmicas, faz-se necessário o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da doença. Estudos realizados no nosso
laboratório demonstraram a eficácia do fármaco 17-AAG como um agente leishmanicida, diminuindo o percentual de infecção
de macrófagos (foram utilizados macrófagos peritoneais de camundongos CBA , de acordo com os princípios de ética na
pesquisa,CEUA 014/2015) por Leishmania amazonensis em até 98% de forma dose (25-500 nM) e tempo dependentes. O 17AAG é um inibidor da proteína do choque térmico 90 (HSP90), que age no dobramento e estabilização de outras proteínas. Apesar
de mostrar-se eficaz do tratamento da leishmaniose, o 17-AAG possui baixa solubilidade, baixa biodisponibilidade e alta
hepatoxicidade. Neste contexto, são necessárias novas estratégias para liberação da droga de forma controlada e direcionada.
Estratégias como o uso de nanopartículas,lipossomas e membranas de celulose, podem melhorar a eficácia do tratamento, levando
à redução de efeitos colaterais e aumento da atividade leishmanicida. Com base em dados já publicados na literatura e em estudos
realizados pela equipe, resolvemos utilizar o 17-AAG,encapsulado em lipossomas como uma medida eficaz no tratamento da
leishmaniose. Os lipossomos utilizados para a realização deste trabalho foram fornecidos pela equipe liderada pela colaboradora
Dra. Janaína de Melo do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. Lipossomas contendo 17-AAG em complexo de
inclusão apresentaram um aumento de potencia e foram capazes de eliminar promastigostas de Leishmania em concentrações tão
baixas quanto 0,0039 nM,como também reduziram a viabilidade intracelular destes parasitos na concentração de 0,006
nM.Nossos resultados também mostram que a morte intracelular dos parasitos ocorre independentemente da produção de óxido
nítrico (NO).É notável que a presença do 17-AAG encapsulado em lipossomas aumenta significativamente a atividade
leishmanicida da droga, podendo ter futura aplicação no tratamento da leishmaniose.
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Título: A INFECÇÃO POR Leishmania (Viannia) braziliensis CAUSA ALTERAÇÕES NAS CRIPTAS DO ÍLEO DE
HAMSTERS
Autores: Amanda Gubert Alves dos Santos1, Maiara Ritieli Santiago Roberti1, Andrea Claudia Bekner Silva Fernandes1, Thaís
Gomes Verzignassi Silveira1, Debora de Mello Goncales Sant’Ana1, Gessilda de Alcântara Nogueira de Melo1
Instituição: 1Universidade Estadual de Maringá – Maringá – PR

Resumo: Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença parasitária causada por alguns protozoários do
gênero Leishmania, podendo apresentar manifestações clínicas cutâneas e mucosas. Uma de suas espécies causadoras é a
Leishmania (Viannia) braziliensis. Estudos com outras espécies de Leishmania já demonstraram alterações no trato
gastrointestinal (TGI) do hospedeiro, porém, mesmo com relatos na literatura que mostram a visceralização da infecção pela L.
(V.) braziliensis, são escassos os trabalhos envolvendo o TGI. Logo, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da infecção pela
L. (V.) braziliensis sob as criptas do íleo de hamsters. Metodologia: Foram utilizadas 8 hamsters fêmeas (Mesocricetus auratus)
de 12 semanas de idade, que foram divididas em dois grupos: grupo controle (GC), e o grupo infectado (GI). Os animais do GI
foram infectados por via intradérmica no dorso da pata esquerda traseira com uma suspensão de 50µl de promastigotas (2x10 7
parasitos) da cepa MHOM/BR/1975/M2903 de L. (V.) braziliensis e nos animais do GC foram injetados 50µl de PBS. Após 60
dias de infecção, os animais foram eutanasiados e um segmento de 1 cm do íleo de cada animal foi coletado e fixado em
paraformaldeído tamponado a 10%. Esses segmentos foram emblocados em parafina para obtenção de cortes transversais semiseriados de 5 μm, que foram desparafinados e corados pela técnica de Hematoxilina e Eosina. Foram capturadas 16 imagens da
túnica mucosa de 4 lâminas utilizando uma câmera digital (Moticam 2000, 2.0 Megapixel) acoplada a um microscópio de luz
trinocular (MOTIC B5), sendo 1 imagem/quadrante/lâmina. Nas imagens capturadas com a objetiva de 10X foi determinada a
medida da área das criptas intestinais, dada pela multiplicação da profundidade e largura de cada cripta. Os dados foram
analisados estatisticamente pelo teste de Shapiro-Wilk com distribuição normal e comparados pelo teste T de Student com nível
de significância de 5% (p<0,05). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais para Experimentação da
Universidade Estadual de Maringá (Parecer n. 094/2013). Resultados: Houve um aumento significativo de 22,81% na área das
criptas do íleo dos animais infectados quando comparados ao controle. Conclusão: A infecção pela cepa MHOM/BR/1975/M2903
de L. (V.) braziliensis por 60 dias, leva a um aumento na área das criptas do íleo de hamsters.
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Título: FREQUÊNCIA DE PARASITAS EM ALFACE (LACTUCA SATIVA) COMERCIALIZADOS NA FEIRA LIVRE
DO VER-O-PESO NA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ
Autores: Luiz Adriano Damasceno de Queiroz1, Amanda Brito do Nascimento2, Maria Helena Rodrigues de Mendonça1,2
Instituição: 1Universidade do Estado do Pará – UEPA– Belém – PA, 2Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA – Belém
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Resumo: A alface (Latuca sativa) é uma das hortaliças folhosas mais produzidas e consumidas no Brasil, contudo, seu cultivo
apresenta alguns fatores de risco, entre eles, água contaminada por material fecal utilizada na irrigação de hortas, adubo orgânico
de fezes de animais, transporte inadequado, manuseio e falta de cuidados na comercialização desses produtos, podem contribuir
para a sua contaminação. Desse modo, buscou-se avaliar a ocorrência de helmintos e protozoários em alface (Lactuca sativa)
comercializada na feira livre do Ver-o-Peso, localizado no município de Belém-PA, tendo em vista que esta feira abastece grande
parte dos supermercados, feiras de bairros, restaurantes e residências. Para isso analisaram-se cinco amostras de alface, coletadas
em cinco pontos diferentes da feira. Para as análises utilizaram-se os métodos Hoffman e Ritchie, ambos modificados. Verificouse quinze lâminas para cada método das cinco amostras processadas no laboratório da Faculdade Integrada Brasil Amazônia
(FIBRA). Foram encontrados ovos de Hymenolepsis nana, Hemynolepsis diminuta, Strongyloides sp, Ascaris sp, Trichuris sp,
Diphyllobothrium sp, Ancylostoma sp e larvas nematoides. Entretanto, foi observada uma maior frequência de ovos de
Diphyllobothrium sp (19,87%) e ovos de Ancylostoma sp (18,94%) quando foi utilizada a metodologia de Hoffman e larvas
nematoides (21,02%) na metodologia de Ritchie. Em relação aos protozoários, foram encontrados cistos de Giárdia sp., cistos de
Isospora sp., trofozoítas de Paramecium sp., sendo a maior frequência de 39,28% de cistos de Balantidium sp. (metodologia
adaptada de Hoffman) e frequência de 42,01% de cisto de Entamoeba sp., (metodologia de Ritchie). Os resultados demonstram
alta frequência na circulação de ovos e larvas da classe Nematoda e protozoários em hortaliças folhosas de consumo cru. O
método Hoffman foi mais sensível para a detecção de Balantidium sp., para ovos e larvas comparado ao método de Ritchie, que
foi mais sensível aos cistos de Entamoeba sp. Esse estudo apresenta uma grande relevância na avaliação dos pontos de risco para
a população, assim como monitoramento das condições higiênico-sanitárias e aplicação de medidas que propiciem uma melhoria
na qualidade destes alimentos desde sua produção, manipulação até o consumo, evitando possíveis complicações futuras à saúde.
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Título: VALIDAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO COPROPARASITOLÓGICO PARATEST® EM UM
LABORATÓRIO CLÍNICO DA CIDADE DE BLUMENAU-SC
Autores: Mariane Jorge 1, Samara Carnieletto de Oliveira 1, Antonio Roberto Rodrigues Abatepaulo,1
Instituição: 1Faculdade Metropolitana de Blumenau – Blumenau – SC

Resumo: A detecção e a identificação dos parasitas intestinais tem direta relação com a qualidade da amostra entregue ao
laboratório, pois a identificação correta de um parasita depende de suas estruturas morfológicas preservadas, uma colheita bem
feita e uma boa conservação são primordiais. A validação de um novo método analítico consiste na realização de vários
experimentos antes da sua implantação na rotina laboratorial, deve ser executada sempre que, de forma direta ou indireta, algum
processo tenha sido alterado com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços prestados. Este estudo refere-se à comparação
entre duas metodologias parasitológicas, o Hoffman Pons & Janner e o Sistema PARATEST®, ambos foram testados e avaliados
para analisar a possibilidade de substituição do método de Hoffman Pons & Janner pelo Sistema PARATEST® em um laboratório
clínico da cidade de Blumenau- SC. O estudo foi efetivado a partir das amostras pertencentes da rotina habitual do laboratório
em questão, sendo o teste feito com 300 amostras. O estudo comparativo entre os métodos Hoffman Pons & Janner e
PARATEST® demonstrou positividade de parasitas em 13 amostras representando 4,3% e 14 amostras representando 4,7%
respectivamente, os parasitas encontrados foram cistos de Giardia Lamblia e cistos de Entamoeba coli, não foram encontrados
ovos e larvas nas amostras analisadas, sendo que o estudo ficou limitado apenas para a análise de cistos.
Das análises com o
método de Hoffman Pons & Janner foram encontrados cistos de Giardia Lamblia em oito (2,6%) das amostras, sendo que na
mesma amostragem com o Sistema PARATEST® foram encontrados nove (3%) de positividade para Giardia lamblia, os achados
de Entamoeba coli foram idênticos para ambos os métodos, os quais obtiveram cinco (1,7%) de positividade no método de
Hoffman Pons & Janner e cinco (1,7%) de positividade para o Sistema PARATEST®A análise comparativa revelou que o
PARATEST® apresentou melhor qualidade na conservação da amostra e melhor reprodutibilidade durante a técnica realizada.
Diante dos resultados satisfatórios apresentados no estudo da validação e a implantação do novo método, o PARATEST®
mostrou-se uma boa metodologia para substituição do método de Hoffmann, Pons & Janner.
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Resumo: As enteroparasitoses são infecções causadas por helmintos e protozoários e representam um grande problema de saúde
pública no Brasil. Essas infecções acometem principalmente as crianças, causando quadro de desnutrição e anemia e, assim,
podem afetar seu desenvolvimento físico, cognitivo e social. Apesar de todos esses fatores, essas doenças têm sido negligenciadas
pelos órgãos de saúde e pela própria sociedade, sendo escassos os estudos realizados nessa área. No Brasil, os estudos sobre a
prevalência de enteroparasitoses são bastante escassos, desatualizados ou, até mesmo, inexistentes em determinadas regiões. No
Rio Grande do Sul, os estudos de prevalência de enteroparasitoses foram realizados em poucas cidades e, até o momento, nenhum
dado proveniente das cidades do litoral norte gaúcho foi encontrado. Tais estudos são de extrema importância para o tratamento,
profilaxia e erradicação das parasitoses. Dessa forma, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar a prevalência de
enteroparasitoses em crianças matriculadas em creches municipais de Osório/RS. Até o momento, foram avaliadas 23 amostras
de fezes, provenientes de crianças com idade inferior a 4 anos, vinculadas à Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da
Criança, pelo projeto de extensão “Saúde e infância”, realizado pelo curso de Biomedicina da Faculdade Cenecista de Osório. As
amostras foram concentradas pelo método de sedimentação espontânea e o tempo de sedimentação foi de 2 horas. Após, os
sedimentos foram analisados em microscópio óptico, com e sem adição de lugol. A prevalência de parasitos intestinais foi de
8,7%. Duas amostras foram positivas para o protozoário Endolimax nana. Apesar do protozoário encontrado não ser patogênico,
o mesmo está relacionado à contaminação fecal-oral. Dessa forma, é necessário que as crianças sejam acompanhadas e que seus
responsáveis recebam orientações para a prevenção de tais parasitoses. Ainda, os dados gerados por este estudo serão
encaminhados à Secretaria de Saúde do município para que medidas de prevenção às parasitoses sejam adotadas. Embora ainda
não finalizado, o presente trabalho mostrou grande importância no levantamento de dados epidemiológicos e na prevalência de
enteroparasitoses no município de Osório. O estudo auxiliará no combate a enteroparasitoses, melhorando a qualidade de vida
das crianças e demais indivíduos da região onde o projeto extensionista está sendo realizado.
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Resumo: A Lactuca sativa L (alface) é uma hortaliça amplamente consumida, a forma de cultivo bem como o preparo para o
consumo está associada com fatores desencadeadores da presença de parasitos patogênicos. Desta forma, o presente estudo
objetivou relatar em Alface a frequência de parasitos nocivos ao homem, comparar dois métodos de obtenção da amostra, bem
como apontar para necessidade de medidas preventivas em uma cidade do centro-oeste brasileira. Todos os procedimentos foram
previamente cadastrados na Plataforma Brasil, apreciado e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (914.797). Amostras (N =
122), foram obtidas de alfaces da cidade de Mineiros-GO, em 3 diferentes pontos (produtores, distribuidores e estabelecimentos
comerciais alimentícios). As amostras coletadas foram encaminhadas ao laboratório para avaliação. As mesmas foram
processadas através de dois distintos procedimentos. O primeiro, as folhas foram lavadas com água destilada, já o segundo foram
lavadas por fricções manuais em água, ambos os líquidos foram filtrados em Tamis recoberto por gaze. Após foram realizados a
técnica de Hoffman e de Willians. As formas foram visualizadas utilizando-se Lugol e microscopia de luz comum (10 e/ou 40x).
Como resultados se observou uma positividade de 73% das amostras, com uma variação de positividade de acordo com o local
de obtenção das amostras (produtores – 100%; distribuidores – 88% e comércios alimentícios – 30%), ou a técnica de obtenção
das amostras (sem fricção = 1,64% e com fricção = 73%). Os parasitos relatados foram: Ascaris sp., (86% das amostras positivas),
Strongyloides stercoralis (45%), Ancylostoma duodenales (26%), Trichuris trichiura (13%) e Enterobius vermicularis (13%) na
forma de ovos; além de cistos de Entamoeba coli (33%), Entamoeba histolytica (6%), Giardia lamblia (8%), Endolimax nana
(6%). Também larvas de Strongyloides stercoralis (13%) e Ancylostoma duodenales (6%) foram visualizadas. Com este estudo
pode-se concluir que há uma vulnerabilidade à exposição de parasitos nocivos ao homem dependente do manejo para o consumo
da mesma, havendo ainda uma necessidade de aplicação de métodos eficientes para a manutenção da qualidade ao consumo desta
notável hortaliça.
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Resumo: A coccidiose, protozooses produzida por Eimerias spp. tem uma alta prevalência em bezerros menores de um ano,
sendo uma das doenças parasitarias mais comuns na criança artificial de bezerros em fazendas leiteiras. Isso faz com que o manejo
de esses animais seja de muita importância para evitar a infecção, já que ela está associada a uma alta contaminação fecal no
ambiente e a fatores de estresse do animal. Realizar um correto diagnóstico e tratamento leva produzir um bezerro mais saudável
e potencialmente mais produtivo, ajudando a melhorar sua competência imunitária e capacidade de produção.
Este trabalho teve como objetivo a identificação e dinâmica de eliminação de Eimerias em bezerros de gado de leite. O estudo
foi realizado em uma fazenda leiteira em Colônia do Sacramento, Uruguai, onde foram escolhidos os trinta primeiros bezerros
nascidos para coletar amostras de fezes semanalmente até o desmame. As fezes foram analisadas individualmente pela técnica
de McMaster para quantificar o número de oocistos por gramo de fezes (OOPG). Foi feita a cultura para identificação de Eimerias.
Foram analisadas 225 amostras, 62% continham presença de oocistos de Eimerias spp.. Para a análise estatística, os dados foram
agrupados por idade, constituindo-se 14 grupos. Foi observado um aumento significativo (p < 0,05) na excreção de oocistos entre
os dias 21-40 pós-nascimento onde 82% das amostras foram positivas para Eimerias spp.. As maiores contagens de OOPG foram
registradas entre os dias 21 e 30. Foi determinada uma associação negativa entre a idade em dias e o número de oocistos depois
dos 40 dias de idade. Conforme aumentava a idade dos animais, tanto a prevalência da infecção como as contagens de oocistos
diminuíram.
Seis espécies foram identificadas: E. bovis (43%), E. zuernii (26%), E. ellipsoidalis (19%), E. auburnensis (7%), E. canadensis
(4%) y E. alabamensis (1%).
Os resultados obtidos demonstram a importância desta parasitose nos bezerros ao mês de nascidos pelo que se devem considerar
durante esse período, medidas de higiene, alimentação, areação, densidade de animais para diminuir a propagação e prevalência
da infecção.
Este estudo proporciona uma atualização do parasitismo de Eimerias spp. em bezerros no Uruguai, revelando características de
algumas espécies e seu comportamento em uma criança artificial de bezerros.

Palavras-chaves: Bovinos, Eimeria, coccidiose, diarréia

68

Título: HELMINTOS INTESTINAIS DETECTADOS NO EXAME PARASITOLÓGICO REALIZADO NO
LABORATÓRIO CENTRAL DE BIOMEDICINA
Autores: Juliana Nicolau Peixoto1, Larissa Lisboa Rêgo Brito1, Marcos Emanuel Vilanova Da Costa1, Mikaelly Rodrigues dos
Santos1, José Hugo Romão Barbosa2.
Instituição: 1Universidade Tiradentes – Aracaju – SE, 2Laboratório Central de Biomedicina – Aracaju – SE.

Resumo: Os helmintos classificam-se em três classes: Nematoda (vermes cilíndricos), Cestoda (vermes chatos) e Trematoda
(providos de ventosas), e sua prevalência ainda está em ascensão principalmente em regiões sem acesso ao saneamento básico, à
assistência médica e às informações adequadas sobre medidas profiláticas. O presente trabalho teve como objetivo notificar a
prevalência das helmintoses intestinais encontradas em amostras para a realização do exame parasitológico no Laboratório Escola
de Análises Clínicas, localizado em Aracaju-SE, a fim de chamar atenção para uma política mais eficaz na profilaxia das
parasitoses intestinais. Utilizou-se a metodologia de Lutz/Hoffman para analisar as 1.962 amostras recebidas no laboratório, no
período de março de 2015 à março de 2016, através da visualização em lâminas e da microscopia convencional. O procedimento
consiste em emulsificar o material biológico com água destilada e solução de formalina a 5%, filtrar e transferi-lo para o cálice
de sedimentação onde aguardou-se 4 horas afim de que ocorra o fenômeno da sedimentação espontânea proposta pelos autores
do método. Posteriormente, coletou-se com a pipeta Pasteur uma parte do sedimento sendo transferido para a lâmina adequada e
corada com lugol e analisado em microscopia na objetiva de 10x e posteriormente, na de 40x. Dentre as 1.962 amostras foram
diagnosticados 78 casos de helmintos intestinais (3,9%). Os parasitas que obtiveram uma maior incidência respectivamente
foram o Ancilostomídeo sp. (25 casos), A. lumbricóides (19 casos), S. mansoni (14 casos), E. vermiculares (10 casos), T. tichiura
(4 casos), S. stercoralis (3 casos), H. nana (2 casos), H. diminuta (1 caso). É possível notar que os helmintos intestinais são
considerados um grave problema cosmopólito que crescentemente atinge a população mais susceptível de países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Uma gama de fatores está por trás desse evento, desde a susceptividade da população,
seja por falta de assistência médica e promoção de saúde a fatores educacionais, seja eles através de palestras educacionais ou
melhores instruções nas instituições de ensino. Evidentemente, há uma urgência quanto à necessidade da população alvo em
receber e aplicar melhores programas de conduta em profilaxia a fim de promover saúde perante todas as regiões endêmicas
distribuídas pela capital.

Palavras-chaves: Helmintos; Incidência; Profilaxia.
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Título: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM LINHAGENS DE BACTÉRIAS
ISOLADAS DO AMBIENTE HOSPITALAR
Autores: Fabíola de Nazaré Morais Mendes1, Lenita Suzane Silva de Jesus1, Katarine Antônia dos Santos Barile1
Instituição: 1Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ, Belém, Pará.

Resumo: A infecção hospitalar é evidenciada durante a admissão do paciente ou após a alta, quando puder ser relacionada com
internação prévia ou procedimentos hospitalares. Para que ocorra essa infecção é importante três fatores estarem relacionados: a
presença de microorganismo no hospital; um hospedeiro em condições comprometidas; e uma cadeia de transmissão. Para que
as infecções nosocomiais sejam tratadas com eficácia é importante a interpretação dos resultados de antibiograma. Estas permitem
a escolha certa dos antibióticos a serem utilizados no tratamento do quadro infeccioso. O presente estudo foi realizado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de alta complexidade da região metropolitana de Belém/PA, devido o local ser mais
propício a pacientes que já estejam em isolamento por bactérias resistentes. As bactérias analisadas neste estudo foram isoladas
de nove fômites diferentes da UTI. Os isolados foram cultivados em meio Brain Heart Infusion (BHI) e posteriormente, seis deles
(um de cada fômite analisado) foram avaliados quanto a resistência pelo método de disco-difusão utilizando os antibióticos
Ampicilina (AMP), Ceftazidima (CAZ), Cefotaxima (CTX), Cefepime (CPM), Imipenem (IMP) e Cefalexina (CFX). A linhagem
Escherichia coli ATCC 25922 foi utilizada como controle. Não se observou crescimento de colônias para os fômites: maçaneta
interna, torneira e dispenser de sabão. Os fômites cujas placas obtiveram crescimento microbiano apresentaram as seguintes
características morfotintoriais: estetoscópio, teclado 1 e maçaneta: colônias de estafilococos Gram-positivos; mobília e parede:
diplococos Gram-positivos; e teclado 2: bacilos Gram-positivos. O isolado obtido da mobília da UTI foi resistente a todos os
antibióticos testados, enquanto o isolado da parede interna foi sensível somente ao IPM. Os isolados restantes foram mais
sensíveis aos antibióticos. O presente estudo teve como objetivo avaliar as diversas fontes de transmissão de bactérias, frente aos
desafios de diversas formas de resistência bacteriana, demonstrando através de alguns fômites hospitalares o quanto é possível
disseminar cepas que podem passar despercebidas em pessoas com sistema imune normal, tornando-as verdadeiras armas letais
em paciente imunocomprometidos. Reforçamos então medidas de utilização do teste de antibiograma como uma maneira de
controle no uso de medicamentos durante o tratamento, para evitar a resistência bacteriana, buscando assim uma terapia mais
eficaz.

Palavras-chaves: Infecção Hospitalar, Resistência Antimicrobiana, Bactérias multiresistentes.
Agência Fomento: Núcleo de Pesquisa e Extensão da FAMAZ.
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TÍTULO: BACTÉRIAS COMUNITÁRIAS MULTIRRESISTENTES RECUPERADAS EM UROCULTURAS DE
IDOSOS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA PUC-GOIÁS
Autores: Ana Manoela Maria da Silva1, Alessandra Marques Cardoso1,2
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica de Goiás/Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas – GoiâniaGO; 2Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.

Resumo: A infecção do trato urinário (ITU) é responsável por cerca de 150 milhões de casos por ano em todo o mundo,
constituindo um problema de saúde pública capaz de induzir milhares de prescrições de antimicrobianos e gastos exorbitantes,
colaborando com a morbidade da população, uma vez que infecções graves podem acarretar em perda de função renal. Bactérias
multirresistentes (MDR) têm elevada incidência global, estando cada vez mais comumente associadas à ITU comunitária.
Autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Protocolo N° 82.542), nosso estudo
objetivou investigar os uropatógenos mais frequentes em idosos atendidos no Laboratório de Análises Clínicas da PUC Goiás
(LAC-PUC Goiás), de janeiro/2013 a junho/2014, bem como avaliar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana, identificar cepas
MDR e produtoras de β-lactamases de espectro ampliado (ESBL - Extended Spectrum β-Lactamase). Durante o estudo, 987
pacientes com idade entre 60 e 103 anos foram atendidos no LAC-PUC Goiás com queixa de ITU. Destes, 611 (61,9%) do gênero
feminino e 376 (38,1%) do masculino. Das uroculturas investigadas, 286 (29,0%) foram positivas, com resultado de contagem
de colônias superior a 100.000 UFC/mL. Dessas uroculturas positivas, 218 (76,2%) pertenciam a mulheres e 68 (23,8%) a
homens. Escherichia coli, o principal uropatógeno, foi responsável por 53,1 % dos casos, seguido por Staphylococcus spp.
(13,6%) e Klebsiella spp. (8,4%). A maior prevalência da E. coli em ITU guarda relação com sua capacidade de adesão às células
do trato urinário, inviabilizando sua eliminação durante a micção. Quanto à resistência antimicrobiana, 16 (5,6%) isolados
apresentaram-se ESBL positivos e 37 (13%) indutores de β-lactamases. Juntos, os três micro-organismos mais frequentes (E.
coli, Klebsiella spp. e Staphylococcus spp.) somaram um expressivo número de 114 (39,8) isolados MDR. O restabelecimento
da saúde do paciente instiga o uso de diversos antimicrobianos, induzindo o surgimento e a disseminação da resistência bacteriana.
Assim, é premente o monitoramento dos uropatógenos, cabendo ao laboratório clínico atenção quanto à seleção de
antimicrobianos utilizados nos testes de suscetibilidade, bem como rigoroso controle de qualidade destes testes. Em conclusão,
não é pretensioso afirmar que o sucesso terapêutico do paciente depende, dentre outros, da rápida e eficiente identificação
bacteriana e da definição do seu perfil de suscetibilidade.

Palavras-chaves: ITU, Idosos, Resistência bacteriana, MDR, ESBL.
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Título: Identificação de dermatófitos em colchonetes de academias de musculação, localizadas na região sul do
município de Palmas –TO.
Autores: Neilane Rabelo Rangel1, Luís Fernando Albarello Gellen1, Jéssica Soares Sampaio1, Denílson Araújo Lira1
Instituição: 1Centro Universitário Luterano de Palmas Ceulp/Ulbra – Palmas – TO.

Resumo: As dermatofitóses são infecções na pele causadas por fungos e podem ser adquiridas através do solo, do contato com
animais, pessoas e objetos contaminados. Nos ambientes de musculação a proliferação e disseminação desses microrganismos,
ocorrem com maior facilidade em decorrência do fluxo de utilização dos equipamentos e a falta ou limpeza inadequada destes.
A realização desta pesquisa tem como objetivo identificar a presença de dermatófitos nos colchonetes das academias de
musculação localizadas na região sul do município de Palmas - TO. Foram coletadas 100 amostras dos colchonetes de 4 academias
entre o período de setembro e outubro de 2015, foram coletadas cinco amostras de cada colchonete com diâmetro de 20 cm2 (as
quatro extremidades do colchonete e a região central). Após coletadas, semeadas, incubadas (28 oC), isoladas e realizada a
identificação a partir de observação macroscópicas e microscópicas, para identificação microscópica foi realizada a adaptação da
metodologia de Cavalcante e Neto (2007), após o crescimento total da colônia fúngica na placa, com o auxílio de um pedaço de
fita adesiva retirou-se um fragmento da colônia por fricção, utilizando a própria fita como lamínula, está posicionada sobre uma
lamina com uma gota de azul de lactofenol. Em seguida observou-se no microscópio óptico na objetiva de 100X, com auxílio de
óleo de imersão. Verificou-se que do total de 100 amostras submetidas a análise, houve crescimento de dermatófitos em 3% das
amostras, sendo do gênero Microspurum sp. e Epidermophyton sp. Porém, houve elevada presença do gênero Aspergillus sp
podendo ser patogênico para pessoas com o sistema imunológico deficiente ou debilitado, que portanto são responsáveis por
alguns processos alérgicos ou infecciosos, a evidencia do gênero acima citado , este oportunista pode ser levado em conta pela
não higienização dos filtros de ar dos ares condicionados do estabelecimento, já a presença de dermatófitos viáveis a infecção
pode ser ocasionada pela não desinfecção apropriada dos colchonetes.
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Título: AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE L-ASPARAGINASE POR
KRIBELLA SWARTBERGENSIS G8 (UFPEDA 3417)
Autores: Natália Coimbra da Silva Queiroz1, Jéssica Martins Fontes1, Glêzia Renata da Silva Lacerda1, Janete Magali de Araújo1,
Gláucia Manoella de Souza Lima1
Instituição: 1Universidade Federal de Pernambuco – Recife – PE.

Resumo: O filo das Actinobactérias possui grande importância biotecnológica por produzir diferentes metabólitos secundários,
tais como antibióticos, e enzimas. A enzima L-asparaginase é um desses metabólitos, que se destaca por sua atividade antitumoral.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção da L-asparaginase por Kribella swartbergensis G8 (UFPEDA 3417) e otimizar
as condições de produção desta enzima. O ensaio qualitativo foi feito por meio do inóculo da actinobactéria em placas contendo
os meios M9 e CZ acrescidos de vermelho de fenol como indicador e a L-asparagina como substrato. A análise quantitativa da
enzima foi feita submetendo o micro-organismo a diferentes parâmetros, como fontes de carbono (M9 e CZ), tempo de
crescimento (24 a 120 horas), níveis de pH (5,0 a 9,0) e temperatura (25 a 50ºC). A atividade da enzima foi medida através da
quantidade de amônia formada na reação de Nesslerização, na qual 1 U de L-asparaginase é igual a quantidade de enzima que
libera 1µM de amônia por minuto a 37ºC. No ensaio qualitativo, foi observada a presença de uma zona rosa ao redor da colônia,
indicando a produção de L-asparaginase. A partir do ensaio quantitativo, foi possível observar que o meio M9, após 120 horas
de inóculo, foi o mais indicado para a produção da enzima, apresentando 3675 UI/mL. Para o tempo de crescimento, observouse melhor produção enzimática em 72 horas, com 5722,22 UI/mL. Ao medir os níveis de pH, o micro-organismo desenvolveuse melhor no pH 8,0, com atividade enzimática de 4875 UI/mL. A temperatura mais favorável foi a de 25ºC, chegando a uma
produção enzimática de 1533,95 UI/mL. Com base nesses resultados, é possível afirmar que essa linhagem produz elevados
níveis elevados de L-asparaginase, sendo este o primeiro relato de atividade enzimática por Kribella swartbergensis.

Palavras-chave: Asparaginase; Actinobactéria.
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Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-PBP2a DE Staphylococcus aureus
(MRSA) CONTRA Enterococcus spp.
Autores: Natália Plínio de Souza1, Marcele da Silva Tamara1, José Procópio Moreno Senna1.
Instituição: 1 Fiocruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) Rio de Janeiro- RJ.

Resumo: As infecções causadas em ambientes hospitalares por bactérias multirresistentes vêm se tornando um dos maiores
problemas da medicina moderna. As bactérias Gram positivas do gênero Staphylococcus e Enterococcus são os principais agentes
causadores de infecções hospitalares. Os antibióticos controlaram as infecções bacterianas por mais de 70 anos. Hoje as indústrias
farmacêuticas estão investindo pouco na pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos, pois além de ter um elevado custo,
não há garantias que ao final do estudo já existam bactérias resistentes ao novo produto. O desenvolvimento de imunoterapia é
uma alternativa para tratamento de infecções por bactérias multirresistentes, pois estimula o sistema imune para eliminação do
patógeno infectante especificamente. Devido a similaridade funcional da proteína ligadora de penicilina 2a (PBP2a) de
Staphylococcus aureus (MRSA) e a proteína ligadora de penicilina 5 (PBP5) de Enterococos sp., pois ambas pertencem a classe
B de PBPs multimodulares, que conferem resistência aos antibióticos β-lactâmicos, este trabalho consiste na avaliação da
atividade do anticorpo monoclonal murino anti-PBP2a de Staphylococcus aureus (MRSA) em relação à proteína PBP5 de
Enterococcus spp., para um possível uso alternativo em profilaxia, terapia e imunodiagnóstico nas infecções causadas por este
agente biológico. Assim foi realizado o ensaio de sensibilidade aos β-lactâmicos pelo método de disco-difusão, a PCR para
amplificação da região de aproximadamente 1Kb da região transpeptidase da PBP5, western blot e ensaio de neutralização in
vitro. As cepas de enterococos analisadas foram: Enterococcus faecium ATCC 6569, Enterococcus faecium ATCC 0653,
Enterococcus faecalis ATCC 00234 e Enterococcus faecalis ATCC 00235 e Enterococcus faecium resistente à vancomicina
(VRE). Os resultados preliminares sugerem que o anticorpo monoclonal murino anti-PBP2a de MRSA tem atividade cruzada
com a PBP5, uma vez que, apresentou afinidade a uma proteína com aproximadamente 76KDa, tamanho similar a da PBP5, e
promoveu a redução de aproximadamente 90% do crescimento nas cepas de Enterococcus faecium que apresentaram positividade
no PCR para PBP5, enquanto que, nas cepas de Enterococcus faecalis apresentaram reação de PCR para PBP5 negativa e a não
foram sensíveis ao anticorpo.
Palavras chave: Enterococcus sp., PBP5, Multirresistentes, Imunoterapia, Anticorpos, β-lactâmicos.
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Resumo: Os derivados da hidantoína possuem várias propriedades farmacológicas, incluindo uma boa atividade
anticonvulsivante. Diferentes substituições no anel da hidantoína tem permitido a obtenção de novas propriedades, tais como
atividade fungicida, herbicida, antitumoral, hipolipidemica, antiarrítmicos e anti-hipertensivos. O presente estudo teve como
objetivo investigar a atividade antibacteriana mediada pela luz de derivados sintéticos da (Tio)-Hidantoína. Os ensaios para
avaliação da atividade antibacteriana mediada pela luz foram realizados em triplicata com as linhagens Staphylococcus aureus
ATCC 25923 e Escherichia coli ATCC 25922. Soluções dos derivados T01, T03, T04, T06, T07 e T09 foram preparadas em
DMSO (10000 μg/mL). Para os ensaios, 10 μL de cada solução foram adicionados em discos blanks (100 μg/disco). Para
avaliação da fotoatividade foram realizados dois ensaios simultâneos. Uma placa contendo os discos foi exposta à luz UVA (5
W/m2, de 315-400 nm, a partir de uma lâmpada Osram Dulux S Blue UVA 9W/78-G23, com emissão máxima a 350 nm) durante
2 h, enquanto que a outra foi mantida no escuro por igual período. A taxa do fluxo de emissão foi monitorada com um dosímetro
de luz ultravioleta digital Instrutherm MRU-201. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 h, seguido da leitura dos diâmetros
das zonas de inibição de crescimento com um paquímetro digital. Discos com Ampicilina (10 μg/disco) foram usados como
controles positivos de inibição de crescimento. Discos com uma solução etanólica (100%) de 8-metoxipsoraleína (10 μg/disco)
foram utilizados como um controle positivo de atividade fototóxica. Discos com DMSO (10 μL/disco) foram utilizados como
controle negativo. Todos os derivados foram inativos na ausência de luz contra as cepas de S. aureus. O composto T01, o qual
representa o núcleo fundamental da molécula, bem como os derivados T04 e T09 apresentaram atividade contra S. aureus após
irradiação com luz UVA indicando que a adição de Flúor ou Bromo no anel benzeno não inibiu a fotoatividade destes derivados.
Por outro lado, a metilação do anel benzeno no derivado T03 inibiu a sua fotoatividade. A substituição do anel aromático pelo
heterociclo tiofeno em T06 ou pelo anel de piridina em T07 reduziu a fotoatividade destes derivados. As (Tio)-hidantoinas T01,
T04 e T09 apresentam fotoatividade contra S. aureus sugerindo uma possível aplicação na terapia fotodinâmica de doenças
infecciosas da pele e de mucosas causadas por este patógeno.

Palavras-chaves: (Tio)-Hindatoínas, atividade antibacteriana, UVA, terapia fotodinâmica, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli
Agência Fomento: FAPEPI e UFPI (Brasil), CONICET e FONCYT (Argentina)
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Título: PESQUISA MICROBIOLOGICA DA ÁGUA CONSUMIDA EM ESCOLAS DE TERESINA-PI.
Autores: Antonio Linkoln Alves Borges Leal¹², André Barbosa de Lima¹², Gustavo Cardoso da Silva¹. Rodolfo de Oliveira
Galvão²
Instituição: ¹Faculdade Mauricio de Nassau – Teresina – Pi, ²Laboratório de Microbiologia da Faculdade Mauricio de Nassau Teresina - Pi

Resumo: A preservação da qualidade da água é uma necessidade universal, que exige atenção por parte das autoridades sanitárias
e consumidores em geral. Água é um recurso fundamental para ser humano, devendo estar isenta de microrganismos e de
substâncias tóxicas, pois pode causar danos reveríeis e irreversíveis. A avaliação da qualidade microbiológica da água pode ser
realizada através da identificação de indicadores de contaminação fecal e indicadores biológicos, quando apropriado. No presente
trabalho foram utilizados microrganismos indicadores, os coliformes totais e os coliformes termotolerantes (fecais), dentre elas
a espécie Escherichia Coli. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade microbiológica da água em Instituições de Ensino
de Médio de Teresina-PI. As amostras foram coletadas de 8 Instituições onde a água eram consumida por alunos e professores,
totalizando 12 amostras de água e 12 amostras com swab coletadas do local das torneiras onde água passa. Sendo um bebedouro
por instituição, porém em 2, tiveram mais de 1 coleta, 1 coletou-se em 3 bebedouros de andares diferentes e na outra em 2
bebedouros 1 na cantina e 1 para alunos. As amostras da água e de cada torneira foram transferidas para caldo de verde brilhante
e lauril, por 24h há 37ºC, em seguida semeados em Agar Nutriente e levada para estufa por 24h ha 37ºC. Os meios que
apresentaram colônias foram repicados para meios diferenciais e seletivos como EMB; SS; Agar Sangue e Mcconkey, feito
coloração de gram, e alguns testes químicos. As coletas foram feitas no período de 22 de março a 17 abril de 2016. Constando a
presença de inúmeras bactérias, com significância para 17 Escherichia Coli, 6 Salmonella e 1 Pseudômonas apresentando cor
esverdeada pigmento pioverdina difusível para Aeuroginosa, apresentado forma de bacilo na lâmina foi levado ao meio de Agar
Sangue constatando B-hemólise, foi submetido a testes bioquímicos em e TSI confirmada como não fermentadora e Ureia
reagindo com o meio alterando a coloração e gerando gás. Devido a grande quantidade encontrada Escherichia Coli, além de
Pseudômonas Aeuroginosa bactéria altamente toxica a saúde. Sugere-se de ampla importância o estudo, pois oferecem risco aos
alunos, professores e os demais que a consomem, por estarem completamente fora dos padrões microbiológicos de qualidade,
onde esses riscos podem ser diminuídos através do tratamento correto da água, limpeza periódica dos reservatórios e manutenção
adequada das torneiras.

Palavras-chaves: Água, Análise, Microbiologia
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Título: BIOPROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE ESPÉCIES VEGETAIS
PERTENCENTES À FAMÍLIA Fabaceae CONTRA AMOSTRAS DE Corynebacterium diphtheriae
Autores: Wellyson da Cunha Araújo Firmo1,2,4, James Soares Diniz2, Aruanã Joaquim Matheus Costa Rodrigues Pinheiro3,
Jéssica Silva dos Santos4, Rodrigo Bênnetton da Conceição Dutra4, Raphael Hirata Jr5, Priscila Soares Sabbadini4,6
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Resumo: Fabaceae é uma das maiores famílias de angiospermas, com distribuição ampla ao redor do globo, utilizada para
diversos fins terapêuticos, incluindo tratamento de infecções bacterianas. Corynebacterium diphtheriae é um patógeno
emergente, e causa a difteria, doença que está relacionada à produção da toxina diftérica (TD). O presente trabalho teve como
objetivo averiguar o perfil fitoquímico, a atividade antibacteriana e a citotoxicidade de espécies vegetais da família Fabacea
[Stryphnodendron coriaceum Beth (Babartimão) e Plathymenia reticulata Benth (Candeia)]. As folhas foram coletas em EstreitoMA e submetidas à secagem. Foram confeccionadas e depositadas exsicatas, para identificação no Herbário Ático Seabra da
Universidade Federal do Maranhão. Extratos brutos hidroalcóolicos (EBH) foram obtidos das folhas secas após maceração com
etanol 70%, na proporção de 1:10, durante 7 dias, sob agitação diária. Os EBH foram submetidos à análise fitoquímica de fenois
e taninos (reação com cloreto férrico), flavonoides (presença de coloração em pH 3; 8,5 e 11 e coloração da amostra alcalinizada
e acidificada após aquecimento), esteroides e triterpenoides (extração com clorofórmio, anidrido acético e ácido sulfúrico) e
saponinas (persistência de espuma após agitação). Avaliou-se a atividade antibacteriana pela técnica de difusão em ágar e por
microdiluição para determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima (CBM) dos EBH
de S. coriaceum (74mg/mL) e de P. reticulata (72mg/mL) contra 6 isolados clínicos de C. diphtheriae. A citotoxicidade foi
avaliada pelo teste de hemólise, utilizando concentrações de 1000 a 7,8125µg/mL dos extratos. A triagem fitoquímica foi positiva
para esteroides e saponinas, para ambas as espécies. Os EBH das plantas medicinais inibiram o crescimento bacteriano de todas
as amostras testadas. A Candeia apresentou melhor CIM (1,12mg/mL), já o Babartimão a melhor CBM (18,5mg/mL), isso,
independente da produção de TD pelas amostras. Os EBH apresentaram baixa capacidade hemolítica em todas as concentrações
testadas. As plantas medicinais são empregadas pelo homem no tratamento de enfermidades. A descoberta de novos agentes
antimicrobianos mais seguros e eficientes é primordial. A Candeia e o Babartimão apresentaram essas características.

Palavras-chave: Plantas medicinais, Fabaceae, Corynebacterium diphtheriae, Antibacteriano
Agência Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA),
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Resumo: Os micro-organismos do gênero Corynebacterium, juntamente com os dos gêneros Mycobacterium e Nocardia, fazem
parte do grupo CMN. O gênero Corynebacterium apresenta mais de 100 espécies e de 10 subespécies. Nos últimos anos, foram
descritas mais de 60 espécies de corinebactérias, sendo diversas relacionadas com a colonização e/ou infecção em humanos e
animais. Diante deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo averiguar o perfil fitoquímico e a atividade antibacteriana
de Lafoensia pacari A. St.-Hil. (mangabeira) contra Corynebacterium spp. Folhas de L. pacari foram coletas no município de
Estreito-MA e submetidas à secagem. Foram confeccionadas e depositadas exsicatas para identificação no Herbário Ático Seabra
da Universidade Federal do Maranhão. O extrato bruto hidroalcóolico (EBH) foi obtido das folhas secas após maceração com
etanol 70%, na proporção de 1:10, durante 7 dias, sob agitação. O EBH foi submetido à análise fitoquímica de fenois e taninos
(reação com cloreto férrico), flavonoides (presença de coloração em pH 3; 8,5 e 11 e coloração da amostra alcalinizada e
acidificada após aquecimento), esteroides e triterpenoides (extração com clorofórmio, anidrido acético e ácido sulfúrico) e
saponinas (persistência de espuma após agitação). Avaliou-se a atividade antibacteriana pela técnica de difusão em ágar e por
microdiluição para determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima (CBM) do EBH
de L. pacari (255mg/mL) contra as amostras Corynebacterium diphtheriae (CDC-E8392), Corynebacterium
pseudodiphtheriticum (ATCC 10700) e Corynebacterium ulcerans (CDC KC279). A triagem fitoquímica foi positiva para fenois,
taninos hidrolisáveis, flavanonois, flavanonas, triterpenos, esteroides, alcaloides e saponinas. O EBH inibiu o crescimento
bacteriano de todas as amostras testadas, entretanto o maior halo de inibição (3,2mm) foi observado para C. diphtheriae. As
melhores CIM (0,02mg/mL) e CBM (15,94mg/mL) forma observadas para C. diphtheriae e C. ulcerans, respectivamentes. Os
resultados permitem considerar o alto potencial antibacteriano da mangabeira contra espécies de Corynebacterium, o que está
diretamente relacionado à presença de constituintes químicos do metabolismo secundário da planta. O conhecimento sobre a
propriedade antibacteriana de L. pacari pode estimular e direcionar o desenvolvimento de novos fármacos com essa ação.
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Resumo: Lobeira como é conhecida popularmente é uma planta nativa do cerrado brasileiro, cientificamente conhecida como A
Solanum lycocarpum St. Hill, está pertencente à família das Solanáceas. É muito utilizada pela população das regiões norte,
nordeste e centro-oeste para fins medicinais, o amido de seus frutos contém quantidades consideráveis de substâncias
antimicrobianas, antifúngicas e antiparasitárias, entre estas estão os glicoalcalóides, taninos e flavánoides. As amostras foram
coletadas, tratadas previamente com hipoclorito a 1% e etanol 70%, seguidas de desidratação foliar, tamisação, produção do
extrato com etanol absoluto, sendo rotoevavorado e filtrado com uso de filtro micropore. As análises foram concentração
inibitória mínima e máxima (CIMM), segundo a NCCLS, curva cinética de crescimento bacteriano livre e com concentrações de
extratos e teste de disco-difusão, segundo NCCLS. Por se tratar de um organismo gram-negativo as concentrações de inibição de
todos os testes foram elevadas, na CIMM os valores de atividade antimicrobiana foram de 100 mg para a concentração inibitória
mínima e 160 para concentração inibitória máxima, comprovando atividade antimicrobiana, para firmar tal atividade o teste de
cinética microbiana demonstrou que as bactérias atingiam as etapas de sua curva de crescimento nos seguintes tempos, 50 (lag),
150 (exponencial),200 (estacionária)e 350 min (declínio), com a adição das concentrações de CIMM demonstrou picos de
resistência a atividade do extrato, entretanto a atividade antimicrobiana fora comprovada, gerando uma redução nas etapas da
curva de crescimento, por consequência a fase de declínio reduziu-se para 225min. Para sanar os picos de resistência , o teste de
disco-difusão pode demonstrar se havia ou não resistência antimicrobiana, como em todos os teste os estratos apresentaram
atividade antimicrobiana, as contrações utilizadas partiram dos testes de CIMM (100, 120, 140,160, 180, 200mg). Vários
pesquisadores obtiveram atividade antimicrobiana nos testes de CIMM, entretanto não se repetiam no disco-difusão, entretanto
a matéria prima para produção do extrato era o fruto e não a parte foliar como fora este projeto. Portanto o extrato foliar alcoólico
apresenta atividade antimicrobiana frente a cepas de E. coli, deve-se realizar a citotoxicicidade dos extratos para poder concluir
se há viabilidade do uso dos estratos.

Palavras-chaves: Lobeira, Escherichia coli, antimicrobiana, resistência.
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Resumo: A Resolução Nº 241 de 2014 - Conselho Federal de Biomedicina, que versa sobre a habilitação em biomedicina estética,
considera que os óleos essenciais podem ser utilizados para fins estéticos e caberá ao profissional Biomédico prescrevê-los com
base em sua segurança, eficácia e bases científicas. Os óleos essenciais, extraídos do Citrus bergamia (Bergamota) e da Melaleuca
alternifolia (Melaleuca), apresentam propriedades farmacológicas, entre as quais atividade antimicrobiana. Visto esta
característica farmacológica, pressupõem-se um uso prático destes óleos nas infecções bacterianas do folículo piloso que acomete
as regiões do corpo onde tenha a presença de pelos. Tendo como pressuposto que os pelos podem ser indesejáveis em áreas
normais e que, por motivos estéticos, são submetidas à depilação (axilas e virilhas), um procedimento que facilita o
desenvolvimento de foliculites, e que em casos mais graves e recorrentes exigem tratamento com antibiótico tópico. O objetivo
foi avaliar a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de Bergamota e Melaleuca, frente à cepa de S. aureus (ATCC29213).
Para esta finalidade, os S. aureus mantidos em cultura foram transferidos para um tubo contendo 2 mL de solução fisiológica
estéril a 0,9% e a concentração das bactérias ajustada à escala 0,5 de MacFarland. Para o teste de sensibilidade antimicrobiana,
utilizou-se a técnica de Pour Plate, pipetou-se 1 mL do inóculo homogeneizado em 45mL de ágar Mueller-Hington na placa de
150x15 mm. Esta mistura foi homogeneizada e, após a solidificação do meio de cultura, foram perfurados 3 poços de 5 mm de
diâmetro. No orifício central foi adicionado 1 gota controle positivo, solução oftálmica de tobramicina 3 mg/mL; No segundo foi
adicionado 50 µL do óleo de Bergamota e, no terceiro, 50 µL do óleo Melaleuca. Após um período de pré-difusão, as placas
foram incubadas a 37ºC por 18-20h. Os ensaios foram realizados em triplicata. Decorrido o período de incubação, realizou-se a
leitura dos halos de inibição em milímetros. Foi possível observar que a média dos halos de inibição utilizando-se o óleo de
Melaleuca (20 mm) foi superior aos do óleo de Bergamota (13 mm), contudo, ambos foram considerados óleos com atividade
antimicrobiana frente ao S. aureus. Sugere-se que estes possam ser utilizados em composições farmacêuticas ou mesmo de forma
isolada para fins de tratamento das foliculites superficiais causadas por S. aureus, minimizando a utilização de antibióticos
convencionais.

Palavras-chaves: Antimicrobiana, Bergamota, Estética, Foliculite, Melaleuca, Óleo Essencial, Staphylococcus aureus.
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Resumo: Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) são patógenos oportunistas frequentemente associados a
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Com o avanço das infecções causadas por MRSA aliada ao uso irracional
de antimicrobianos, à vancomicina tornou-se a principal opção terapêutica. Contudo, o uso constante deste glicopeptídeo e, por
conseguinte o aumento da pressão seletiva, trouxeram como consequência o aparecimento de MRSA tolerante (VT-MRSA) e
com sensibilidade reduzida à vancomicina (hVISA e VISA). Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença de isolados
tolerantes à vancomicina em Staphylococcus aureus resistentes à meticilina isolados em hospitais de Porto Alegre, RS, Brasil.
Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da nossa instituição sob o registro nº 1.212.043. Neste estudo foram analisadas 177
amostras de MRSA isoladas a partir de origens clínicas diversas. A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e da
concentração bactericida mínima (CBM) para vancomicina foi realizada conforme recomendações do CLSI, 2015. A tolerância
à vancomicina foi definida como a razão CBM/CIM ≥ 32. Dos isolados, 142 (80,4%) apresentaram CIMVAN de 1µg/ml e 35
(19,8%) CIMVAN de 2µg/ml. Destes 125 (70,6%) apresentaram CBMVAN de 16µg/ml, 45 (25,4%) CBMVAN de 32µg/ml e 7 (4%)
CBMVAN de 64µg/ml. Do total de isolados 24 (13,6%) mostraram-se tolerantes à vancomicina. A presença de VT-MRSA aumenta
as chances de falha no tratamento com vancomicina, bem como a emergência dos fenótipos hVISA e VISA. Diante do exposto,
fica claro a necessidade de detectar a presença de VT-MRSA é necessário para auxiliar na antibioticoterapia e controlar a
disseminação desses micro-organismos multirresistentes.

Palavras-chaves: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; Tolerância à Vancomicina; Tratamento.
Agência Fomento: CNPq e CAPES.
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Resumo: Ambientes internos favorecem riscos para a saúde incluindo alergias, infecções e toxicidade. A conjunção de vários
fatores de natureza física (temperatura, luz, umidade), química (respiração, acidez, oxidação da celulose) e biológica (ácaros,
fungos, bactérias e vírus) influencia na capacidade ocasionando danos aos acervos bibliográficos. O objetivo deste trabalho foi
investigar a presença de fungos em ambientes internos de sete bibliotecas públicas e privadas em Cuiabá e Várzea Grande-MT e
seu impacto na saúde ocupacional. Foram coletadas amostras ambientais internas em dois períodos climáticos úmidos Janeiro a
Maio/2015 e Junho a Outubro/2015. De 332 amostras de poeira coletadas por três técnicas: impactador/amostrador de ar
(2.229/12,3%), exposição em placas (6.578/25,1%) e swab estéril (16.387/62,6%) foram isoladas 26.194 UFC’s e identificadas
183 espécies fúngicas. Destas, 157 foram micelianas e 26 leveduriformes, totalizando 53 taxas, sendo (43/81,1%) gêneros
micelianos e (10/18,9%) leveduriformes. O gênero Aspergillus (10.628/40,6%) foi um dos principais fungos presentes no ar em
ambientes internos. Aspergillus niger (3.219/12,3%) foi identificado como sendo a espécie mais prevalente nos ambientes
literários, seguido de Cryptococcus spp (1.865/7,1%) e Cladosporium cladosporioides (1.825/7,0%). Quanto à distribuição
sazonal, os propágulos fúngicos foram mais frequentemente isolados no período seco/estiagem (14.132/54%) em comparação
com o período úmido/chuvoso (12.062/46%). Dentre os dois períodos climáticos houve predomínio dos seguintes gêneros:
Aspergillus spp, Rhodotorula spp, Cladosporium spp, Cryptococcus spp, Fusarium spp, Penicillium spp, Paecilomyces spp,
Curvularia spp, Alternaria spp, Trichoderma spp, Rhizopus spp, Aureobasidium spp, Chrysonilia sitophila, Mucor spp, Candida
spp. A temperatura foi considerada um agravante na proliferação fúngica nestes estabelecimentos. Os ambientes
avaliados apresentaram substratos adequados na forma de livros e documentos associados à poeira e umidade dos
condicionadores de ar. Este fato assume relevância devido a estes ambientes abrigarem funcionários expostos constantemente
aos microrganismos identificados. Estes achados trazem à luz a questão de minimizar o risco de exposição aos microfocos de
agentes fúngicos patogênicos e toxigênicos em acervos bibliográficos, realizando seu papel na microbiota destes; como
comensais, decompositores e patógenos.

Palavras-chave: bibliotecas, poeira, aerobiologia fúngicas, saúde ocupacional.
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Resumo - Cândida sp. são leveduras que fazem parte da microbiota autóctone da cavidade bucal de indivíduos saudáveis. As infecções
causadas por essas leveduras possuem um espectro bastante extenso, compreendendo desde a colonização de mucosas até a evolução
para quadros sistêmicos. O quadro infecioso ocorre quando o hospedeiro apresenta um desequilíbrio na microbiota ou comprometimento
do sistema imune. A ampla variedade de espécies de Candida sp. é de grande relevância clínica, pois a patogenicidade das espécies
está relacionada a uma combinação de fatores que contribuem para a sua virulência. Dentre os fatores mais comuns estão a produção
de enzimas extracelulares como proteinases e fosfolipases, e presença do potencial hemotítico expresso pela levedura. Deste modo, o
objetivo deste estudo foi verificar a presença da atividade hemotílica e das enzimas aspartil proteinase e fosfolipase em Candida sp. da
cavidade bucal de crianças com idade entre dois e quatro anos. Para isso foram avaliadas 57 cepas, previamente isoladas por Dal Vesco
et al. (2011) sendo 19 cepas da espécie C. albicans, 17 cepas de C. glabrata, 15 cepas de C. tropicalis e 6 cepas de C. krusei. As
amostras foram reativadas e inoculadas em placas contendo meios específicos para posterior crescimento e detecção da expressão de
cada atividade. A atividade enzimática (Pz) decorreu da razão entre o diâmetro da colônia (dc) e o diâmetro da colônia acrescido da
zona de precipitação (dcp). Os resultados foram assim classificados em negativo (Pz = 1 cm), positivo (0,64 cm = Pz < 1 cm) e
fortemente positivo (Pz < 0,63 cm). A atividade hemolítica foi caracterizada pela presença dos halos de hemólise, sendo classificada
em α- hemólise, β –hemólise e  - hemólise. Todas as atividades foram realizadas em triplicata. Os resultados demonstram que das 57
cepas avaliadas, nenhuma apresentou atividade da enzima aspartil proteinase, e, apenas duas cepas de C. albicans e uma cepa de C.
tropicalis apresentaram atividade fosfolipásica. No entanto, referente à atividade hemolítica, oito cepas apresentaram -hemólise, onze
apresentaram α-hemólise e 38 cepas não demonstram atividade hemolítica. Esses dados expressam que as cepas analisadas apresentam
baixa virulência. No entanto, a positividade da atividade hemolítica sugere a importância da caracterização das leveduras presentes na
mucosa bucal, pois este é considerado um importante fator de virulência para disseminação e patogenicidade das leveduras oportunistas.

Palavras-chave: Cândida sp, candidose bucal, exoenzimas, fatores de virulência.
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Resumo: As infecções do trato urinário (ITU) são caracterizadas pela inflamação do urotélio, sendo extremamente frequentes e
acometendo todas as idades. Os agentes etiológicos mais presentes são as enterobactérias, sendo a urocultura quantitativa o
padrão-ouro para seu diagnóstico. O conhecimento da epidemiologia da resistência bacteriana nas ITU se faz necessário para a
correta orientação no momento da escolha dos antibióticos, pois as características das resistências podem variar dependendo da
região estudada. Frente a isto, o presente estudo teve como objetivo traçar o perfil bacteriano de uroculturas obtidas de pacientes
atendidos em um laboratório público de Maceió – AL no período de julho a dezembro de 2013. Foi realizado um estudo
observacional retrospectivo, através de livros de controle interno, onde foram analisados dados laboratoriais de uroculturas
realizadas nesses seis meses. Neste período, foram contabilizados 1574 resultados de uroculturas, sendo 360 (22,87%) positivos
para crescimento microbiológico. Os resultados foram divididos em Ambulatório, Hospital de Urgência e Maternidade Pública.
Os microrganismos mais isolados foram bactérias da família Enterobacteriaceae, predominando no sexo feminino. O agente
etiológico mais encontrado foi a Escherichia coli, apresentando alto padrão de resistência aos antimicrobianos testados, atingindo
percentuais superiores a 90% frente asulfametoxazol/trimetropima e ácido nalidíxico, no caso do ambulatório;
ampicilina/sulbactam, cefalotina, norfloxacina e sulfametoxazol/trimetropima, no caso do Hospital de Urgência; e
sulfametoxazol/trimetropima, levofloxacina e cefalotina, no caso da Maternidade Pública. Com isso ratifica a necessidade do
controle do uso racional de antimicrobianos, evitando o surgimento de espécies de enterobactérias multirresistentes, visto que a
E. coli é uma das principais espécies produtoras de betalactamases de amplo espectro que tem se tornado um problema de saúde
pública.

Palavras-chaves: uroculturas, enterobactérias, antimicrobianos.
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Resumo: O ambiente hospitalar guarda muitos e variados tipos e fontes de microrganismos, que podem causar doenças
infecciosas; estes locais são conhecidos como reservatórios. O presente estudo teve como objetivo avaliar a presença da bactéria
Staphylococcus aureus em superfícies das cabeceiras (superior e inferior) dos leitos dos pacientes, do Hospital e Pronto Socorro
Municipal de Várzea Grande, Mato Grosso. Frequentemente este microrganismo é encontrado na pele e nas fossas nasais de
pessoas saudáveis. Entretanto pode provocar doenças, que vão desde uma simples infeção até infeções graves. A sigla MRSA
que dizer Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, em português, Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina.
O Staphyloccus aureus MRSA não é mais agressivo do que o Staphylococus não MRSA. Trata-se de um estudo transversal, no
qual foram coletados amostras de 22 leitos, o que representa, aproximadamente, 15% do total desses. A coleta foi realizada com
auxilio de “Swab” e água peptonada 0,1% estéril. Após a coleta os swabs foram acondicionados nos frascos contendo água
peptonada e transportados para o laboratório de microbiologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Onze leitos foram
avaliados no hospital; sendo dois leitos de cada bloco selecionados e duplicados. O isolamento das cepas foi realizado por meio
do teste de Petrifilm, seletivo para Staphylococcus aureus. A identificação e confirmação das cepas isoladas foram realizadas por
meio da técnica morfotintorial de Gram; testes bioquímicos e antibiograma. O seu problema está nas opções reduzidas de
antibiótico e não na virulência da bactéria. Das 22 amostras coletadas 7 (31,81%) foram consideradas positivas para bactéria S.
aureus. O baixo índice de crescimento dos isolados pesquisados deve-se provavelmente ao armazenamento inadequado das placas
de Petrifilm, uma vez que a literatura mostra a eficácia desse teste, que demonstra eficiência e prontas para uso, desenvolvidas
especialmente para aumentar a sua produtividade, confiabilidade e redução dos custos operacionais em relação aos métodos
tradicionais de detecção de microrganismos.

Palavras chave: Infecção hospitalar; Staphylococcus aureus; superfícies; leitos contaminados.
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Resumo: As interações que ocorrem entre as bactérias e amebas podem dar-se através de relações mútuas, onde ambos os
organismos se beneficiam da associação ou parasitárias, em que um organismo se beneficia em detrimento do outro. No presente
estudo, avaliou-se a interação entre Acanthamoeba polyphaga e Staphylococcus aureus (MRSA) através de um modelo de
cocultivo em diferentes tempos de incubação. A suspensão amebiana em PBS contendo 106 células/mL foi adicionada a uma
placa de 96 poços que foi incubada a 30°C por 30-60 minutos para permitir a adesão das mesmas antes da adição das bactérias a
uma MOI (Multiplicidade de Infecção) de 1:100 de ameba para bactérias. Após este processo, adicionou-se à suspensão amebiana,
100 µL de uma concentração de 108 células/mL de S. aureus (MRSA). O cocultivo foi incubado por 2, 24, 48, 72 e 96 horas a
30ºC para realização da avaliação da viabilidade celular. Como controle, as amebas foram cultivadas sozinhas em PBS e o mesmo
procedimento foi adotado para o controle do cultivo de S. aureus (MRSA). A partir deste modelo de cocultivo, foram realizados
os testes de viabilidade amebiana, viabilidade bacteriana, influência de Staphylococcus aureus (MRSA) no processo de
encistamento de Acanthamoeba polyphaga e a visualização e comprovação de Staphylococcus aureus (MRSA) internalizado em
Acanthamoeba polyphaga deu-se a partir da realização de Microscopia de Fluorescência e Microscopia Confocal. Os resultados
demonstraram que 89% das células amebianas permaneceram viáveis após contato com a bactéria. O isolado bacteriano foi
visualizado no interior da ameba através de microscopia confocal e de fluorescência em até 216 horas de cocultivo, sendo
considerado um microrganismo resistente à ameba. S. aureus (MRSA) permaneceu viável em cistos de A. polyphaga, reforçando
a hipótese de que Acanthamoeba pode desempenhar um papel crucial na propagação de S. aureus (MRSA) na comunidade e
ambiente hospitalar. O maior percentual de amebas encistadas deu-se em 96 horas de incubação quando cocultivadas com o
isolado de S. aureus (MRSA), apresentando um aumento progressivo deste percentual a cada período de incubação. A partir
disso, estudos devem intensificar-se para melhor compreender os mecanismos de virulência envolvidos na interação entre ambos
os microrganismos.

Palavras-chaves: Acanthamoeba polyphaga, Staphylococcus aureus, cocultivo, interação.
Agência de Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Resumo: Cães são susceptíveis a diversas infecções, tanto por vírus quanto por bactérias e/ou fungos. Geralmente, os principais
sítios infecciosos concentram-se na pele, olhos, ouvidos e trato urinário dos animais. Estas infecções, mesmo quando brandas,
devem ser diagnosticadas e tratadas por meio de terapêutica adequada, uma vez que estes quadros podem se agravar. Neste
contexto, o objetivo deste estudo foi demonstrar a prevalência das infecções bacterianas em caninos atendidos em consultórios
ambulatoriais da região do Vale dos Sinos (RS). Foram revisados os registros de 50 exames culturais de diferentes amostras
clínicas (fezes, urina, ferida, secreções e swabs de ouvido/pêlo/pele) coletadas entre Novembro/2011 a Novembro/2013. Todas
as amostras eram rotineiramente semeadas em agar MacConkey, agar sangue e agar chocolate, incubadas em condições ideais e
os crescimentos eram avaliados através de testes específicos. A prevalência global de infecções bacterianas foi de 56% (28/50).
Os resultados culturais agrupados segundo o tipo de amostra demonstraram: 37,5% (9/24) swabs de ouvido positivos, sendo
29,20% Sthaphylococcus aureus, 4,15% Escherichia coli e 4,15% Proteus mirabilis; 66,7% (6/9) amostras de urina foram
positivas para P. mirabilis (33,3%), Enterococcus sp. (16,7%), S. aureus (16,7%), E. coli (16,7%) e Staphylococcus haemolyticus
(16,7%); 33,3% (1/3) amostras de pêlo/pele foi positiva para S. aureus; nas amostras de fezes (n=4) foram isoladas E. coli (50%)
e Enterococcus sp. (50%); a única amostra de ferida operatória foi positiva para S. haemolyticus. Por fim, 89% (8/9) das amostras
de secreção apresentaram-se positivas para diferentes bactérias. Dentre estas, em uma amostra clínica foram encontradas duas
bactérias diferentes (E. coli e P. mirabilis). As demais secreções tiveram culturas monobacterianas e foram isoladas E. coli, P.
mirabilis, P. aeruginosa e S. aureus. Com base nestes resultados foi possível observar a elevada prevalência de infecções não
hospitalares em caninos (56%). Verificou-se, também, que bactérias Gram positivas e negativas foram agentes etiológicos, sendo
S. aureus a espécie mais frequente (11/28), seguida por E. coli e P. mirabilis (4/28).

Palavras-chave: cães, infecções bacterianas, prevalência.
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Resumo: O organismo humano é dotado de bactérias que participam ativamente de seu funcionamento. No entanto, um
desequilíbrio em sua quantidade pode desencadear doenças e infecções, inclusive levar a morte. Este trabalho visou analisar a
eficácia antisséptica e antimicrobiana no controle de bactérias gram negativas e positivas. Foram utilizados álcool 70%, álcool
gel, sabonete líquido a base de glycerol, antisséptico bucal com álcool 26,9% e os antibióticos: ciprofloxacina comprimidos de
500 mg, benzilpenicilina pó para solução injetável 1200ui comercializados em 3 farmácias da cidade de Várzea Grande/MT.
Discos de papel filtro de 5 mm; foram embebidos por 10 minutos; em álcool 70%, álcool gel, sabonete líquido a base de glycerol,
atisséptico bucal com álcool 26,9% e colocados diretamente sobre placas de petri. Os antibióticos receberam diluições 1:1, 2:1,
4:1, 6:1 e 8:1 após; foram colocados nos discos de difusão de papel filtro com o mesmo diâmetro. As placas de petri foram
semeadas isoladamente com as cepas das bactérias Staphylococcus aureus, Shigella spp, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Salmonella spp. As placas foram colocadas em estufa à 37ºC durante 24 horas para incubação. Foram medidos os halos
formados ao redor dos discos de difusão comparando-os com os padrões da CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
Os resultados mostraram: o álcool 70% formou halos de sensibilidade no combate a todas as bactérias e o álcool gel halo de
resistência apenas para Escherichia coli. O antisséptico bucal conseguiu formar halos de sensibilidade para Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. O sabonete líquido mostrou-se resistente a todas as cepas bacterianas
testadas. A utilização da benzilpenicilina pó conseguiu apresentar halo sensibilidade no antibiograma com as diluições preparadas
com agua estéril nas seguintes proporções 1:1, 2:1, 4:1, 6:1 e 8:1; as soluções de ciprofloxacina, também preparada com agua
estéril nas proporções 1:1, 2:1, 4:1, 6:1 e 8:1 apresentou resistência para Shigella spp., apresentando halos inferiores a 18mm de
diâmetro, segundo a CLSI determina resistência da bactéria ao medicamento. O álcool 70%, antisséptico bucal com álcool 26,9%
e os antibióticos benzilpenicilina e ciprofloxacina foram eficazes no controle de algumas bactérias. O álcool gel e o sabonete
antimicrobiano não foram capazes de combater o crescimento bacteriano.

Palavras chaves: Microrganismos, Antissépticos, Antimicrobianos, bactérias.
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Resumo: As riparinas são alcamidas encontradas naturalmente nos frutos e cálice da espécie Aniba riparia (Lauraceae), as quais
apresentam várias atividades biológicas, tais como atividade antidepressiva, anti-inflamatória, antinociceptiva e antimicrobiana.
Atualmente a rota sintética é a principal forma de obtenção de diferentes riparinas, incluindo os análogos sintéticos denominados
Riparinas A, B, C, D e E. O presente estudo teve como objetivo investigar a atividade antibacteriana mediada pela luz de Riparinas
sintéticas. Os ensaios para avaliação da atividade antibacteriana mediada pela luz foram realizados em triplicata com as linhagens
Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Escherichia coli ATCC 25922. Soluções dos derivados Rip-A, Rip-B, Rip-C, Rip-D e
Rip-E foram preparadas em dimetilsulfóxido (10000 μg/mL). Para os ensaios, 10 μL de cada solução foram adicionados em
discos blanks (100 μg/disco). Para evidenciar a atividade fotossensibilizante, dois ensaios simultâneos foram realizados. Uma
placa contendo os discos foi exposta à luz UVA (5 W/m2, de 315-400 nm, a partir de uma lâmpada Osram Dulux S Blue UVA
9W/78-G23), com emissão máxima a 350 nm) durante 2 h, enquanto que a outra foi mantida no escuro por igual período. A taxa
do fluxo de emissão foi monitorada com um dosímetro de luz ultravioleta digital Instrutherm MRU-201. As placas foram
incubadas a 37ºC por 24 h e após este período foi realizada a leitura dos diâmetros das zonas de inibição de crescimento com um
paquímetro digital. Discos com Ampicilina (10 μg/disco) foram usados como controles positivos de inibição de crescimento.
Discos com uma solução etanólica (100%) de 8-metoxipsoraleína ( 10 μg/disco) foram utilizados como um controle positivo de
atividade fototóxica. Discos impregnados com DMSO (10 μL/disco) foram utilizados como controle negativo. O derivado RipA, o qual representa o núcleo fundamental da molécula, bem como os derivados metoxilados Rip-B e Rip-D não apresentaram
fotoatividade contra S. aureus, indicando que a adição de metoxilas nas posições C3’ e C4’ do anel fenetil não confere
fotoatividade. Por outro lado, a adição de hidroxilas na porção benzamida dos derivados Rip-C (posição C2) e Rip-E (posições
C2 e C6) tornaram estes derivados fotoativos contra S. aureus. Portanto, as riparinas Rip-C e Rip-E apresentam fotoatividade
contra S. aureus podendo ser utilizadas na terapia fotodinâmica de doenças infecciosas da pele e de mucosas causadas por este
patógeno.
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Resumo: A água constitui um recurso indispensável para a sobrevivência de todos os seres vivos e para a manutenção das funções
e integridade dos ecossistemas. Sendo a água de importância vital ao indivíduo, a garantia de sua potabilidade é fundamental para
que seu consumo não cause riscos à saúde da população. Além dos processos de tratamento de efluentes e desinfecção, análises
microbiológicas devem ser realizadas, a fim de avaliar critérios e indicadores que atestem a qualidade da água distribuída,
evitando a propagação de doenças fecal-oral. De acordo com os parâmetros preconizados pela legislação vigente, entre os
indicadores de qualidade microbiológica da água estão os coliformes totais, coliformes termotolerantes e bactérias heterotróficas.
Os ensaios previstos exigem como padrão de qualidade a ausência de coliformes totais e fecais em 100 mililitros de água. A
contagem de bactérias heterotróficas não deve ultrapassar o limite de 500 Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de
amostra (UFC/mL). O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica de águas tratadas, do sistema de abastecimento
público, e águas não tratadas, provenientes de poços e fontes, de quatro municípios da Serra Gaúcha, RS. Foram coletadas 49
amostras, sendo 21 amostras de água tratada e 28 amostras de poços e fontes sem tratamento, durante o período de abril a junho
de 2016. O método empregado para a determinação de coliformes totais e Escherichia coli foi o sistema Colilert® (Tecnologia
do Substrato Definido). Para a contagem de bactérias heterotróficas, utilizou-se a técnica do cultivo em profundidade (“Pour
Plate”). Dentre as amostras analisadas, nenhuma apresentou contagem de bactérias heterotróficas superior ao limite de 500
UFC/mL, demonstrando estar dentro dos padrões exigidos. Das amostras de água tratadas, apenas 3 (14,29%) apresentaram
contaminação por coliformes totais, indicando eficácia do sistema de tratamento na eliminação de bactérias indesejáveis e
patogênicas. Entre as águas de poços e fontes sem tratamento, 11 (39,29%) amostras detectaram presença de coliformes totais,
das quais 6 (21,43%) também demonstraram contaminação por Escherichia coli, sendo estas amostras consideradas impróprias
para consumo. A qualidade sanitária deficiente destas águas reflete o risco associado à saúde pública e chamam a atenção para a
necessidade de monitoramento da qualidade microbiológica da água, tratada ou não, consumida pela população da região.
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Resumo: A água é um fator indispensável à vida de todos os seres vivos. Em vista disso, torna-se fundamental a disponibilidade
de água potável, para que seu consumo não cause riscos à saúde da população. Para que haja a garantia de qualidade são
realizados, além de testes pré-estabelecidos, análises da qualidade microbiológica da água, avaliando critérios e indicadores que
devem estar dentro do padrão exigido, garantindo a potabilidade da água distribuída. Entre os microrganismos indicadores de
qualidade microbiológica da água estão os coliformes totais, coliformes termotolerantes e bactérias heterotróficas. Estes
indicadores, além de fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação, permitem analisar as condições sanitárias e
avaliar a higiene empregada nas indústrias de envasamento de água mineral. Neste estudo, objetivou-se avaliar a qualidade
microbiológica de 27 amostras de águas minerais naturais, de diferentes marcas, envasadas em garrafas de 500 mL. As amostras
foram adquiridas em quatro municípios da Serra Gaúcha dentre os meses de abril e junho de 2016, sendo observados a data de
envase e prazo de validade, simulando as condições do consumidor. Foram realizadas análises para determinação de coliformes
totais e Escherichia coli, utilizando-se a metodologia do sistema Colilert® (Tecnologia do Substrato Definido). Para a
determinação de bactérias heterotróficas, foi utilizada a técnica do cultivo em profundidade (“Pour Plate”), empregando-se o
meio Plate Count Agar (PCA). Quanto aos microrganismos pesquisados, seguiram-se os parâmetros preconizados pela Resolução
no 275/2005, da ANVISA, e pela Portaria no 2.914/2011, do Ministério da Saúde. Do total de amostras analisadas, 8 (29,6%)
apresentaram-se contaminadas por coliformes totais. Não foi detectada a presença de Escherichia coli em nenhuma amostra e a
contagem de bactérias heterotróficas permaneceu inferior ao limite de 500 Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de
amostra (UFC/mL), permitido pela legislação. De forma geral, as amostras analisadas demonstraram qualidade microbiológica
satisfatória. Contudo, a contaminação por coliformes totais evidencia práticas de sanitização aquém dos padrões requeridos para
o processamento de envase. Por essa razão, é importante a adoção de maiores cuidados em relação às condições higiênicas nos
processos industriais, além da fiscalização contínua, a fim de monitorar os parâmetros que atestam a qualidade da água que chega
aos consumidores.

Palavras-chaves: Água mineral, qualidade microbiológica, coliformes totais, Escherichia coli, bactérias heterotróficas.
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Resumo: A água constitui um recurso natural essencial à vida de todos os seres vivos. Quando não tratada corretamente, a água
se torna uma das principais fontes de transmissão de doenças. A realização de processos de tratamentos e testes estabelecidos
pela legislação garante a distribuição de água potável, e livre de microrganismos patogênicos. A contagem de bactérias
heterotróficas, definidas como microrganismos que requerem carbono orgânico como fonte de nutrientes, é amplamente utilizada
como indicador de água potável, ao fornecer informações adicionais sobre eventuais falhas na desinfecção e integridade dos
sistemas de distribuição e avaliar as condições sanitárias do sistema industrial. De acordo com a Portaria no 2.914/2011, do
Ministério da Saúde, a contagem de bactérias heterotróficas não deve ultrapassar o limite de 500 Unidades Formadoras de Colônia
por mililitro de amostra (UFC/mL). As duas metodologias mais utilizadas para a contagem de bactérias heterotróficas são o
método de cultivo em profundidade (“Pour Plate”) e o método de plaqueamento em superfície (“Spread Plate”). Pela técnica de
“Pour Plate” verte-se o meio fundido sobre a amostra, já inoculada no fundo da placa, permitindo o crescimento bacteriano no
interior do ágar, enquanto que no método de “Spread Plate”, a amostra é depositada na superfície do ágar já solidificado e, a
seguir, uniformemente espalhada. O objetivo deste estudo foi comparar estas duas metodologias para a contagem de bactérias
heterotróficas em amostras de águas coletadas de quatro municípios da Serra Gaúcha. Foram analisadas 53 amostras, no período
de abril a junho de 2016, sendo 11 amostras provindas de poços artesianos, 15 amostras de água tratada e 27 amostras de água
mineral. Das 53 amostras analisadas, 30 (56,60%) apresentaram maior crescimento bacteriano pelo método de “Spread Plate”,
12 (22,64%) obtiveram maior número de colônias pela técnica de “Pour Plate” e houve compatibilidade de resultados em 11
(20,75%) amostras. Apenas 6 (11,32) amostras apresentaram resultado acima de 500 UFC/mL, sendo este número observado
somente na metodologia de plaqueamento em superfície. Com base nos resultados obtidos, observamos melhor desempenho da
metodologia de “Spread Plate”. A menor eficácia da técnica de “Pour Plate” por ser justificada pelo fato de que o meio de cultura
necessita ser adicionado ainda quente (44-460C) à amostra de água, e isso pode afetar a viabilidade dos microrganismos
pesquisados.
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Resumo: Enzimas hidrolíticas secretadas por espécies de Candida spp, como proteinases e fosfolipases, são consideradas
potenciais fatores de virulência, uma vez que participam ativamente do mecanismo de invasão do tecido hospedeiro, contribuindo
com a lesão das membranas e da mucosa da célula hospedeira. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a
epidemiologia de isolados de candidúria e caracterizar o perfil de virulência destes a partir da determinação in vitro da atividade
enzimática de fosfolipase e proteinase nas espécies envolvidas. A análise enzimática foi realizada em 92 cepas de leveduras
isoladas de amostras provenientes de pacientes com candidúria de um hospital da região de Guarapuava – PR no ano de 2014. O
projeto foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO CAAE 29188814.9.0000.0106. A taxonomia das espécies foi realizada com o
uso de Chromoagar Candida e de métodos convencionais de identificação conforme protocolo The yeasts fith edition. A atividade
da fosfolipase foi determinada conforme PRICE et al (1982) a partir da zona de precipitação formada no Ágar fosfolipase após o
crescimento das colônias. Enquanto que a atividade extracelular da proteinase foi analisada pela degradação de albumina bovina
contida no Ágar proteinase, com formação de zona de precipitação, conforme o mesmo protocolo. Dentre as amostras analisadas,
Candida albicans foi mais frequente, representando 55,43% do total de cepas, seguida por Candida glabrata (21,74%) e Candida
sp (19,56%). Candida guilermondii e Candida tropicalis representaram apenas uma pequena porcentagem do total de cepas,
1,09% e 2,18% respectivamente. A atividade de proteinase em isolados de C. albicans foi detectada em 52,18% e 37,1% em nãoalbicans. Enquanto que a atividade da fosfolipase em C. albicans foi detectada em 42,4% e em não-albicans 10,86%. A produção
de proteinase foi mais expressiva que a de fosfolipase em todas as espécies, e C. albicans apresentou maior prevalência na
expressão destes mecanismos. A compreensão da expressão destes mecanismos de virulência torna-se necessária para se
estabelecer a patogenicidade das infecções uma vez que contribuem significativamente para a evolução dos quadros clínicos de
candidúria.
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Resumo: Fungos são seres amplamente distribuídos na natureza e encontrados nos mais variados habitats. Umas das principais
formas de dispersão de esporos fúngicos se dá através de correntes aéreas. Este mecanismo de dispersão garante a presença destes
agentes na maioria dos ambientes, sendo especialmente relevantes em ambientes fechados. Estes fungos anemófilos, são
potenciais alérgenos e, quando inalados por indivíduos atópicos, podem ser responsáveis por desencadear reações alérgicas como
rinite e asma brônquica. A intensidade de exposições aos esporos fúngicos determinam a relevância clínica. A microbiota dos
fungos anemófilos pode apresentar semelhanças e diferenças de acordo com cada cidade ou região e sofrer influências mediante
a estação do ano, umidade relativa do ar, índice pluviométrico, direção e velocidade dos ventos, nebulosidade, entre outros fatores.
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a microbiota fúngica de uma área externa a um hospital, em uma
cidade da região metropolitana do RS. As coletas foram realizadas em triplicata, no período do verão e outono, pela manhã e
tarde, em dia de chuva e sol. Foi aplicada a técnica de sedimentação espontânea, expondo ao ambiente aéreo durante 15 minutos
placas de Petry contendo Agar Sabouraud. Após os cultivos forma incubados em temperatura ambiente por uma semana,
identificados pela análise macro e micromorfológica. Ao total de oito coletas foram isolados 99 gêneros de fungos anemófilos,
sendo possível identificar apenas 22. Destes 22, os isolados com maior frequência foram: Cladosporium sp, Aspergillus sp,
Penicillium sp. Não foi observada variabilidade sazonal, apenas um aumento no número de fungos não esporulados em dias
chuvosos. Foi possível detectar a presença de gêneros fúngicos relacionados com quadros alérgicos em indivíduos
hiperresponsivos. Torna-se relevante a caracterização da microbiota fúngica pois já foi descrito que a presença de espécies
sabidamente alérgenas é mais importante que a contagem fúngica global.
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Resumo: As hortaliças e frutas são frequentemente acusadas de serem responsáveis por doenças transmitidas por alimentos
(DTAs) em várias partes do mundo, dentre elas a alface (Lactuca sativa), que é a hortaliça folhosa mais consumida em todo o
mundo. Sua aquisição facilitada juntamente com o sabor, a qualidade nutritiva e o baixo custo aumentam sua biodisponibilidade
no mercado e favorecem um hábito de alimentação saudável que muito se tem buscando nos últimos anos. Entretanto, deve-se ter
bastante cuidado já que a mesma é consumida crua ou minimamente processada, expondo assim os consumidores a todos os
possíveis patógenos presentes nesta hortaliça. Foram avaliadas 25 amostras de alfaces da variedade crespa, todas de diferentes
supermercados localizados em Fortaleza, com a finalidade de verificar a prevalência de enterobactérias utilizando os meios ágar
Mac Conkey, ágar Sangue, Colilert e os meios de identificação. Dessas amostras 59% apresentavam-se contaminadas, gerando
um resultado abaixo da expectativa porém configurando um resultado significativo para os consumidores, dentre as bactérias
isoladas as prevalentemente encontradas foram Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, bactérias envolvidas em infecções
importantes, aparecendo em 15% das amostras cada. Também foi feita a análise parasitológica pelo método de sedimentação
espontânea descrita por Hoffman, encontrou-se uma pequena diversidade de parasitas ocorrendo em apenas cinco amostras,
apresentou-se em maior proporção a Entamoeba coli. Essa análise não demonstrou muita importância qualitativa ao estudo.
Contaminações causadas por tais microrganismos podem ocorrer desde o plantio, resultado da utilização de água de irrigação
inadequada ou adubos contaminados por dejetos fecais, durante o processamento, até a comercialização, na qual a hortaliça passa
por sucessivas manipulações, e até no consumo da mesma. Esses tipos de microrganismos descritos causam no homem as
chamadas doenças tropicais, que é, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das classes de doenças mais negligenciadas
em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, por esse motivo deve-se salientar a importância de uma correta
higienização desse tipo de alimento a fim de prevenir essas doenças que possam acometer o homem.
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Resumo: M. pneumoniae é um dos patógenos mais comuns isolados de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade
(CAPs), e poucos e frágeis estudos epidemiológicos a seu respeito estão disponíveis no país. Nós avaliamos o papel de M.
pneumoniae em adultos com pneumonia atendidos na emergência de um hospital em Blumenau, SC, Brasil. Swabs de garganta
e amostras de sangue foram obtidas de indivíduos com diagnóstico clínico ou radiológico de CAP. Os swabs em meio de
transporte 2SP foram cultivados em meio bifásico Hayflick glicose. Primers para o gene P1 foram usados em uma Reação em
Cadeia da Polimerase (PCR) de ponto final e anticorpos IgG e IgM anti-M. pneumoniae foram detectados por um teste ELISA.
PCRs específicas para Haemophilus influenzae e Streptoccocus pneumoniae também foram realizadas nas amostras de swab.
Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Regional de
Blumenau em 08 de agosto de 2013, sob número 18406813.1.0000.5370. PCR e cultura para M. pneumoniae foram negativos em
todos os 58 pacientes avaliados bem como a sorologia para IgM nos 55 indivíduos dos quais foi possível obter amostra. Resultados
negativos por cultura são esperados devido à menor sensibilidade diagnóstica deste teste para M. pneumoniae. Os métodos
moleculares são mais específicos e sensíveis, assim, estes resultados podem refletir casos negativos verdadeiros ou influência do
tipo de amostra, uma vez que escarro e aspirado de nasofaringe tem relatos de maior sensibilidade. Entretanto, para IgG anti-M.
pneumoniae observamos uma positividade de 23,6% e 20% dos casos foram indeterminados. Esses resultados sugerem que não
houve casos agudos de pneumonia por M. pneumoniae na população estudada, porém mais de 43% dos indivíduos podem ter
sido expostos a este patógeno mais cedo na vida. Nesta amostragem, 41,4% dos pacientes tiveram resultado positivo para H.
influenzae e 15,5% para S. pneumoniae. Apesar de M. pneumoniae ser um agente etiológico de pneumonias bem conhecido no
mundo, não encontramos nenhum caso positivo nesta população adulta atendida num serviço de saúde terciário. A continuação
deste estudo buscando seguir os bem conhecidos ciclos epidêmicos a cada quarto anos que M. pneumoniae costuma causar ao
redor do mundo, especialmente na atenção primária, bem como na população pediátrica, são os desdobramentos evidentes.

Palavras-chaves: pneumonia, mycoplasma, M. pneumoniae.
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Introdução: O Clostridium difficile é uma bactéria gram positiva, anaeróbica, formadora de esporos e produtora de toxinas. Está
presente na microbiota normal dos homens e animais. A transmissão ocorre via fecal-oral, pessoa a pessoa, fômites e pelos
instrumentos hospitalares. A bactéria é resistente ao calor, antibióticos e aos desinfetantes comuns. Por isso, é o principal
responsável pela diarreia no ambiente hospitalar, estando associada ao uso indiscriminado de antibióticos, idade avançada e a
presença de outras comorbidades. Objetivo: Determinar a prevalência de Clostridium difficile em pacientes hospitalares de Porto
Alegre e região metropolitana. Metodologia: Foram incluídas neste estudo amostras fecais encaminhadas para o laboratório por
hospitais de Porto Alegre e região metropolitana no período de 2010 a 2015. A detecção das toxinas A e B produzidas pelo
Clostridium difficile foi realizada pelo método de enzimaimunoensaio em 266 amostras. Resultados e Discussão: Das amostras
analisadas 10,1% foram positivas, 1,1% indeterminadas e 88,7% negativas. No Brasil as taxas positivas de infecção por
Clostridium difficile podem ultrapassar de 50% em indivíduos idosos e hospitalizados. No entanto, neste estudo verificou-se taxas
menores. A idade média total dos indivíduos foi de 53,8 anos, sendo de 58,5 anos nos indivíduos com amostra positiva. Os
resultados encontrados estão de acordo com os dados encontrados na literatura que mostram maior taxa de infecção em adultos
com mais de 65 anos Conclusão: A infecção por Clostridium difficile é uma das principais complicações hospitalares. Adultos
com mais de 65 anos possuem pior prognóstico e maior chance de recidiva. Assim, conhecer a epidemiologia regional desta
infecção é fundamental para o tratamento e prevenção da doença.
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RESIDENCIAIS NA CIDADE DE MACEIÓ – AL
Autores: Rita Karoline Nascimento Chaves1, Suellen Wise da Silva Bispo1, Paloma Valença Vieira1, Neyva Roberta Ribeiro
da Silva1, Paula Rejane Mendes de Melo2, Yáskara Veruska Ribeiro Barros2
Instituição: 1Universidade Federal de Alagoas – UFAL – Maceió – AL, 2Centro Universitário Cesmac – Maceió - AL

Diversas condições durante as etapas de produção dos alimentos podem levar a introdução de micro-organismos patogênicos nas
refeições. As condições higiênico-sanitárias satisfatórias são padrões para uma manutenção e promoção à saúde. O conhecimento
dos principais pontos de contaminação durante o processamento dos alimentos é essencial para garantir qualidade microbiológica
e segurança para quem o consome. As Boas Práticas de Higiene e Manipulação contribuem para a redução da incidência de
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Este trabalho teve como objetivo avaliar microbiologicamente tábuas de corte e
bancadas de pias de cozinhas domiciliares a fim de comprovar que as condições higiênico-sanitárias dos utensílios avaliados
podem contribuir para um aumento na contaminação dos alimentos preparados. Com relação à pesquisa de bactérias aeróbias
mesófilas, foram observadas contagens elevadas nas superfícies das pias das cozinhas e tábuas de corte. Considerando todas as
amostras avaliadas, foi verificado um percentual de inadequação correspondente a 43,3%, o que sugere a necessidade de
melhorias nas medidas de controle higiênico-sanitárias nas cozinhas domiciliares. Em relação aos resultados microbiológicos
para pesquisa de E. coli nas tábuas de manipulação e bancadas de pias, foi verificado que na totalidade das 30 amostras analisadas,
13% apresentaram contaminação. Os resultados encontrados concordam com as informações encontradas na literatura científica
e comprovam que tábuas e bancadas de manipulação são fontes de contaminação de alimentos, devendo assim, intensificar as
medidas de descontaminação adequadas para prevenir doenças ocasionadas pela ausência de boas práticas de produção de
alimentos.
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Resumo: A utilização de peles alógenas em pacientes com feridas crônicas e queimaduras severas se baseia na formação de uma
barreira mecânica e biológica protetora capaz de reduzir os riscos de infecção, perda de água e proteínas, bem como a dor da
ferida e a frequência de troca de curativos. Visto que as peles alógenas devem estar estéreis para sua utilização como aloenxertos,
o Banco de Pele realiza um tratamento antimicrobiano, com estreptomicina, penicilina e vancomicina sobre peles alógenas com
contaminação bacteriana para eliminação destes microrganismos. Contudo, mesmo após a realização do tratamento
antimicrobiano, em muitas peles alógenas a contaminação bacteriana persiste e, por esse motivo, são descartadas. Para a melhor
compreensão dos fatores contribuintes para a persistência de contaminação bacteriana em peles alógenas, buscou-se determinar
o perfil de resistência a antimicrobianos de 130 cocos Gram positivos e 180 bacilos Gram positivos isolados de amostras de peles
alógenas já descartadas por contaminação microbiana pelo Banco de Pele Dr. Roberto Corrêa Chem do Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre-RS através do método de disco-difusão em ágar Mueller Hinton. Foram utilizados dez
antimicrobianos de diferentes classes: aminoglicosídeos (amicacina, estreptomicina, gentamicina), beta-lactâmicos (cefoxitina e
penicilina), cefalosporina (ceftazidima), fluoroquinolona (ciprofloxacina), lipopeptídeo (polimixina), macrolídeo (azitromicina)
e tetraciclina (tetraciclina). Foram observados 23 perfis de resistência diferentes entre os cocos Gram positivos, sendo o perfil
penicilina – cefoxitina – ceftazidima – ciprofloxacina – azitromicina o mais frequente. Para os bacilos Gram positivos, 12 perfis
de resistência foram observados, sendo o perfil penicilina – cefoxitina – ceftazidima o mais frequente. Dentre os 130 isolados de
cocos Gram positivos analisados, 40 (31%) foram sensíveis à penicilina e estreptomicina, antimicrobianos previamente utilizados
pelo Banco de Pele, e dentre os 180 isolados de bacilos Gram positivos, 72 (40%) foram sensíveis a estes antimicrobianos, ou
seja, a persistência destes isolados mesmo após o tratamento possivelmente não se deve a expressão de genes de resistência, mas
a outros fatores, como a disposição sobre a pele na forma de biofilme. Também foi observado que nenhum dos isolados foi
resistente aos antimicrobianos amicacina, gentamicina e tetraciclina, podendo representar novas opções de tratamento de peles
alógenas.
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Resumo: Na maioria dos isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) a resistência aos fármacos empregados na
terapia anti-tuberculose é causada por mutações em genes que codificam para seus alvos biológicos. Recentemente, a ação de
bombas de efluxo (BEs), na resistência micobacteriana, vem também sendo discutida como provável mecanismo para o
desenvolvimento de resistência, em casos onde não é encontrado mutações em genes específicos relacionados com resistência
aos fármacos anti-tuberculose. Assim, o emprego de inibidores de bombas de efluxo (IBEs) como verapamil (VP), está em estudo
como possível adjuvante na terapia anti-tuberculose. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito sinérgico
de VP combinado à rifampicina (RIF) ou isoniazida (INH) em isolados clínicos de Mtb resistentes a INH e/ou RIF. Doze isolados
clínicos de Mtb de pacientes residentes na tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai foram caracterizados genotipicamente por
24 loci MIRU-VNTR, detecção mutações nos genes katG, inhA e rpoB pelo kit MTDBRplus e pesquisa da linhagem RDRio. O
efeito da combinação dos fármacos INH ou RIF com VP foi avaliado pelo método chequerboard modificado. Apesar da grande
variabilidade genética observada entre os isolados estudados, alguns não puderam ser diferenciados por 24 loci MIRU-VNTR.
Todos os isolados apresentaram a mutação S315T no gene katG e dois apresentaram a mutação S351L no gene rpoB. Nenhum
dos isolados estudados pertenciam a linhagem RDRio. A combinação de INH + VP resultou em uma diminuição no valor da CIM
de INH com FM = 4 somente para um isolado. A combinação RIF + VP mostrou reduções de até 32 vezes (FM = 32) no valor
da CIM de RIF em Mtb. Nosso estudo foi capaz de evidenciar a ação do VP em reduzir a CIM de fármacos importante no
tratamento da tuberculose, como a RIF e INH, para alguns isolados de Mtb resistentes. Para elucidar melhor a eficácia do VP no
tratamento adjunto da tuberculose, novos estudos ainda são necessários.
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Resumo: No ambiente escolar, a prática de higiene deve ser empregada em todo o processo de preparo das refeições, já que a
manipulação inadequada pode ser considerada um risco de contaminação dos alimentos. As doenças transmitidas por alimentos
são resultado do não cumprimento das regras básicas de higiene no preparo e conservação dos alimentos. As esponjas de limpeza
podem servir como um meio de cultura e veículo de transferência de quantidades significativas de microrganismos entre
superfícies, utensílio e manipuladores para os alimentos, podendo reter restos de comida e servir como reservatório de
microrganismos geradores de doenças. As esponjas podem ser consideradas uma das principais formas de contaminação cruzada
para superfícies e utensílios utilizados na preparação do alimento. Diferentes patógenos tem sido associados as doenças de
transmissão alimentar, como a Escherichia coli. Com base nisto, o objetivo do trabalho foi pesquisar a presença da bactéria E.
coli em esponjas utilizadas na cozinha de escolas municipais na cidade de Cascavel – PR. Foram coletadas 1 esponja sintética de
espuma de poliuretano em 20 escolas municipais da cidade de Cascavel – PR, sendo que, cada esponja estava em uso por pelo
menos dois dias. A cada esponja adicionou-se água peptonada e tiossulfato de sódio (neutralizaração detergentes), e após
homogeneização, foi efetuada a semeadura da solução pela técnica de espalhamento em placas de Ágar Eosina Azul de Metileno
(EMB), que foram incubadas a 37°C ± 1°C por 24 horas. As placas de EMB positivas para E. coli apresentaram colônias com a
coloração verde brilhante. E das 20 esponjas analisadas, houve o crescimento de E. coli em 65%, ou seja, em 13 esponjas. O
crescimento de E. coli é sugestivo de contaminação fecal, uma vez que essa bactéria é comensal do intestino do homem e de
outros animais. E esta contaminação pode ser atribuída a inadequadas práticas higiênico sanitária, contaminação cruzada por
alimentos contaminados e/ou crus, armazenamento da esponja em umidade e temperatura elevada, falta de desinfecção, utilização
da esponja por muitos dias e falta de higiene dos manipuladores de alimentos. Conclui-se com estes resultados, que as esponjas
podem ser fontes de contaminação cruzada para os alimentos ofertados aos alunos das escolas, sendo necessário uma melhora
nas boas práticas de manipulação por parte dos funcionários, troca frequente ou armazenamento adequado das esponjas.
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Resumo: Os micro-organismos estão presentes em nosso meio, sendo encontrados em todos os lugares, deste modo as bolsas
femininas podem veicular micro-organismos patogênicos visto que estão sempre presente aonde as mulheres frequentam, levando
os micro-organismos por onde passam. Essas bactérias quando presentes nas bolsas podem ser transmitidas e causar infecções de
grande importância nos seres humanos. O presente trabalho teve como objetivo verificar a presença de bactérias em bolsas
femininas de alunos do ensino superior de uma faculdade do município de Blumenau. Foram realizadas análises de 40 bolsas
subdivididas em 4 grupos de acordo com o material utilizado na confecção das mesmas (pano, plástico, couro e couro sintético)
no período de agosto a outubro de 2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAMEBLU sob protocolo
número 079/2012. Foi realizada semeadura em ágar macConkey e ágar sal manitol a partir da superfície de 40 bolsas femininas
de diferentes materiais (técnica de swab). Para contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios totais foi utilizado semeadura
em profundidade, em ágar para contagem total. Os resultados para contagem total de mesófilos aeróbios variaram de <10 a 10 2
UFC/cm2. As bolsas de pano apresentaram contaminação em 76,92%, bolsas de plástico 71,42%, bolsas de couro 66,66% e bolsa
de couro sintético 50%. Observou-se o crescimento de bactérias Gram positivas identificadas como Staphylococcos coagulase
negativa em 65% das amostras. Não ocorreu crescimento de bactérias Gram negativas. As bolsas confeccionadas com couro
sintético apresentam os menores resultados de contaminação bacteriana. Essa contaminação pode ser diminuída com cuidados
simples, como a higienização das bolsas uma vez por semana, não as deixando no chão, pias, ou em carrinhos de mercado e
sempre pendurá-las, evitando o contato com superfícies que podem conter bactérias.
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Resumo: Proteus mirabilis é uma bactéria oportunista capaz de colonizar e infectar seres humanos, principalmente com
deficiências anatômicas e fisiológicas. É um importante causador de infecção do trato urinário (ITU) sendo significantes devido
aos seus fatores de virulência. Diversos autores mencionam que a correta co-regulação desses fatores de virulência durante a
diferenciação de “swarming” está relacionada com a capacidade de colonizar e invadir o tecido do hospedeiro sendo que as
complicações frequentes são urolitíase, obstrução de cateteres urinários, litíase vesical, além de complicações renais como
pielonefrite. No presente trabalho, foram estudas quarenta e sete isolados clínicos de P. mirabilis uropatogênico pertencentes à
coleção do Laboratório de Bacteriologia da Universidade Estadual de Londrina, estas cepas tem origem do Hospital Universitário
de Londrina (HU) e foram isoladas de urina entre janeiro a outubro do ano de 2009. A capacidade de formação de biofilme foi
realizada em triplicata e verificada em microplacas de poliestireno, com as amostras cultivadas por 24h a 37oC em Luria-Bertani,
coradas com Cristal Violeta 0,1% e quantificada através da densidade óptica a 595nm em um leitor de ELISA. Como controle
positivo, foram utilizadas as bactérias padrões ATCC 7002 e HI 4320 e a urina esterilizada como controle negativo. Das amostras
estudadas, 80% apresentaram capacidade para a formação de biofilme, sendo que trinta amostras apresentaram uma capacidade
de formação de intenso biofilme mais intenso. Portanto, amostras de P. mirabilis podem formar biofilme, constituindo-se um
problema de saúde humana, principalmente para pessoas que utilizam sonda urinária de demora.
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Resumo: As infecções do trato urinário (ITU) caracterizam-se pela multiplicação da bactéria em qualquer parte do trato urinário,
sendo que as causadas por Proteus mirabilis são de longa permanência e difícil tratamento. A resistência a antimicrobianos é um
problema no mundo sendo necessário o monitoramento do padrão de resistência a antibióticos nas ITU. Contudo, o tratamento
mais prescrito para essas infecções são os antibióticos, porém, o uso indiscriminado pode levar a casos de resistência associados
a alta pressão seletiva, podendo ser uma ameaça a saúde publica. P. mirabilis devido a ação de urease e consequentemente a
formação de cálculos, apresenta mecanismos de evasão dos antimicrobianos, como incrustação nos cálculos, podendo mascarar
a susceptibilidade desses antibióticos. Neste trabalho, o teste de sensibilidade aos antimicrobianos foi realizado em quarenta e
sete cepas de P. mirabilis pertencentes à coleção do Laboratório de Bacteriologia da Universidade Estadual de Londrina – UEL,
isoladas de infecções urinárias de pacientes do Hospital Universitário de Londrina. Como controle positivo, foi utilizada a cepa
ATCC 7002. Para averiguar a sensibilidade antimicrobiana das cepas, foi realizado o antibiograma pela técnica de disco difusão,
seguindo as recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute – CLSI (2012). Os resultados obtidos de sensibilidade
aos antimicrobianos foram: 100% MER, 91,4% SUT, 100% AMI, 100% GEN, 100% ERT, 91,4% CFZ, 95,7% NOR, 80,8%
NAL, 97,8% LVX, 97,8% aos ATM, 97,8% FEP, 97,8% CTX, 95,7% CAZ e 97,8% AMC. Nenhuma das quarenta e sete amostras
estudadas mostrou um perfil de produção de ESBL. Portanto observamos a existência de cepas de P. mirabilis uropatogênicas
resistentes a antibióticos de uso clínico, devendo-se tomar o devido cuidado na escolha do antibiótico a ser utilizado no tratamento
da ITU por esta bactéria.
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Resumo: A qualidade do ar em ambientes climatizados tornou-se um assunto de grande importância mundial nos últimos tempos.
Várias pesquisas apontam o sistema de climatização artificial, como importante reservatório de microorganismos. Em função
disto, houve a criação do termo ‘’Síndrome do edifício doente’’, definida segundo a organização mundial da saúde, uma situação
onde os ocupantes de um determinado prédio climatizado, apresentam sintomas variados, sem origem determinada. A falta de
uma política que seja preventiva nos programas de manutenção e higienização dos sistemas de refrigeração e ventilação pode ser
um fator determinante para a ocorrência de poluentes biológicos, tornando-se uma ameaça a saúde dos ocupantes destes ambientes
climatizados. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade bacteriana do ar interno de uma instituição de ensino superior. A
pesquisa foi realizada em 40 salas climatizadas da instituição, onde houve exposição do meio de cultura Ágar TSA, pelo tempo
de 30 minutos, e posteriormente, incubadas por 48 horas a 37°C. Após este período foi realizado a contagem total de colônias.
Segundo a resolução 109 de 11 de dezembro de 2003, o valor máximo de contagem total de bactérias heterotróficas mesófilas,
nestes ambientes, deve ser de 7,5x 10² UFC/m³. Das salas avaliadas, todas apresentaram contagem total de colônias dentro do
limite máximo estabelecido, indicando uma boa qualidade interna do ar. No decorrer dos anos, a questão sobre a qualidade do ar
interno ganhou grande importância. Assim, muitos estudos têm sido realizados nessa área, a fim de se estabelecer os principais
poluentes biológicos presentes nestes ambientes, assim como alguns métodos de controle.
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Resumo: Infecções na corrente sanguínea devido a bacilos Gram negativos estão associadas com alto nível de morbidade e
mortalidade. Os carbapenêmicos são considerados o último recurso para tratamento dessas infecções, no entanto, isolados
resistentes a esses antimicrobianos, devido principalmente à produção de enzimas carbapenemases, vem aumentando
mundialmente. Atualmente, para detecção das carbapenemases são utilizados testes baseados no uso de bloqueadores enzimáticos
como EDTA e ácido fenilborônico, porém exigem o isolamento do microrganismo e, pelo menos, 16 horas para o crescimento
deste na placa teste. O método padrão-ouro para detecção de carbapenemases é a PCR que apresenta grande sensibilidade e
especificidade, mas é considerada uma técnica onerosa. Recentemente foram desenvolvidos testes fenotípicos rápidos como o
“Carba NP-direct” e o “Blue Carba”, as quais são metodologias baseadas na redução do pH devido a hidrólise do anel β-lactâmico
presente nos carbapênemicos, detectada com eficácia e rapidez por um indicador de pH. O objetivo deste estudo foi padronizar e
avaliar o desempenho dos testes fenotípicos Carba NP-direct e Blue Carba, utilizando amostras diretamente de frascos de
hemocultura. Visando a padronização das técnicas, foram utilizados 58 isolados clínicos produtores de carbapenemases (16
blaNDM, 17 blaKPC, 4 blaGES, 4 blaIMP, 14 blaOxa-48-like e 3 blaOXA-48+blaNDM) previamente identificados pela técnica de RT-PCRHRM para contaminar os frascos de hemocultura. Todos os isolados obtiveram prévios resultados positivos para ambos os testes
a partir de colônias puras. Um total de 53/58 isolados (91,4%) obtiveram resultados positivos sendo que na grande maioria (41/58
70,7%) os resultados foram considerados “fortes” nos dois testes. Resultados considerados fracamente positivos nos dois testes
foram observados em 9 isolados de blaOXA-48. Um isolado produtor de blaNDM e dois de blaOXA-48+blaNDM obtiveram resultado
positivo fraco para o teste Carba NP-direct e positivo forte para Blue Carba. Todos os 5 isolados com resultados negativos eram
produtores de blaOXA-48. O protocolo desenvolvido indica que os testes fenotípicos rápidos podem ser utilizados diretamente em
frascos de hemocultura o que reduziria o tempo de detecção de bactérias produtores de carbapenemases, de 24-48h para 3-5h
(após a garrafa de hemocultura positivar), além de ser simples e de baixo custo, podendo ser implementado em laboratórios de
rotina de análises clínicas.

Palavras-chaves: Carbapenemases; Hemocultura; Blue Carba; Carba NP-direct.
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Resumo: A relação do ar com as superfícies, os pacientes e os profissionais de saúde, para a emergência e/ou a perpetuação de
casos ou surtos de infecção, não está bem definida. Além disso, não existem parâmetros oficiais no Brasil para a quantidade
máxima permitida de bactérias ou de fungos no ar de ambientes hospitalares. Realizaram-se 6 amostragens, quinzenais e
consecutivas, de ar (n = 60) no centro de tratamento intensivo (CTI), na unidade de pós operatório (UPO) e nos saguões do CTI,
do andar, e do prédio de um hospital do Rio de Janeiro, entre janeiro e fevereiro de 2016. A coleta de ar utilizou um amostrador
de Andersen, colocado a >2m dos leitos, e os meios de cultura: APC, agar Sabouraud, e EMB. Realizaram-se análises
quantitativas de bactérias e de fungos, pesquisa de bastonetes Gram negaivos, além da determinações de CO2, temperatura,
umidade relativa e velocidade do ar. As cepas isoladas a partir de amostras de ar serão submetidas ao teste de sensibilidade a
antimicrobiano e à tipagem molecular (PFGE - pulse field gel eletrophoresis e MLST - multilocus sequence typing). Os números
de fungos obtidos nos três saguões avaliados foram adequados, segundo a RE nº 09 de 23/01/2003 (ANVISA). De acordo com
American Conference of Governmental Hygienists, 11% dos ambientes de CTI foram inadequados para bactérias e para fungos,
enquanto 39 e 17% dos ambientes de UPO mostraram-se inadequados para bactérias e para fungos, respectivamente. Foram
isoladas 42 culturas de BGN em amostras de ar. Ocorreram inadequações da temperatura e da umidade relativa do ar em alguns
pontos. As concentrações de CO2 e a velocidade do ar mostraram-se adequadas em todos os pontos estudados. Os dados do TSA
e da tipagem molecular serão comparados entre si e com perfis de cepas de pacientes para tentar estabelecer prováveis rotas de
distribuição. O ar dos ambientes hospitalares pode servir como fonte de disseminação de BGN. Alguns pontos dos ambientes
hospitalares estudados encontram-se fora dos padrões internacionais adotados para estes locais.

Palavras chave: ar, superfícies, infecção hospitalar, análises microbiológicas quantitativas, análises físico-químicas.
Agência de fomento: IFRJ.
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Resumo: Infecções do Trato Urinário (ITU) são frequentemente diagnosticadas em consultas clínicas, sendo a urocultura o exame
laboratorial mais indicado para identificação do agente etiológico. Este exame analisa urina de jato médio do paciente, colhida
por meio de técnicas assépticas e sem utilização prévia de antibióticos. As ITUs representam uma grave complicação para
pacientes transplantados renais devido as características especiais destes pacientes. Bactérias resistentes a antibióticos comuns
representam um desafio ainda maior no tratamento de infecções dos em pacientes tanto transplantados renais como afetados por
outras patologias do trato urinário. Realizou-se uma análise dos diversos prontuários de pacientes submetidos a transplante renal
e que foram acompanhados pelo Laboratório Escola da Faculdade ASCES no ano de 2015. Estes pacientes realizaram uroculturas
com antibiogramas e os resultados obtidos foram calculados e descritos estatisticamente. Foram analisados 60 laudos de
uroculturas de pacientes transplantados renais atendidos no laboratório escola da Faculdade ASCES. Os pacientes do sexo
feminino representaram 65% (n=39) do total de laudos analisados, enquanto os homens representaram 25% (n=21) do total de
infecções. Os principais microrganismos encontrados nos laudos positivos foram Escherichia coli (58,3%), Enterobacter
(11,7%), Klebsiella spp (10%) e Proteus spp (8,3%). Alguns outros microrganismos tais como: Staphylococcus saprophyticcus,
Staphylococcus aureus, Ewingella sp, S. luguidunensis, Serratia sp, e Staphylococcus coagulase negativa foram encontrados mas
em prevalência baixa (11,7%). De acordo com os laudos analisados 68,3% dos pacientes são de idade entre 25 e 55 anos, enquanto
23,3% dos pacientes eram idosos acima de 55 anos e apenas 8,4% eram pacientes jovens entre 15 e 25 anos de idade. Quanto a
quantidade de Unidades formadoras de Colônia (UFC) os pacientes estudados apresentaram alta contagem de bactérias em média
430.000 UFC. O tempo de transplante em relação a realização do exame de urocultura apresentou grande variação evidenciando
que independente do tempo pós transplante os pacientes foram diagnosticados com infecções persistentes. Diante dos resultados
encontrados, nota-se a importância de monitorar possíveis infecções urinárias que acometem pacientes transplantados renais para
evitar complicações graves que possam causar rejeição do órgão transplantado.

Palavras-chaves: Transplante renal, bactérias, Infecção urinária.

117

Título: PORTADORES ASSINTOMÁTICOS DE ESTREPTOCOCCOS BETA HEMOLÍTICOS E Staphylococcus
aureus EM OROFARINGE DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE.
Autores: Mayara Priscyla Firmino Ferreira1, 2, Daysiane Roberta Souza da Silva1, 2, Guilhermme Leandro de Souza1,2, Jucélia
Ivonete dos Santos1,2, Josefa Elaine Silva Germinio1, 2, Sibele Ribeiro de Oliveira1,2
Instituição: 1 Associação Caruaruense de Ensino Superior – Caruaru – PE, 2 Grupo de Pesquisa em Patologia das Doenças
Transmissíveis e não Transmissíveis (GPPATO) – Caruaru – PE

Resumo: As infecções respiratórias são responsáveis por um terço das mortes e metade das hospitalizações e consultas médicas
entre crianças. A orofaringe de crianças e adolescentes é bastante sensível a infeções por diversos microrganismos. Dentre estes,
destacam-se os Staphylococcus aureus que são bactérias Gram-positivas, presentes em diversas partes do corpo humano como
fossas nasais, garganta e pele. Além disso, os Estreptococcus Beta Hemolíticos são microrganismos de grande interesse clínico
devido a sua patogenicidade, podendo habitar a região da orofaringe e da pele e causar diversas doenças inflamatórias. Este
trabalho, um estudo transversal e descritivo, isolou amostras de orofaringe de crianças assintomáticas de 3 a 15 anos de idade. A
coleta foi realizada pela manhã, utilizando swab estéril e posteriormente transportado em meio Stuart até o laboratório de
microbiologia da Faculdade Asces/Caruaru/PE. Em seguida, as amostras foram semeadas em meio Ágar Sangue de Carneiro a
5% e incubadas em estufa a 37°C durante 24 horas, para visualização de possíveis colônias com caracteristicas dos gêneros
Staphylococcus e Estreptococcus. Uma vez confirmada as características macroscópicas, as colônias suspeitas foram submetidas
a um reisolamento para obtenção de colônias puras que foram submetidas aos testes de identificação fenotípica catalase,
coagulase, manitol e DNASE para identificação de Staphylococcus aureus. Para identicação de Estreptococcus Beta Hemolíticos,
as cepas foram reisoladas e submetidas aos testes de bacitracina e L-Pirrolidonil-β-Naftilamida (PYR). Este trabalho foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Asces sob o parecer nº 1.274.369. Das 156 amostras coletadas e analisadas, 76
foram do sexo feminino e 80 do sexo masculino, correspondendo a 48,72 % e 51,28 % respectivamente. A faixa etária
predominante foi entre seis a dez anos de idade. Dentre as amostras, 5,12% apresentaram Staphylococcus aureus e
aproximadamente 5,76% apresentaram Estreptococcus Beta Hemolíticos. Diante dos resultados encontrados, os portadores
assintomáticos para S. Aureus e Estreptococcus Beta Hemolíticos na orofaringe têm sido considerados como fatores de risco para
a disseminação em cadeia destes patógenos, sugerindo que uma maior atenção seja dada, uma vez que estes patógenos podem
estar diretamente relacionados tanto com infecções consideradas simples, bem como com infecções consideradas mais graves.

Palavras-chaves: Staphylococcus, Estreptococos, crianças, orofaringe.
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Resumo: As queimaduras são lesões cutâneas causadas pela ação direta ou indireta de agentes químicos, térmicos, elétricos ou
radioativos, que rompem a integridade da pele, comprometendo suas funções, e, se não tratadas, podem levar ao desenvolvimento
de infecções e, em muitos casos, evoluir para óbito. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de infecções
em pacientes internados no Centro de Tratamento de Queimados de Joinville, SC. Para a realização do projeto o mesmo foi
previamente aprovado junto ao Núcleo de Apoio à Pesquisa do Hospital São José (HMSJ), Joinville, SC e no Comitê de Ética
em Pesquisa do HMSJ, cumprindo a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde com o parecer consubstanciado nº
1.227.545. A pesquisa desenvolvida foi um estudo de coorte retrospectivo, descritivo e analítico, utilizando dados secundários
do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, onde foram avaliados prontuários médicos de pacientes queimados atendidos
no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HMSJ. Para o levantamento dos dados foi utilizado o software KoBoToolbox.
Dos 239 pacientes internados no CTQ/HMSJ, do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, 59 casos evoluíram a infecções,
o que indica uma prevalência de 24,7 %. Dos casos de infecção, 65% ocorreram em homens de 31 a 40 anos sendo a causa mais
comum (52%) acidentes domésticos, os quais foram relatados nos prontuários como acidentes ao acender churrasqueiras. Com
relação aos agentes etiológicos das infecções, em 42% dos processos infecciosos os agentes não foram identificados, e dos
identificados, 58% foram bactérias. Entre as bactérias identificadas podemos destacar Staphylococcus aureus (22%),
Pseudomonas aeruginosa (14%), S. aureus resistente à meticilina (MRSA) (8%), Escherichia coli (6%), Acinetobacter sp. (6%),
Enterococcus sp. (2%) e Klebsiella sp. (5%). Desta forma conclui-se que a prevalência de infecções em paciente queimados no
CTQ/HMSJ é alta, mesmo com o avanço nos tratamentos das queimaduras, bem como com a adoção de medidas preventivas
quanto ao desenvolvimento das infecções, o que demonstra a necessidade de novas pesquisas visando o controle do
desenvolvimento de infecções nesses pacientes, as quais, muitas vezes, levam ao óbito, ainda mais considerando a identificação
de infecções causadas por MRSA, caracterizado como de alto risco em ambientes hospitalares.
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Resumo: Myracrodruon urundeuva, da família Anacardiaceae,é uma espécie encontrada na América do Sul. Conhecida
popularmente como Aroeira, ela está sendo utilizada no tratamento de gengivite, devido a sua atividade anti-inflamatória e, além
disso, contra agentes antimicrobianos. O estudo tem como objetivoprincipalavaliar atividade antimicrobiana de extratos obtidosde
folhas deM. urundeuvafrenteàmicro-organismos isolados de equipo da clínica escola da FOP.Para realização do trabalho,folhas
deM. urundeuvaforam coletadasno campus da UFPE (Recife, Pernambuco, Brasil) foram secas, moídas através do equipamento
Macsalab mil (Model 200 LAB). O material obtido (25g) foi misturado com hexano (100 mL) e submetido à agitação constante
em mesa agitadora com rotação de 125 rpm,durante 72 horas em temperatura de 25°C. Em seguida, o extrato foi filtrado e o
sobrenadante foi rotaevaporado, oresíduo foi misturado em 100 mL de cada um dosseguintes solventes em ordem sequencial:
clorofórmio, acetato de etila e mentanol. O resíduo de cada solvente foi dissolvido em dimetilsulfóxido e armazenado (4°C). As
atividades antimicrobianas foram determinadas pelo teste de difusão em disco e pelo métodode microdiluição CMI/CMM
(Concentração mínima inibitória/ Concentração mínima microbicida) (CLSI, 2011)contra as linhagensde Candida albicans
(001E3 e 002E4) isoladas de equipos da clínica escola da FOP.No teste em disco, as linhagens 001E3 e 002E4 tiveram halos
significativo para de todos os extratos, variando entre 5,71mm a 14,30mm.Os valores de CMI para a linhagem 001E3, variaram
de 0,125 mg/mL e 0,0625 mg/mL; e CMM de 0,25 mg/mL e 0,125 mg/mL. Para a linhagem 002E4 de CMI, variaram de 0,125
mg/mL e 0,0625 mg/mL; e CMM de 0,25 mg/mL e 0,125 mg/mL. Os extratos para todas as linhagens respectivamente são:
hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol. Este trabalho mostrou que M. urundeuva é uma grande fonte de agentes
antimicrobianos. Portanto, apresenta-se como um promissor antifúngicos no tratamento contra C. albicans e, além disso, esse
estudo também contribui para pesquisas posteriores de plantas medicinais.
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120

Título: RASTREAMENTO BACTERIANO EM PACIENTES DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
ATRAVÉS DE CULTURAS DE VIGILÂNCIA ATIVA
Autores: Milene Delavy da Luz¹, Fernanda Tibolla Viero2, Karoline Rissele Henrique de Almeida3,4, Natally dos Santos Silva3,4,
Igor Vasconcelos Rocha5, Sibele Ribeiro de Oliveira3,4
Instituição: 1,2 Universidade Luterana do Brasil, Carazinho– RS, 3Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico
(Faculdade ASCES) – Caruaru-PE, 4Grupo de Pesquisa em Patologia das Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis
(GPPATO)- ASCES – Caruaru-PE, 5Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM/Fiocruz-PE) –
Recife-PE.

Resumo: A prevenção da disseminação de bactérias multirresistentes em ambientes hospitalares depende da detecção precoce de
pacientes colonizados. As culturas de vigilância são apontadas como medida necessária nos programas de controle e prevenção
de multirresistentes. Apesar das recomendações por parte das autoridades sanitárias quanto à realização de culturas de vigilância,
as instituições de saúde têm debatido o custo-efetividade da manutenção deste programa de identificação. O objetivo deste estudo
foi isolar e identificar bactérias a partir de culturas de vigilância seguindo os princípios do Ministério da Saúde, em pacientes da
Unidade de Terapia Intensiva de um hospital na cidade de Caruaru-PE. Estudo descritivo transversal, realizado em conformidade
com as exigências do Comitê de Ética (CAAE 48457015.0.0000.5203). A obtenção das amostras dos pacientes ocorreu através
da utilização de swabs estéreis, por meio de coletas nasais, retais, axilares e das mãos. O material obtido foi incubado por 24h a
37ºC no caldo Tryptic Soy Broth (TSB), após o período de incubação uma semeadura primária das amostras foi realizada em
meio de cultura seletivo para bactérias Gram negativas de interesse hospitalar, que após crescimento em placa foram submetidas
à identificação fenotípica em nível de gênero e espécie, através de testes bioquímicos. Foram obtidos 29 isolados, sendo 6
(20,68%) de amostras nasais, 11 (37,93%) de amostras axilares, 6 (20,68%) das mãos e 6 (20,68%) de amostras retais. Os
microrganismos mais isolados foram Acinetobacter sp. comportando 48,27% do total de isolados, Enterobacter aerogenes
comportando 34,48%, Klebsiella pneumoniae 6,9%, Escherichia coli, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa com 3,44%
do total de isolados, cada. A detecção de enterobactérias e Gram negativos não fermentadores foi preocupante, pois tais
microrganismos são frequentemente associados a surtos infecciosos através da produção de enzimas que conferem resistência a
antimicrobianos, como as carbapenemases (KPC) e as beta-lactamases de espectro estendido (ESBL). As culturas de vigilância
podem reduzir a incidência de transmissão cruzada de patógenos resistentes em ambientes hospitalares, uma vez que sua
realização pode oportunizar a detecção de multirresistentes e o isolamento do paciente infectado. A cooperação entre o laboratório
de microbiologia e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é fundamental na condução de medidas de controle
para patógenos resistentes.
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Resumo: A incidência de micoses fúngicas causadas por Candida parapsilosis tem aumentado drasticamente nas últimas
décadas. Dentre as infecções fúngicas superficiais podemos destacar as onicomicoses, visto que, acometem tanto as unhas de
pacientes saudáveis, como imunocompetentes e imunocomprometidos. Em estudos anteriores, encontrou-se C. parapsilosis como
principal agente causador de onicomicoses, com uma prevalência de 47%. Esse trabalho tem como objetivo analisar isolados de
C. parapsilosis quanto à capacidade de adesão à unha. As amostras de C. parapsilosis utilizadas nessa pesquisa foram
provenientes de onicomicoses de pacientes com Aids/HIV+ na cidade de São Luís, Maranhão. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNICEUMA, parecer nº63522 usando o protocolo padronizado. Fragmentos de
unhas foram colocados 96 horas em etanol e em seguida lavados, secos e autoclavados em eppendorffs cm salina, após isso, a
salina foi retirada e substituída por PBS e os inóculos com C. parapsilosis foram padronizados para 106 UFC/mL de acordo com
a escala 0,5 de McFarland. Foram incubados por 3, 6 e 12 horas, após esses períodos, foram lavados e corados com Cristal Violeta
1%, depois lidos em microscópio óptico. Fotos registraram a adesão. Quando observadas em microscópio percebemos que 100%
das amostras clínicas foram capazes de aderir à unha durante esses períodos. Um estudo de 2013, observou por microscopia
eletrônica de varredura que todos os isolados C. parapsilosis aderiram à substratos queratinosos (estrato córneo, unha e cabelo).
Junto à isso, ele observou que as células aderidas ao estrato córneo e queratina capilar consistiram principalmente de células na
fase de brotamento de levedura de crescimento (Blastoconídios) e as células aderidas à unha apresentavam-se na forma de pseudohifa, um padrão que pode indicar que esta situação favorece morfologias celulares com capacidade para invasão de tecido. A
adesão é essencial para as espécies do gênero Candida desenvolverem o seu potencial patogênico, já que, a adesão leva à
colonização permitindo assim a sua persistência no hospedeiro, que podem acarretar patologias graves. Todos os isolados deste
estudo foram capazes de aderir à superfície de unha, confirmando a grande capacidade de virulência dos mesmos, elevado grau
de suscetibilidade da sociedade a esses microrganismos e a necessidade de estudos que busquem novos mecanismos de proteção
e supressão das infecções fúngicas.
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Resumo: Uma forma em potencial para a transmissão de bactérias são os jalecos utilizados pelos profissionais de saúde. Apesar
de terem como função a proteção, revelam-se como fator de grande preocupação, pois, se contaminados, tornam-se um veículo
de disseminação de microrganismos. Objetivou-se analisar amostras obtidas de jalecos de estudantes da área de saúde quanto à
presença de bactérias resistentes. Estudo realizado em conformidade com as exigências do Comitê de Ética (CAAE
21194113.2.0000.5203). As amostras bacterianas foram obtidas a partir da rolagem de swabs estéreis, umedecidos no Tryptic
Soy Broth (TSB), utilizando uma área padrão, delimitada com um molde plástico de 4cm2 no punho e de 16 cm2 no bolso e
cotovelo dos jalecos dos estudantes. As amostras foram semeados em Ágar Sangue de Carneiro e Ágar MacConkey e colocados
em estufa bacteriológica (35ºC-37ºC/18-24 horas). A partir do crescimento, foi realizada a identificação dos microrganismos de
acordo com as características macroscópicas das colônias e coloração de Gram. Para as bactérias Gram positivas, foi realizado o
teste de catalase e semeio no meio DNAse, além da verificação da sensibilidade/resistência frente ao antibiótico Novobiocina.
Caso a prova da catalase apresentasse negatividade, eram realizados os testes de identificação dos gêneros Streptococcus sp. e
Enterococcus sp. Em caso de crescimento bacteriano no meio de cultura ágar MacConkey, os testes de identificação laboratorial
fenotípica foram encaminhados para bactérias Gram negativas. Para análise do perfil de resistência, foi utilizado o antibiograma
baseado na metodologia de disco difusão (Bauer e Kirby) em ágar Mueller Hinton com discos impregnados com antibióticos. A
escolha destes baseou-se na padronização do Clinical Laboratory Standards Institute 2015. A área do jaleco com maior
crescimento bacteriano foi o bolso (38%), seguido por punho (33%) e cotovelo (29%). Os microrganismos mais encontrados
foram o Staphylococcus coagulase negativo (44%), Staphylococcus aureus (29%), Staphylococcus saprophyticus (65%) e
Enterrococcus (1%). Houve resistência a oxacilina e resistência induzida entre eritromicina e clindamicina em 3 cepas (2,8%). A
partir deste estudo, foi possível verificar a presença de bactérias resistentes em jalecos de estudantes da área de saúde, sendo este
fato motivo de alerta em relação a disseminação de microrganismos e o reforço das medidas de Biossegurança.
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Resumo: A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública mundial e é necessário o uso de politerapia com isoniazida (INH),
rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA) e etambutol (EMB), com período de no mínimo seis meses para o tratamento. Há um
crescente aumento no surgimento de linhagens de Mycobacterium tuberculosis multirresistentes (MDR) e extensivamente
resistente (XDR) aos fármacos anti-TB. Na busca por outras opções de tratamento fármacos desenvolvidos mais recentes têm
sido utilizados para o tratamento de MDR-TB que incluem fluoroquinolonas (levofloxacina (LVX), moxifloxacina), linezolida
(LNZ), amoxicilina-clavulanato, claritromicina, tioridazina, e clofazimina. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar
a atividade in vitro das tri-combinações INH/RIF/LNZ e INH/RIF/LVX em isolados clínicos de M. tuberculosis por checkerboard
tridimensional, utilizando resazurina como revelador de crescimento bacilar. Para as combinações INH/RIF/LNZ e
INH/RIF/LVX foram avaliados a cepa de referência M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294), um isolado clínico sensível aos
fármacos INH, RIF, PZA e EMB e 4 isolados clínicos MDR-TB. Para tal, os fármacos LNZ e LVX foram utilizados em
concentrações fixas de ½ da concentração inibitória mínima (CIM) e INH e RIF foram testadas nas concentrações variando de
0,0002 mg/mL a 400mg/mL e 0,0005 mg/mL a 3.200 mg/mL, respectivamente. A CIM foi definida como a menor concentração
das combinações INH/RIF/LNZ e INH/RIF/LVX em que não se observou crescimento visível. As frações de concentração
inibitórias (FICs) foram determinadas após sete dias de incubação das microplacas a 35-37ºC e revelação com resazurina. Índice
de concentração inibitória fracionada (ICIF) de valores ≤ 0,75, 0,75 - 4 e ≥ 4 foram considerados sinérgico, indiferente e
antagônico, respectivamente. Nas concentrações fixas de ½ da CIM de LNZ e LVX não foram observados sinergismo nos isolados
clínicos estudados quando submetidos às combinações deste estudo, porém houve uma redução da CIM de INH e RIF para todos
os isolados estudados. O presente resultado chama atenção para o potencial uso destas combinações no tratamento de casos de
MDR-TB ou mesmo XDR-TB. Os resultados apresentaram efeito satisfatório, considerando que a redução da CIM contra M.
tuberculosis resistentes podem contribuir na terapêutica clínica do paciente com TB. Novos estudos serão realizados com mais
isolados para investigar melhor a ação destas combinações em M. tuberculosis.
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Resumo: O aumento de resistência bacteriana tornou-se um grande desafio em virtude da rápida disseminação entre diferentes
espécies de bactérias ocasionando carência de opções terapêuticas eficazes. O objetivo desse estudo foi determinar o perfil de
resistência aos antimicrobianos em isolados de Klebsiella spp. obtidas de processos infecciosos. Estudo observacional transversal,
realizado em um hospital, localizado na cidade de Camaquã, interior do RS, Brasil. Foram incluídos casos de pacientes admitidos
no hospital entre os anos de 2014 a 2015, que apresentaram culturas positivas para Klebsiella spp. analisando os resultados do
teste de antibiograma, onde os antibióticos testados foram da classe dos β-lactâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas,
sulfonamidas, tetraciclina e nitrofurantoína. Respeitando as normas vigentes do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Metodista, número do parecer 53269516.2.0000.5308. Foram analisados 42 casos de infecções por Klebsiella spp.,
onde 29 (69%) ocorreram em mulheres e 13 em homens, com idade entre 7 e 91 anos. A maioria dos isolados foram obtidas de
culturas do trato urinário (57%), seguido de secreções (38%) e infecções de corrente sanguínea (5%). Foi observado aumento de
resistência em todos os antibióticos testados entre 2014-15, com destaque para penicilinas + inibidores de β-lactamases onde
houve aumento de resistência de 20,6 % para 78 %, carbapenêmicos de 0% para 53%, aminoglicosídeos de 5,5% para 41%, entre
outras classes. Os dados obtidos neste local demonstram um aumento de resistência em todos os antibióticos testados com
destaque para os β-lactâmicos, onde a subclasse dos carbapenêmicos apresentou-se com emergência de resistência no ano de
2015, concluindo que a aquisição de mecanismos de resistência por Klebsiella spp. tem causado impactos diretos no tratamento
de processos infecciosos nesta localidade, sendo recomendada o contínuo monitoramento deste perfil e da emergência de novos
mecanismos de resistência.
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Resumo: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, sendo um importante
problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. O Brasil está entre os 22 países responsáveis por 80
% do total de casos de tuberculose no mundo, sendo que, a cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e
ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da doença. O recente aumento de isolados clínicos multirresistentes de M. tuberculosis
determinou uma necessidade urgente para a descoberta e desenvolvimento de novos fármacos antituberculose. A ação
antimicobacteriana dos produtos naturais é uma área de investigação com vasto potencial, principalmente nos países com grande
biodiversidade, como é o caso do Brasil. Considerando que algumas espécies do gênero Tabebuia têm sido utilizadas na medicina
tradicional para o tratamento de doenças infecciosas, buscou-se avaliar a atividade anti-M. tuberculosis do extrato bruto de folhas,
flores e frutos de ipê amarelo Tabebuia sp. As folhas, flores e frutos foram colhidos no interior da Universidade Estadual de
Maringá (UEM), secos à temperatura ambiente e/ou em estufa de ar circulante à temperatura de 40 ºC, e em seguida, moídos e
extraídos por solvente orgânico diclorometano utilizando o sistema Soxhlet. Além disso, também foram utilizadas folhas frescas
que foram moídas e extraídas utilizando o mesmo sistema, logo após a colheita. Para determinação da concentração inibitória
mínima (CIM) foi usado o método resazurin microtiter assay plate (REMA), utilizando solução estoque de extrato bruto
preparada com dimetilsulfóxido (DMSO), isoniazida como fármaco de referência e cepa padrão de M. tuberculosis H37Rv (ATCC
27294). As folhas frescas de Tabebuia sp. mostraram atividade significativa contra M. tuberculosis, apresentando CIM de 62,5
µg/mL. No entanto, as folhas secas, os frutos e as flores apresentaram CIM > 250 µg/mL, 250 µg/mL e 500 µg/mL,
respectivamente. Nas determinações da atividade em M. tuberculosis são considerados promissores os extratos brutos com CIM
≤ 128 µg/mL, portanto, o extrato bruto de folhas frescas de Tabebuia sp. mostrou-se promissor candidato à fármaco anti-M.
tuberculosis.
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis que ainda
constitui um grave problema de saúde pública mundial. O aumento dos casos de resistência as droga utilizadas no tratamento da
TB, que leva a casos de M. tuberculosis multidroga resistente (MDR) e extensivamente multidroga resistente (XDR), demanda o
urgente desenvolvimento de novas e mais efetivas drogas anti-TB. Produtos naturais com atividade antimicrobiana têm
estimulado os estudos com plantas. Zingiber officinale (Zingiberaceae), popularmente conhecido como gengibre, é uma especiaria
com interesse em sua atividade antimicrobiana e seu óleo essencial é composto por uma diversidade de terpenos. Este trabalho
objetivou analisar os constituintes e avaliar a atividade anti-M. tuberculosis do óleo essencial e frações obtidas a partir do óleo
de Z. officinale. Para a extração do óleo essencial (OE), rizomas frescos de Z. officinale adquiridos em mercado local (Maio/2014)
foram triturados e submetidos a hidrodestilação por arraste a vapor (Clevenger) na proporção 500 g para 3 litros de água destilada.
As frações foram obtidas por cromatografia clássica e uma alíquota do óleo essencial e das frações foi analisada por cromatografia
gasosa acoplada a espectrofotômetro de massas (CG-EM) para análise dos constituintes químicos. Para determinação da
concentração inibitória mínima (CIM) do OE e das frações pelo método Resazurin Microtiter Assay Plate (REMA) foi utilizado
cepa padrão H37Rv (ATCC 27294) previamente padronizada com a Escala 1 de Mc Farland e diluída 1:20 em meio de cultura
Middlebrook 7H9. O rendimento da extração do óleo essencial foi de 0,21 %. A análise em CG-EM identificou 63 compostos no
OE de Z. officinale, sendo α-zingiberene (16,40 %) o composto majoritário seguido por citral (10,69 %) e (E,E)-α-farnesene
(10,28 %). Após o fracionamento, os maiores compostos para cada fração obtida foram FR1 (citronellol), FR2 (ar-curcumene),
FR3 (citronellal), FR4 (1,8-cineole), FR5 (γ-eudesmol), FR6 (cis-carveol), FR7 (zingiberenol), FR8 (zingiberenol), FR9
(citronellol), FR10 (geraniol) e FR11 ((2E-6E)-farnesal). A CIM do OE de Z. officinale foi 125 µg/mL e para as onze frações
testadas (FR1 a FR11) os valores de CIM variaram entre 125 µg/mL e > 250 µg/mL. Os estudos apontaram atividade anti-M.
tuberculosis do OE de Z. officinale. Sugere-se continuidade nos estudos para avaliar a atividade citotóxica dos compostos
testados.
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa que ainda constitui um grave problema de saúde pública no
mundo. Considerando-se que os fármacos utilizados na terapêutica atual da TB apresentam alta toxicidade e a resistência a esses
fármacos tem aumentado significativamente, torna-se necessário a pesquisa de novos medicamentos menos tóxicos e mais
eficazes. A busca por novos princípios ativos através da exploração de recursos naturais pode proporcionar a descoberta de novos
fármacos antituberculose. Neste sentido, buscou-se avaliar a atividade anti-Mycobacterium tuberculosis de folhas e galhos de
uma pertencente ao gênero Bauhinia sp., conhecida popularmente como pata-de-vaca. As folhas e galhos de pata-de-vaca
(Bauhinia sp.), porte arbóreo, foram colhidos no interior da Universidade Estadual de Maringá (UEM), secos em estufa de ar
circulante, à temperatura de 40 ºC, e em seguida, triturados em moinho de facas. O extrato bruto foi obtido a partir de extração
pelo solvente orgânico diclorometano, utilizando o sistema Soxhlet e por extração hidroalcóolica utilizando álcool de cereais a
90 %. Para obtenção do extrato hidroalcóolico, as folhas e galhos secos e triturados foram submetidos ao processo de maceração,
à temperatura ambiente, durante um período de sete dias, sob agitação ocasional e com renovação do líquido extrator. Após os
sete dias, o extrato obtido foi filtrado utilizando uma bomba à vácuo e concentrado à pressão reduzida em evaporador rotatório à
temperatura de 40 ºC, até eliminação total do solvente. O produto solúvel em água foi congelado e liofilizado, enquanto o produto
insolúvel foi solubilizado em clorofórmio. Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi usado o método
resazurin microtiter assay plate (REMA), utilizando solução estoque de extrato bruto diluída em dimetilsulfóxido, a isoniazida
como fármaco de referência e cepa padrão de M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294). O extrato bruto das folhas e galhos de
Bauhinia sp. apresentaram CIM de 500 µg/mL e > 1000 µg/mL, respectivamente, pela técnica de Soxhlet. Na técnica de extração
hidroalcóolica, a CIM dos extratos brutos de folhas e galhos foi > 1000 µg/mL, tanto para o extrato aquoso, quanto para o
clorofórmico. Neste sentido, estudos adicionais com a realização da purificação dos extratos de Bauhinia sp. para melhorar a
atividade anti-M. tuberculosis, bem como a determinação da atividade contra micobactérias não-tuberculosas devem ser
realizados.
Palavras-chaves: Tuberculose, concentração inibitória mínima, REMA, Mycobacterium tuberculosis, Bauhinia sp.
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Resumo: Ainda é escasso o conhecimento sobre a influência do ar e das superfícies na veiculação de patógenos em hospitais.
Seu papel na emergência e/ou perpetuação de casos ou surtos de infecção em ambientes hospitalares não está bem definida.
Assim, foram realizadas 6 coletas de amostras, quinzenais e consecutivas, de ar (60 amostras) e de superfícies (186 amostras) no
centro de terapia intensiva (CTI), na unidade de pós operatório (UPO) e nos saguões do Hospital Federal dos Servidores do
Estado, de janeiro a fevereiro de 2016. A coleta de ar utilizou um amostrador de Andersen de um estágio a pelo menos 2m do
leito dos pacientes e para as amostras de superfícies foi utilizada a técnica do swab. Os meios de cultura utilizados foram TSA e
EMB. As culturas isoladas estão sendo identificadas e serão submetidas ao teste de sensibilidade a antimicrobianos (TSA),
selecionadas e encaminhadas ao Laboratório de Pesquisas em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz, para a tipagem
molecular (PFGE-pulse field gel eletrophoresis e MLST-multilocus sequence typing). Foram isoladas 120 culturas de bastonetes
Gram negativos (BGN), sendo 42 de ar e 78 de superfícies. As maiores incidências de (BGN) em ar ocorreram no pré-posto de
enfermagem do CTI (10 culturas), seguido do saguão do CTI (8 culturas). As maiores incidências de enterobactérias em
superfícies ocorreram na prateleira do leito (L) 2 do CTI (8 culturas) seguida do respirador da UPO (6 culturas) e das prateleiras
do L4 (5 culturas) e do L5 (5 culturas). Entre as espécies identificadas temos Klebsiella pneumoniae (Superfície: bancada do L5;
Ar: saguão do prédio), K. oxytoca (Superfície: respirador do L 11 da UPO), Enterobacter aggglomerans (Superfície: grade do
L4, grade do L8 e bancada do L5; Ar: saguão do CTI), Entrobacter cloacae (Superfície: grade do L11 da UPO), e Hafnia alvei
(Superfície: mesa do L4 e grade do L5 da UPO). Ressaltamos o encontro de 62 culturas de BGN não fermentadores a serem
estudados posteriormente. Os resultados a serem obtidos no TSA e na tipagem molecular serão comparados entre si e com os
perfis moleculares de cepas de pacientes alocados nos CTIs para tentar estabelecer sua provável rota de distribuição das
enterobactérias. Este estudo permitiu concluir até agora que as superfícies inanimadas podem abrigar enterobactérias e servirem
como fator de perpetuação/disseminação destes microrganismos. Microrganismos do grupo das enterobactérias podem ser
encontrados e disseminados pelo ar.
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis que afeta principalmente os
pulmões. Com a pandemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o controle insuficiente da TB e o aparecimento
de cepas multidroga resistentes torna-se necessário à busca de novos agentes anti-TB. As tiossemicarbazonas são moléculas que
apresentam interesse científico devido à sua fácil aquisição sintética. Esse estudo teve como objetivo avaliar a citotoxicidade in
vitro e a atividade anti-M. tuberculosis de três compostos de tiossemicarbazonas derivados do (-)-canfeno em posição N-(4).
Inicialmente, foi sintetizado isotiocianato derivado do (-)-canfeno, pela introdução do isotiocianato. Posteriormente o isoterpenico
foi reagido com hidrazina em meio alcoólico sobre refluxo para formação da tiossermicarbazida derivada do (-)-canfeno e essa
foi reagida com aldeídos em sílica ácida para ocorrer a formação das tiossemicarbazonas derivadas do (-)-canfeno. A concentração
inibitória mínima (CIM) foi determinada pela técnica Resazurin Microtiter Assay Plate (REMA) utilizado cepa padrão H37Rv
(ATCC 27294) previamente padronizada em Escala 1 de Mc Farland e diluída 1:20 em meio de cultura 7H9. A citotoxicidade
foi testada em células epiteliais de linhagem VERO (ATCC CCL 81) cultivadas em DMEM suplementado com 10 % de soro
fetal bovino utilizando o método colorimétrico MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazólio). A concentração
citotóxica (CC50) foi definida como a concentração que reduz a densidade ótica das células tratadas em 50 % em relação as não
tratadas e foi realizada apenas com os compostos que apresentaram baixos valores de CIM. O índice de seletividade (IS) foi
determinado pela razão entre CC50/CIM. Dos três compostos testados, os p-metóxi-benzaldeído-tiossemicarbazona derivado do
(-)-canfeno (C1) e benzaldeído-tiossemicarbazona derivado do (-)-canfeno (C2) apresentaram boa atividade em M. tuberculosis
com CIM 15 µg/mL e índice de seletividade (IS) de 7,55 e 8,44, respectivamente. O composto p-nitro-benzaldeídotiossemicarbazona (C3) derivada do (-)-canfeno apresentou baixa atividade com CIM > 250 µg/mL. Novos estudos serão
realizados para avaliar a atividade anti-M. tuberculosis frente a isolados sensíveis e resistentes aos medicamentos utilizados no
tratamento da tuberculose.
Palavras-chaves: Mycobacterium tuberculosis, canfeno, síntese.
Agência Fomento: CNPq
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Autores: Shaiane Aline Cunico,¹ Talita Perini2
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Resumo: O termo “comida de rua” tem sido utilizado para designar alimentos e bebidas vendidos em vias públicas, destinados
ao consumo imediato ou posterior, porém que não necessitam de etapas adicionais de processamento. Essa prática, tornou-se uma
alternativa alimentar de fácil aquisição, com menor custo, preparo rápido e com flexibilização dos horários para as refeições,
porém pode desencadear riscos à população devido à higiene precária dos comércios gerando muitas vezes a intoxicação alimentar
nos consumidores através de micro-organismos. A pesquisa procedeu-se nas ruas de Caxias do Sul –RS, com a participação de
dez barraquinhas que comercializam churros, cachorro quente e crepes. Para a coleta, foram utilizados swabs e placas esterilizadas
com meio Agar Nutriente. Os pontos de escolha foram: a bancada onde o alimento é preparado, o tabuleiro de corte dos alimentos,
em volta da chapa quente e entre as repartições dos ingredientes alimentares.O swab foi passado nos pontos de coleta e em seguida
na placa, fazendo a semeadura pelo método de esgotamento, que foram separadas de acordo com o alimento fornecido em cada
barraquinha e em seguida levadas para a estufa por 24 horas em temperatura 36-37ºC. A análise microbiológica foi realizada pelo
método Coloração de Gram. Na análise microscópica todos os cocos identificados, foram submetidos ao teste da catalase e
coagulase para diferenciação de Staphilococcus e Streptococcus. Observou-se que as barraquinhas de churros, apresentaram
bactérias do gênero Staphylococcus aureus e bacilos Gram negativos. Nas amostras mistas, com mais de um tipo de alimento,
apresentaram Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, flora mista composta por cocos e bacilos e crescimento de leveduras. As
amostras de cachorro quente apresentaram Staphylococus aureus, bacilos Gram positivos e fungos. Em cada barraquinha
trabalham no mínimo duas pessoas, algumas com proteção para o cabelo e jaleco. A água utilizada às vezes é mantida refrigerada
já que não é encanada. Alguns dos tabuleiros de corte eram de plásticos e estavam com riscos profundos devido ao uso da faca.
Com os resultados da pesquisa, pode-se perceber que a comida de rua apresenta riscos aos consumidores, uma vez que todas as
amostras apresentaram contaminação, indicando falta de higienização adequada. Assim, deve-se pesquisar como os alimentos
são preparados e qual a higienização utilizada pelos fabricantes antes do consumo.

Palavras-chaves: Pesquisa microbiológica de alimentos, alimentação na rua, Streptococcus sp, Staphylococcus aureus, práticas
de higiene.
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Título: RELAÇÃO DOS GRAUS DE QUEIMADURAS COM SEXO E IDADE DE PACIENTES INTERNADOS EM
UM CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS DE JOINVILLE-SC
Autores: Gabriella Moser1; Bárbara Isabela Souza de Oliveira1; Gabriella Bettiol Feltrin1; Ricardo Tramonte1; Rafael Dutra de
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Resumo: As queimaduras são caracterizadas como lesões cutâneas causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos ou
radioativos, destruindo parcialmente ou totalmente a pele e seus anexos. Elas podem ser classificadas em quatro graus:
queimaduras de primeiro grau atingem apenas a epiderme, queimaduras de segundo grau estendem-se até derme, queimaduras
de terceiro grau envolvem todas as camadas da pele e pode também causar dano a tecidos subjacentes, e queimaduras de quarto
grau, que atingem todas as camadas da pele, podendo se estender até os ossos. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras,
estima-se cerca de 1.000.000 de acidentes por queimaduras ao ano no país, destes, cerca de 100.000 requerem atendimento a
nível hospitalar e 2.500 estão fadadas ao óbito devido às queimaduras e/ou suas complicações. Segundo a Organização Mundial
de Saúde, em nível mundial, cerca de 300.000 pessoas morrem ao ano, afetando principalmente indivíduos do sexo feminino,
jovens e economicamente mais vulneráveis. O objetivo do estudo foi identificar a prevalência dos graus de queimaduras em
pacientes queimados de um Centro de Tratamento de Queimados de Joinville-SC, pelo fato de ser referência no estado e não
haverem levantamentos na região. Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo, com dados secundários de prontuários
médicos de pacientes queimados atendidos em um centro de tratamento no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015.
Foram incluídos no estudo adultos de ambos os sexos, com queimaduras que englobam os quatro graus e pacientes provenientes
de outros hospitais, pois, o CTQ/HMSJ é referência no tratamento de pacientes queimados no estado. O estudo teve aprovação
do comitê de ética (parecer número 1.227.545). Analisaram-se dados de 59 pacientes. As queimaduras mais prevalentes, em
ambos os gêneros, foram de 2º e 3º graus combinadas (38,5%), foram avaliadas ainda queimaduras de 1º e 2º graus combinados
(33,9%), 2º grau (22%), 3º grau (10,2%) e 2º, 3º e 4º graus combinadas (3,4%). Ao verificar o sexo e a idade dos pacientes,
identificou-se que as queimaduras foram mais frequentes em mulheres de 21 a 30 anos (21%) e em homens de 31 a 40 anos de
idade (18,2%). Dessa forma, conclui-se que as faixas etárias e gêneros mais afetadas pelas queimaduras concordam com os dados
apresentados pela Organização Mundial da Saúde, sendo possível observar que, devido ao grau da queimadura, existe grande
probabilidade do desenvolvimento de infecções relacionadas.

Palavras-chaves: fatores associados, prevalência, queimaduras
Agência Fomento: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CNPq
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. O tratamento
convencional da TB, recomendado pelo Ministério da Saúde, é realizado pela combinação de 4 drogas: Isoniazida (INH),
Rifampicina (RIF), Pirazinamida (PZA) e Etambutol (ETB). A falha da adesão do paciente à essa terapia é um dos fatores que
pode induzir a resistência de M. tuberculosis aos fármacos padrões. A estreptomicina (SM) foi um fármaco pioneiro utilizado no
tratamento da TB com ação marcante contra M. tuberculosis, sendo utilizada atualmente apenas em situações especiais, como
casos de TB resistente. O objetivo do presente estudo foi determinar a concentração inibitória mínima (CIM) de SM, INH e RIF
em isolados clínicos provenientes de pacientes residentes em cidades na tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai. Foram
analisados 24 isolados clínicos de M. tuberculosis e como referência a cepa M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) utilizando o
método Resazurin Microtiter Assay plate (REMA). Para a INH, a CIM para a cepa de referência foi 0,06 µg/mL, enquanto 6
isolados apresentam CIM 0,01 µg/mL, 12 CIM de 0,03 µg/mL, 2 CIM de 0,06 µg/mL, 3 CIM de 2 µg/mL, e 1 CIM de 4 µg/mL.
Para RIF, a CIM para a cepa padrão ficou em 0,03 µg/mL e para 12 CIM de 0,06 µg/mL, 11 CIM de 0,125 µg/mL e 1 com CIM
0,25 µg/mL. A CIM de SM para a cepa de referência foi 0,25 µg/mL, enquanto, 2 isolados clínicos apresentaram CIM de 0,125
µg/mL, 14 CIM de 0,25 µg/mL e 8 CIM de 0,50 µg/mL. Considerando os valores de referência para resistência de M. tuberculosis
para INH (CIM ≥ 0,20 µg/mL), RIF (CIM ≥ 0,50 µg/mL) e para SM (CIM ≥ 1,00 µg/mL) podemos observar que entre os isolados
de pacientes da tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai testados, 16,67% apresentaram resistência a INH e nenhuma
resistência a outras duas drogas testadas, RIF e SM, foi observada.

Palavras-chaves: Tuberculose, Resistência, REMA, Tratamento.
Agência Fomento: Fundação Araucária / CNPq / UEM.
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Autores:, Wellma de Oliveira Silva1, Iasmim Lucas da Silva1,Wellen Laís de Souza Gomes², Livia Caroline Alexandre de
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Resumo: A propriedade antitumoral descoberta na L-glutaminase é uma das características que tem feito diversos pesquisadores
buscarem novas fontes microbianas, para produção da referida enzima. Neste estudo, foi utilizado um isolado de Actinobactéria
sp. proveniente da rizosfera da P. pyramidalis do Bioma da Caatinga, com capacidade de liberar a enzima L-glutaminase. O
estudo tem como objetivo otimizar a produção e caracterizar parcialmente a enzima L-glutaminase. Para otimização da produção
do complexo de L-glutaminase excretado por Actinobactéria sp, foi realizado um planejamento fatorial completo (23) com
duplicata. O planejamento teve como variáveis pH, temperatura e concentração da L-Glutamina. A análise estatística das variáveis
e a análise da variância (ANOVA) dos resultados obtidos foram avaliadas através do programa Statistica, versão 7.0. A
caracterização parcial foi realizada com diferentes pHs, temperatura, substrato e íons metálicos. O efeito e a estabilidade do pH
foi realizada utilizando o tampão de citrato, tampão de Tris-HCI e tampão de glicina-NaOH. O efeito e a estabilidade da
temperatura foram medidas no intervalo de temperatura de 4-80°C. A afinidade da L-Glutaminase foi testada em diferentes
substratos: ácido glutâmico, L-asparagina, L-glutamina, entre outros. O efeito de diferentes íons metálicos foi avaliado com os
ións cloreto de Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+ entre outros. Na otimização a melhor atividade foi constatadano ensaio com
concentração de 1,5%, pH 7,0 a 44 °C. A análise da variância resultou na determinação do R² de 94,87%. O estudo dos principais
efeitos e suas interações mostrou que todos os fatores testados foram significantes e que existe relevante interação entre a
temperatura e concentração da L-glutamina. Na caracterização enzimática foram obtidos tais resultados: o pH ótimo 7,0 e
temperatura ótima 37°C. A L- Glutamina e o ácido glutâmico foram tidos como excelentes substratos; e quanto ao efeito de íons
a atividade enzimática foi aumentada pela adição de alguns íons como MnCl2 e MgCl2, mas foi diminuída quando outros, como
ZnSO4 foram usados. O estudo demonstra a eficiência do planejamento experimental completo (2³) para identificar fatores que
influenciam no processo de otimização da produção da enzima L-glutaminase, enzima esta, que vem sendo amplamente usada
na indústria biotecnológica. Na caracterização, inferi-se que a regular atividade da enzima é suscetível a alterações diante da
adição de íons metálicos.

Palavras-chaves: Enzimas, actinobactérias, caracterização
Agência Fomento: Capes
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Resumo: Causada pelo Treponema pallidum, a sífilis é uma doença infecciosa de evolução crônica, considerada um agravo de
saúde pública. Apesar da existência de indícios da ocorrência da doença há mais de 500 anos na Europa, somente em 1928 seu
tratamento passou a ser eficaz, dando início ao declínio do número de casos. A prevalência da infecção pelo T. pallidum vem
aumentando significativamente, principalmente nas mulheres em idade fértil. No Brasil, o número de casos de sífilis evidencia
ascensão, o que reflete no número de casos de sífilis congênita, estimados em mais de 130 mil/ano. Devidamente aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Protocolo N° 82.542), o presente estudo teve como
objetivo identificar o número de casos de sífilis diagnosticados no Laboratório de Análises Clínicas da PUC Goiás entre
Janeiro/2013 e Dezembro/2014, cuja população atendida é oriunda das unidades de coleta da Vila Mutirão/Região Noroeste e do
Setor Leste Universitário, em Goiânia-Goiás. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, baseado na avaliação dos resultados
sorológicos de Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) e Fluorescent Treponema Antibody Absorvent Test (FTA-Abs).
Após levantamento dos resultados de 2.407 amostras, constatou-se que 205 (8,5%) foram VDRL reagentes, e destas, três (1,5%)
apresentaram concomitantemente sorologia reagente para o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e duas (1,0%) para o Vírus
da Hepatite C. Os títulos de VDRL variaram de 1:1 a 1:256, sendo 1:2 o mais frequente. Das amostras VDRL reagentes, 192
(93,7%) apresentaram resultado positivo no teste confirmatório empregado, o FTA-Abs. A positividade para sífilis prevaleceu
no gênero feminino, com destaque para a faixa etária de 20 e 34 anos, mostrando elevada frequência de VDRL reagente em
adultos jovens e ressaltando a importância da conscientização quanto às práticas sexuais seguras, com foco no uso de preservativo
em todas as relações. Há que se considerar a premente necessidade da realização do pré-natal, pois o acompanhamento adequado
durante a gestação contribui para a redução do número de casos de sífilis congênita. Nesse contexto, enfatizamos o papel do
laboratório clínico no diagnóstico rápido e preciso, possibilitando tratamento adequado das mulheres sifilíticas para que não
ocorra transmissão vertical, bem como possibilitando o tratamento do(s) parceiro(s) infectado(s) com a finalidade de evitar nova
transmissão do T. pallidum.

Palavras-chaves: Treponema pallidum, Sífilis, DST, VDRL, FTA-Abs.
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Resumo: O câncer de próstata (CP) no Brasil é o segundo mais comum entre os homens e a taxa de incidência é cerca de seis
vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. É considerado um câncer da terceira idade,
já que a maioria dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Sabe-se que a idade avançada, etnia, com prevalência em
homens negros e histórico familiar são questões que predispõe a esta patologia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para o
ano de 2016 a estimativa prevê 61.200 novos casos da doença. Para a detecção de prováveis neoplasias de próstata, usa-se o toque
retal e a dosagem sérica do antígeno prostático específico (PSA). Objetivo: O objetivo do estudo foi determinar a prevalência de
homens com níveis de PSA alterados que realizaram dosagem sérica desta glicoproteína durante a campanha do Novembro Azul
no município de Uruguaiana, RS. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e retrospectivo, onde foram coletados,
analisados e quantificados resultados referentes às dosagens de PSA total em homens que participaram da campanha dedicada às
ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem, o Novembro Azul. Para participar da campanha, a idade mínima
requerida era de 50 anos. O período destinado à realização das coletas de sangue dos pacientes compreendeu de 1º a 30 de
novembro de 2015, tendo sido realizadas 1.655 coletas. Posteriormente, amostras foram encaminhadas ao laboratório de Análises
Clínicas da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, onde foram processadas. As dosagens do PSA total foram realizadas pelo método
de quimioluminescência (Architect, Abbott). O critério de referência para classificar as amostras como normais foi até 4,0 ng/mL.
Resultados: Dessa forma ao analisar os níveis de PSA total, pode-se verificar que 65% (1.076) dos pacientes apresentaram PSA
total <4 ng/mL enquanto que 35% (579) apresentaram valores superiores a 4,0 ng/mL. Conclusão: O antígeno prostático
específico é um marcador tumoral de alta relevância clínica quando associado ao exame de toque retal para a detecção do câncer
de próstata. Desta forma, políticas de prevenção, rastreio e controle são primordiais para a detecção precoce da doença,
principalmente nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, uma vez que, quando descoberto precocemente, aumenta
a eficiência do tratamento e diminui os custos para os sistemas de saúde.

Palavras-chaves: Antígeno Prostático Específico; Câncer de Próstata; Prevenção.

138
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Resumo: A susceptibilidade à infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) e necessidade de doses de reforço da vacina entre
indivíduos que apresentam níveis séricos do anticorpo contra o antígeno de superfície (anti-HBs) inferiores a 10 UI/L após a
imunização primária permanecem indefinidas. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a resposta anamnéstica ao desafio in vitro e
in vivo com o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) em indivíduos vacinados. Foram analisadas as propriedades
antigênicas da proteína vacinal HBsAg recombinante em sistema de cultura, e realizada a padronização do ensaio in vitro de
proliferação de linfócitos frente à estimulação com o antígeno vacinal. Dentro das condições experimentais ideais préestabelecidas, foi realizada a análise in vitro da resposta anamnéstica à exposição ao HBsAg recombinante em amostras de
voluntários que receberam o esquema completo (3 doses) de vacinação contra o HBV. A resposta anamnéstica ao estímulo in
vivo foi analisada pela determinação dos títulos séricos de anti-HBs após o reforço da vacina. O antígeno vacinal HBsAg
recombinante estimulou a proliferação linfocitária em culturas de células de indivíduos vacinados. Os maiores índices de
proliferação foram verificados em suspensões na concentração de 4×106 células/mL, estimuladas com 50 ng/mL de HBsAg
recombinante durante 3 dias. As respostas humorais ao desafio antigênico in vitro não se correlacionaram significativamente com
os níveis séricos do anticorpo. Uma resposta in vitro de anticorpos de alta avidez foi verificada em 60,0%, 40,0% e 66,7% dos
indivíduos que apresentaram níveis séricos de anti-HBs indetectáveis, <10 UI/L e ≥10 UI/L, respectivamente. Na análise in vivo
da memória imunológica ao HBV, a proporção de indivíduos que apresentaram uma resposta humoral anamnéstica à dose unitária
de reforço foi de 63,0%. O índice de participantes que apresentaram títulos do anticorpo ≥10 UI/L em 4 meses, 1 ano e 2 anos
decorridos da administração de uma dose desafio foi de 66,7%, 50,0% e 70,0%, respectivamente. Todos os indivíduos que
receberam três doses apresentaram títulos séricos de anti-HBs ≥10 UI/L 2 anos após a revacinação, sendo que em 80,0% dos
casos foram verificados níveis do anticorpo acima de 100 UI/L. Os resultados observados neste estudo sugerem a persistência da
memória imunológica para o HBV em indivíduos vacinados que apresentam títulos séricos de anti-HBs inferiores a 10 UI/L ou
indetectáveis.

Palavras-chaves: vírus da hepatite B, vacina, antígeno HBsAg recombinante, memória imunológica, resposta anamnéstica in
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Resumo: A amebíase é causada pela ameba patogênica conhecida como Entamoeba histolytica, a doença foi descoberta por
Loesch (1875), através da visualização de trofozoítos nas fezes de pacientes com disenteria, podendo desenvolver ulcerações
intestinais, dessa forma os trofozoítos podem invadir outros tecidos e órgãos, sendo o fígado o mais frequente, originando os
abcessos hepáticos. O radical ânion superóxido O²- presente no organismo é eliminado pela enzima superóxido dismutase, que
catalisa a dismutação de duas moléculas de O²- em oxigênio e peróxido de hidrogênio, tendo importância vital para as células de
defesa, protegendo o organismo de infecções causadas por vírus, bactérias e fungos. A IL-4 é uma citocina pleiotrópica, produzida
principalmente por células T ativadas, já a IL-17A está estreitamente associada com numerosas condições inflamatórias e
consequente agravamento. A participação das citocinas tem papel importante na liberação de ânion superóxido, estimulando
assim a atividade fagocítica. A proposta deste trabalho foi avaliar a participação de citocinas em uma das atividades metabólicas
das células, sendo a produção de ânion superóxido na presença de E. histolytica. Participaram desse estudo 60 indivíduos sadios,
do sexo masculino, com idade entre 18 e 35 anos. Foram realizadas subculturas E. histolytica, assegurando sua viabilidade e
crescimento, e a obtenção e separação do sangue periférico humano. As citocinas IL-4 e IL-17, presentes no sobrenadante de
culturas de amebas foram quantificadas por citometria de fluxo. Os fagócitos MN foram incubados com as citocinas, para modular
a atividade funcional. A modulação dos fagócitos MN do sangue por citocinas foi verificada por meio da liberação de ânion
superóxido. Após a realização dos experimentos foi observado um aumento na liberação do ânion superóxido pelos fagócitos
MN quando tratados pelas citocinas IL-4 e IL-17, e um maior aumento quando os fagócitos foram incubados com E. histolytica,
devido ao importante papel na patogênese da amebíase, levando a regulação de linfócitos T. A liberação do ânion superóxido,
interferiu positivamente na capacidade amebicida das células. Dessa forma, conclui-se que as citocinas IL-4 e IL-17, modulam a
atividade funcional de fagócitos MN do sangue, devido ao aumento da liberação de ânion superóxido, interferindo a capacidade
leucofagocítica do parasito, reduzindo o índice de apoptose das células.
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Resumo: A obesidade é caracterizada como um estado crônico de inflamação de baixo grau devido à alta infiltração de
macrófagos no tecido adiposo e elevação local e sistêmica de citocinas pró-inflamatórias. O excesso de peso predispõe a inúmeras
patologias relacionadas com a resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão. Objetivo: Investigar o perfil das concentrações
séricas de IL-6, TNF-α e TGF-β de indivíduos eutróficos, com sobrepeso e obesidade e correlacioná-las com as medidas
antropométricas e nível de atividade física. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com 88 adultos brasileiros
saudáveis, não fumantes, livres de doenças inflamatórias pré-existentes e medicação anti-inflamatória. As variáveis
antropométricas: peso, altura, circunferência do abdômen, circunferência da cintura, circunferência do quadril foram medidas nos
participantes. O IMC e a RCQ foram calculados. O nível de atividade física foi mensurado pela aplicação e análise do IPAQ. As
concentrações séricas de IL-6, TNF-α e TGF-β foram analisadas por kits comerciais de ELISA. Resultados: As concentrações
séricas de IL-6 e TNF-α foram maiores em indivíduos com sobrepeso e obesidade, diferindo de TGF-β que não apresentou
diferença significativa entre os grupos. A IL-6 correlacionou-se positivamente com todas as medidas antropométricas e o TGF-β
apenas com a RCQ (p<0,05). IL-6 e TGF-β correlacionam-se entre si (r=0,285) (p=0,007). O nível de atividade física teve
correlação com as concentrações de TGF-β no soro (r=0,187) (p=0,05). Conclusões: Os resultados demonstram a relação de
níveis sorológicos elevados de IL-6, TNF-α e TGF-β com o excesso de peso e a obesidade. Além disso, a IL-6 e TGF-β
estimuladas pela atividade física parecem ter associações positivas, favorecendo o controle do processo inflamatório crônico
presente em indivíduos obesos.
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Resumo: Acidentes com escorpiões representam uma ameaça grave à saúde pública em diversas partes do mundo, com
aproximadamente 1,2 milhões de acidentes anualmente. Destacando-se os acidentes com escorpião Tityus serrulatus (T.
serrulatus), considerado o escorpião mais perigoso devido ao seu potente veneno que gera alta morbidade e mortalidade,
representando uma importante causa de emergência, em particular pediátrica. Também esta presente na composição do veneno
de T. serrulatus, a Ts4, uma proteína não tóxica e imunogênica do veneno do escorpião T. serrulatus que possui propriedade de
gerar anticorpos neutralizantes do veneno. O epítopo conformacional é definido como um grupo de aminoácidos derivados de
um antígeno proteico e composto de diversos fragmentos dispersos ao longo da sequência, reunidos na proximidade espacial
quando a proteína está enovelada, interagindo com receptores de células T e B, resultando na ativação de uma resposta imune.
Nesse sentido utilizamos ferramentas de bioinformática para modelar uma proteína por similaridade de estrutura e função com a
proteína alvo, encontrar os aminoácidos de superfície, e assim, predizer e sintetizar um epítopo conformacional da Ts4. Através
de busca no banco de dados GenBank obtivemos a sua estrutura primária, o BLAST para análise de similaridade com o intuito
de obter uma proteína a ser utilizada como molde na modelagem, o programa Swiss-Model para realizar a modelagem molecular
de proteína por homologia e o Web-site Sting Millennium para selecionar os aminoácidos que possuam acessibilidade ao solvente
maior que 90Ä2. Em seguida, o programa SwissPdbViewer para desenhar um peptídeo ligando estes aminoácidos e seus vizinhos
espaciais, respeitando o raio máximo de 10Ä entre eles. Assim obtivemos um peptídeo, considerado um potencial epítopo
conformacional. Por fim, através do método FMOC-Sínteses, sintetizamos quimicamente este peptídeo, que por mimetizar a
região da proteína capaz de induzir a produção de anticorpos contra a proteína, e por consequência contra ao veneno, poderá ser
utilizado como antígeno. A bioinformática e o método FMOC-Sínteses mostraram-se eficientes na predição e síntese do epítopo
conformacional, podendo ser uma alternativa promissora e mais econômica para substituir as metodologias existentes na
produção de produtos imunobiológicos. O peptídeo proposto torna-se também uma alternativa na produção de novos tratamentos
ou nos diagnósticos para acidentes com o escorpião T. serrulatus.
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Resumo: O Tumor de Wilms (TW) é uma neoplasia embrionária do rim que afeta cerca de aproximadamente 6% dos tumores
pediátricos. O microambiente tumoral é de grande importância para o estudo da patogênese do câncer, uma vez que há interação
entre as células malignas neoplásicas, o estroma circundante e o sistema imune, tanto inato quanto adaptativo. Essa complexa
interação presente no microambiente tumoral influencia a forma como o organismo irá combater o tumor, bem como afeta o
crescimento, o potencial invasivo e o processo metastático. A quimiocina CXCL12 e seu receptor CXCR4 estão envolvidos em
diversos processos biológicos, incluindo o desenvolvimento de vários órgãos, como cerebelo e rim, e até mesmo com o câncer.
Polimorfismo genético presente em regiões regulatórias de genes como o CXCL12 parece ter envolvimento com diversas doenças,
incluindo o câncer. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a associação de polimorfismo genético rs1801157 do
CXCL12 e a expressão proteica do CXCR4 em pacientes diagnosticados com TW. O estudo epidemiológico revelou as seguintes
frequências para estes tumores sólidos infantis: TW (43,182%), NB (39,773%), ACT (10,227%) e MB (6,818%). Por análise
imunohistoquímica foi demonstrado que pacientes diagnosticados com TW possuem expressão citoplasmática de CXCR4,
embora sem correlação com os outros parâmetros analisados (idade, gênero e tamanho de tumor). O polimorfismo rs1801157
foi analisado por PCR utizando primers específicos com posterior digestão enzimática (PCR -RFLP ) . Foi observada associação
entre a presença do alelo A, para o polimorfismo do CXCL12 (OR=5,261; 95% IC: 2,156 a 12,84; p=0,0002) com a
susceptibilidade ao TW. Embora estudos adicionais sejam necessários, é possível sugerir que estes genes podem ser marcadores
moleculares promissores de susceptibilidade ao TW.
Palavras Chaves: Tumor de Wilms • CXCL12 • Polimorfismo genético
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Resumo: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo Paracoccidioides brasiliensis um fungo
termodimórfico descrito em 1908 por Adolpho Lutz, e a leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários do gênero
Leishmania. Ambas as doenças são endêmicas no Brasil e em outros países latino-americanos e a diferenciação dessas doenças
é de extrema importância, pois apresentam lesões cutâneas similares e pode ocorrer reatividade cruzada em testes sorológicos. A
glicoproteína de 43 kDa (Gp43) é o principal antígeno utilizado no imunodiagnóstico da PCM, porém pode ocorrer reatividade
cruzada com outros patógenos devido aos epítopos carboidrato. A gp43 recombinante produzida em Escherichia coli, não é
glicosilada e portanto, pode minimizar a reatividade cruzada. Este estudo teve como objetivo avaliar a presença de anticorpos
contra P. brasiliensis em amostras de indivíduos soropositivos e soronegativos para leishmaniose, proveniente da região de
Araçatuba-SP. Amostras de soro humano positivas (n = 14) e negativas (n = 39) para leishmaniose (teste rápido e
imunofluorescência indireta) foram analisadas por ELISA e imunodifusão utilizando gp43 recombinante (rGp43) e exoantígeno
de P. brasiliensis, respectivamente. As amostras soropositivas e soronegativas para leishmaniose mostraram positividade no
ELISA com rGp43 de 64,3% e 53,8%, respectivamente, e a diferença não foi significativa (P > 0,05). Nenhuma amostra de soro
mostrou reatividade na imunodifusão com exoantígeno. Os resultados sugerem a possibilidade de ocorrência de co-infecção por
P. brasiliensis e Leishmania sp.
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Resumo: O citomegalovirus (CMV) é responsável por grande morbidade e mortalidade pós-TCTH alogênico. O mesmo não é
observado nos receptores de TCTH autólogos que não recebem imunossupressão (IS) pós-transplante. No presente estudo,
comparamos o efeito da IS para controle da doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH), através da avaliação da reconstituição
imune CMV-específica em receptores de TCTH autólogos e alogênicos do Serviço de TMO da Fundação Amaral Carvalho. Os
pacientes foram convidados a participar do estudo e incluídos a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A presença ou ausência de imunidade para o CMV foi determinada pelo teste comercial QuantiFeron®CMV (QTFCMV, Qiagen, Hilden, Alemanha) que dosa a quantidade de interferon gama produzida in vitro por linfócitos dos pacientes. Os
exames foram coletados no pré-TCTH e após mensalmente até o d+90, e processados no Laboratório de Citoquímica do HAC.
Foram incluídos 42 pacientes até o momento. A imunidade para o CMV no pré-transplante foi detectada em 37 pacientes (88,1%);
4 pacientes eram não-reativos (9,5%) e 1 paciente indeterminado (2,4%). No d+30, 20 pacientes permaneciam reativos (48,8%),
13 eram não-reativos (31,7%) e 8 eram indeterminados (19,5%). No d+60, 26 estavam reativos (70,3%), 8 não reativos (21,6%)
e 3 indeterminados (8,1%). No d+90, 22 foram reativos (73,3%), 7 não reativos (23,3%) e 1 indeterminado (3,3%). Todos os
receptores de TCTH autólogos eram reativos no pré-TCTH e assim se mantiveram até o d+90. A mediana de positivação de
antigenemia nos TCTH alogênicos foi de 41 dias, variando de 17 a 63 dias. Não houve diferença entre os resultados do QTFCMV entre os TCTH alogênicos ou autólogos no pré-TCTH. No d+30, 100% dos TCTH autólogos eram reativos em comparação
com 32,3% dos alogênicos (p=0,001). No d+60 e no d+90 cerca de 60% dos TCTH alogênicos recuperaram a imunidade ao CMV
e a diferença para o TCTH autólogo não foi significante. O QTF-CMV é um bom marcador da imunidade e pode identificar os
pacientes com maior risco de reativação, e portanto, com necessidade de vigilância com antigenemia.

Palavras-chaves: Citomegalovírus, interferon-gama, TCTH.
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Resumo: Ao longo dos últimos dez anos, tornou-se amplamente aceito que a glicosilação alterada é uma característica universal
das células neoplásicas. No entanto, pouco se sabe sobre o impacto da glicosilação de células estromais no microambiente
tumoral. Exemplos incluem fibroblastos associados a tumor (FATs), células mesenquimais associadas a tumor (CMATs) e células
do sistema imune, tais como macrófagos (M ), que representam a maior parte do infiltrado leucocitário em tumores sólidos
humanos. M são cruciais para a reparação e regeneração teciduais, mas também contribuem para danos teciduais e progressão
de doenças crônicas, como fibrose e câncer. Evidências experimentais sugerem que M associados a tumor (TAMs), que exibem
propriedades anti-inflamatórias, são capazes de promover a iniciação, crescimento e desenvolvimento tumorais. Por sua vez,
diversas proteínas, tais como citocinas, fatores de crescimento, bem como componentes de matriz extracelular (MEC) produzidos
por M influenciam o comportamento de células neoplásicas. Estudos recentes destacam a importância biológica das
glicoproteínas atípicas expressas por células cancerosas. No entanto, até agora, não existem informações sobre o glicofenótipo
de componentes da MEC secretados por M durante os processos de diferenciação e polarização. Neste estudo mostramos que
M humanos do tipo M2, mas não M1 expressam elevados níveis de uma glicoforma incomum de fibronectina (FN), chamada
FN O-glicosilada ou oncofetal (FNonf), presente somente em tecidos fetais e neoplásicos. A análise da expressão proteica por
Western blot (WB) usando os anticorpos monoclonais FDC-6 ou YKH-1, específicos para FNonf e FN normal/não O-glicosilada,
respectivamente, confirmaram que a FNonf foi induzida por IL-4 e IL-13, mas não por estímulos pró-inflamatórios (LPS e INF). A análise por PCR em tempo real corroborou os resultados obtidos por WB, uma vez que os níveis de transcritos de FN para
o domínio IIICS, que contém o hexapeptídeo VTHPGY, necessário para a biossíntese do epitopo oncofetal encontravam-se
aumentados em M2, mas não em M1. Embora mais estudos são necessários para melhor entender os efeitos imunobiológicos
induzidos pela FNonf, é plausível especular que essa diferença na glicosilação possa ser usada como glicomarcador para M
humanos alternativamente ativados.

Palavras-chaves: Glicosilação, Macrófagos , Fibronectina oncofetal
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Resumo: O cromo hexavalente [Cr (VI)] utilizado em processos industriais como galvanização, promove alterações na resposta
imune. Entre os mecanimos de toxicidade, destacam-se a carcinogenicidade e reações de hipersensibilidade influenciando a
imunidade pela modulação de citocinas, e nas moléculas de adesão intercelular (ICAMs). O objetivo desse estudo foi avaliar
possíveis biomarcadores de imunotoxicidade, através da expressão de ICAMs em indivíduos expostos ao Cr (VI) frente à
exposição ambiental e/ou ocupacional. Foram coletadas amostras de 100 indivíduos, 50 expostos (empresa de cromagem) e 50
controles (bancários), parecer no CEP nº 2.14.01.11.2242. O Cr foi dosado em sangue total e na urina através de espectrometria
de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). A expressão das ICAMs foi analisada por citômetro de fluxo FACS
Calibur. Os dados foram expressos por média ±desvio padrão e ANOVA-one way, pós hoc teste t-student através do software
“SPSS. O nível de Cr sanguíneo foi de 2,02±0,20 µg/L e de 1,73±0,16 µg/L para o grupo exposto (E) e não exposto (NE),
respectivamente (p<0,0001). O Cr urinário apresentou concentrações de 10,65±5,26 e 4,05±3,78 µg/g de creatinina para o grupo
E e NE, respectivamente (p<0,0001). As ICAMs CD18 expressas na superfície de monócitos, apresentaram valores de 7,1±6,0%
e 2,88±5,45% para o grupo E e NE, respectivamente (p<0,001). As CD18 de linfócitos com valores de 2,52±1,82% e 2,93±2,05%
para o grupo E e grupo NE, respectivamente (p=318). Para as CD54 expressas em monócitos obtiveram quantificação de
2,86±2,41% e 3,84±2,03% para grupo E e NE, respectivamente (p<0,05); CD54 expressas em linfócitos 0,45±0,5% e 3,33±1,25%
para E e NE, respectivamente (p<0,0001); CD86 expressas em monócitos 4,96±3% e 2,73±1,76% para E e NE, respectivamente
(p<0,001); CD86 expressas em linfócitos (CD86L) foi de 1,54±1,08% e 5,18±2,08% para E e NE, respectivamente (p<0,001);
CD62 expressas em monócitos foi 3,58±1,69% e 3,81±2,23% para E e NE, respectivamente (p=0,580); CD62 expressa em
linfócitos foi 0,27±0,33% e 2,39±0,98% para E e NE (p<0,001); CD80 expressa em monócitos foi 0,6±0,8% e 0,72±0,46% para
E e NE (p=0,479) e CD80 expressa em linfócitos foi 0,35±0,44% e 1,99±1,74% para E e NE (p<0,05). Portanto, observamos
que os indivíduos avaliados em nosso estudo mostraram que a exposição ao Cr (VI) pode estar relacionada com alteração no
sistema imune contribuindo com processos inflamatórios, carcinogênicos e de hipersensibilidade.
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Resumo: No Brasil, os acidentes com animais peçonhentos são classificados pelo Ministério da Saúde nos grupos de doenças
negligenciadas. Dentre estes acidentes o de maior incidência é o com escorpião. Anualmente são mais de 65 mil casos por ano
no país e acredita-se que este número esteja subestimado, sendo muito maior. O Tityus serrulatus, popularmente chamado de
escorpião amarelo, é a espécie que possui o veneno mais tóxico no país e é responsável pela maioria dos acidentes. O tratamento
preconizado no caso de envenenamento é a imunoterapia, utilizando um antiveneno (soro antiescorpiônico) produzido a partir da
imunização em equinos e utilizando o veneno como antígeno. No entanto, essa metodologia apesar de bem estabelecida, gera
alguns transtornos bioéticos e econômicos. Para seu sucesso é necessário que o cavalo receba altas doses de veneno, causando
sérias consequências a sua saúde. Também que mantenha-se um criadouro com alto número de escorpiões, e insetos, que servem
como alimentos, para que tenha quantidade suficiente de veneno. Por tudo isso o presente projeto consistiu na busca por uma
antígeno alternativo para a produção do antiveneno sintético e não tóxico de forma que não seja mais necessário criar os
escorpiões e também que o imunógeno não seja tóxico à saúde do cavalo. Objetivou-se por bioinformática predizer um epitopo
conformacional da Ts3, uma alfa-toxina do veneno do escorpião T. serrulatus para utilizar como um possível substituto do veneno
total no processo de imunização dos equinos. Para isso obteve-se o modelo estrutural da proteína e após a predição do epitopo,
ele foi sintetizado na forma de um peptídeo. A síntese foi realizada através do método FMOC-Sínteses, onde cada aminoácido é
ligado ao aminoácido seguinte na direção da região C-terminal para a região N-terminal, concluindo a síntese através da clivagem
e liofilização do peptídeo. Sua validação aconteceu pela técnica de ELISA utilizando o peptídeo como o antígeno e confirmando
sua capacidade de reconhecer um anticorpo antiescorpiônico. Através dos resultados apresentados pelo ELISA, verificou-se que
o peptídeo pode ser capaz de induzir a produção de anticorpos na imunização de equinos. Por esses resultados, o peptídeo sintético
Ts3 mostrou ser uma alternativa a fim de substituir a utilização do veneno total do escorpião nas imunizações nos equinos,
barateando o processo de produção de antiveneno e atendendo a real necessidade da população.
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Resumo: A pesquisa de autoanticorpos é de fundamental importância para o diagnóstico de doenças autoimunes. Neste contexto,
a Pesquisa de Anticorpos contra Antígenos Celulares, por Imunofluorescência Indireta, em células HEp-2 (PAAC-IFI em HEp2), apresenta-se como um exame laboratorial de alta sensibilidade e grande valor clínico. Devido a sua importância, tornou-se
necessária a sua padronização em âmbito nacional, bem como se faz necessário um rígido controle de qualidade intra e
interlaboratorial do PAAC-IFI em HEp-2 para maior confiabilidade de seus resultados. Discute-se nesta a importância não apenas
do padrão encontrado, mas, também, do título da imunofluorescência. Quanto ao conjugado, o FITC tornou-se um marcador
fluorescente de imunoglobulinas muito popular nos Kits de PAAC-IFI em HEp-2. Além disso, como alguns laboratórios não
estão habituados a titular o conjugado contra um padrão absoluto ou consensual, um mesmo teste realizado em Kits de marcas
diferentes pode apresentar títulos divergentes, tornando-se complexo equiparar os resultados interlaboratoriais. Assim, a
qualidade dos Kits utilizados e a escolha de bons materiais para estudo são determinantes na obtenção de resultados fidedignos a
clínica. Foi realizado o teste de comparação entre as titulações do soro e o teste de estabilidade do conjugado, no qual se testou o
mesmo soro, por trinta dias consecutivos em cinco Kits comerciais de PAAC-IFI em HEp-2. Em paralelo um soro referência foi
enviado a 15 laboratórios do Brasil para que seus resultados e o valor do título do soro de refêrencia (T=640) fossem confrontados
entre si. No teste de estabilidade do conjugado, quatro Kits se mostraram estáveis e apenas um Kit demonstrou queda na
intensidade de fluorescência. Entre os laboratórios, observou-se que onze (73,4%) do 15 laboratórios participantes obtiveram o
resultado em acordo com o título do soro de referência e em 4 (26,7%) foi divergente. Cada Kit comercial, inicialmente, responde
bem a um diagnóstico semi-quantitativo, contudo se comportam diferente no decorrer do tempo de uso. Observou-se, também,
que os resultados intelaboratoriais se mostraram incongruentes, fato que pode prejudicar na confiabilidade do teste pelos médicos
solicitantes. Vê-se assim a necessidade de os laboratórios seguirem critérios mais rigorosos para sua execução, no intuito de
padronizarem o sistema, para gerar harmonia nos resultados e aumentar a confiabilidade deste teste.
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Resumo: Menor prevalência de asma e alergias em países em desenvolvimento sugere que fatores ambientais tenham relevância
para estas doenças no mundo. Desde o surgimento da Hipótese da Higiene, pesquisadores têm proposto uso de imunógenos para
tratamento destas doenças. Este trabalho investigou o efeito do extrato bruto de Angiostrongylus cantonensis (Ac) no
desenvolvimento da resposta pulmonar alérgica em camundongos BALB/c fêmeas. 600ug de extrato de Ac foi dividido em três
imunizações prévias via intraperitoneal, com intervalos de sete dias, seguida por duas sensibilizações com 20ug ovalbumina
(OVA) por via subcutânea nos dias 0 e 7. Nos dias 14,15 e 16 foram realizados desafios intranasais com 50ug OVA, exceto grupo
controle negativo que recebeu DPBS. No 17º dia, os animais foram eutanasiados, coletando-se lavado broncoalveolar (LBA) para
contagem total de células e diferencial celular. Cortes histológicos de 4µm, foram corados com hematoxilina & eosina para
análise do infiltrado inflamatório peribrônquico e coloração com Alcian Blue, para análise das células caliciformes (globet cells)
das vias aéreas inferiores, lâminas para citologia diferencial das células inflamatórias foram preparadas e fixadas em ar ambiente,
coradas com corante panótico rápido (Laborclin, Brasil). Tipos celulares observados ao microscópio óptico foram expressos em
contagem absoluta, após contagem de 400 células. Resultados preliminares demonstraram que a imunização precoce com extrato
de Ac reduziu estatisticamente contagem total celular (p<0,001) e diferencial (p<0,05) comparados ao grupo OVA no LBA.
Também nas análises histopatológicas houve redução no infiltrado peribrônquico e globet cells em animais previamente
imunizados com Ac. Estes resultados sugerem importante efeito imunomodulador pelo uso do extrato de A. cantonensis na
resposta inflamatória em modelo experimental de asma.
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Resumo: O Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus responsável por infecções assintomáticas e sintomáticas em humanos. A doença
foi considerada benigna até 2007, no entanto a partir desse período ocorreram complicações, como microcefalia e Síndrome de
Guillain-Barré. Apesar dos numerosos artigos publicados recentemente, pouco se sabe sobre a resposta inflamatória ao ZIKV.
Objetivamos no presente trabalho avaliar marcadores da resposta inflamatória, proteína C reativa (PCR) e ferritina em indivíduos
positivos para o ZIKV nas fases aguda e de convalescença. Amostras de 27 indivíduos foram positivas para o ZIKV e negativas
para os vírus da dengue e chikungunya por PCR em Tempo Real. Uma nova amostra de sangue foi colhida de seis desses
pacientes. O grupo controle foi constituído por 21 amostras da Central Goiana de Sorologia e Imunohematologia, e foram
submetidas às mesmas análises dos sujeitos do estudo. As proteínas inflamatórias foram quantificadas por turbidimetria. Os
indivíduos assinaram um termo de consentimento (TCLE) e responderam a um questionário com sinais, sintomas e dados
sociodemográficos. A análise estatística foi realizada pelo GraphPad Prism, por testes não-paramétricos de Mann-Whitney (PCR
e ferritina em pacientes com Zika x controles, e PCR e ferritina em pacientes agudos x convalescentes) e paramétricos pelo
coeficiente r de Pearson (níveis de PCR e ferritina x quantidade de manifestações clínicas). Os níveis de PCR foram
significativamente mais elevados nos indivíduos com infecção pelo ZIKV do que nos controles p<0,0001, enquanto que os níveis
de ferritina não apresentaram alterações significativas p=0,7552. Quando comparados os níveis na fase aguda e convalescente,
os resultados foram p=0,0087 e p=0,8182 para PCR e ferritina, respectivamente. Os níveis de PCR e ferritina em relação ao
número de manifestações clínicas não foi significativo, p>0,05. As principais manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes
foram: exantema (88,8 %), cefaleia (59,2%), artralgia (55,5%) e mialgia (55,5%). Os níveis de PCR encontram-se aumentados
na fase aguda e retornam à normalidade na fase de convalescença, indicando que esse é um bom marcador inflamatório de fase
aguda na infecção pelo ZIKV. Não foi observada associação entre os níveis alterados de PCR e o número de manifestações
clínicas. Não foram observadas alterações nos níveis de ferritina, tanto nas fases aguda como de convalescença em pacientes com
ZIKV.
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Resumo: Por conta do aumento populacional, se teve um aumento da produção de lixo e o crescimento da profissão de catador
de material reciclável, onde o profissional, na maioria das vezes não mantêm o devido cuidado com a saúde, se expondo aos
diversos riscos inerentes a profissão. Contudo, do ano de 1999 até o ano de 2011, foram relatados 343.853 casos de hepatites
virais no Brasil, envolvendo os cinco tipos da doença, e de todos estes relatos, 31,6% dos casos de hepatite B foram registrados
no Rio Grande do Sul. Este vírus pode ser transmitido por uma exposição da pele e mucosas aos fluidos corpóreos ou sangue
contaminados, por relação sexual desprotegida, por via parenteral e no compartilhamento de instrumentos que podem causar corte
ou contato com mucosas. A confirmação do diagnóstico pode ser realizada por testes imunológicos, que visam identificar
antígenos e anticorpos, e também por testes moleculares como pesquisa quantitativa e qualitativa do DNA do vírus. O trabalho
visa analisar em amostras de sangue venoso de 91 indivíduos os principais marcadores laboratoriais de hepatite B presentes em
trabalhadores envolvidos na coleta de resíduos sólidos, que possuem um vínculo formal com uma cooperativa nos municípios de
Novo Hamburgo e Campo Bom, situados no Vale do Rio dos Sinos/RS. Foram pesquisados os marcadores imunológicos AntiHBc, Anti-HBs e HBsAg e aplicado um questionário sobre hábitos sócioambientais. As determinações foram realizadas através
da técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA). Dos 91 voluntários estudados, 49 (53,8%) apresentaram Anti-HBs reagente e 10
(11%) apresentaram Anti-HBc reagente. Para os dados não reagentes, todos os voluntários (100%) não apresentaram reação para
HBsAg, 2 (46,2%) foram não reagentes para Anti-HBs e 81 (89%) não reagente para Anti-HBc. Pela presença da positividade
para Anti-HBc e Anti-HBs simultaneamente, pode-se concluir que a população estudada já teve uma exposição prévia ao vírus e
por isso se tem a necessidade da vacinação já que os participantes estão vulneráveis. Um fato importante encontrado, foi que uma
parte dos indivíduos da pesquisa se julgava imunizando, quando apresentaram Anti-HBs reagente e outra parte alega ser vacinado
e apresentaram Anti-HBs não reagente, e isso preocupa, pois tais indivíduos não estão protegidos da doença e podem não tomar
os cuidados necessários quanto à sua proteção. Este trabalho contempla apenas uma pequena parcela dos riscos biológicos que
podem atingir essa população, sendo necessário a pesquisa de marcadores laboratoriais para outras doenças infectocontagiosas,
a fim de garantir uma melhora das condições de trabalho destes profissionais.
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Resumo: Os microRNAs são moléculas reguladoras pós-transcricionais, que têm a capacidade de regular diversas vias de
sinalização celular, ligando-se aos RNAs mensageiros alvo-específico. A regulação por microRNAs acontece desde a formação
das primeiras células após a fecundação e cessam após a morte celular, interagindo em diversas vias de sinalização. Algumas vias
reguladas por microRNAs são de caráter imunológico, sendo a sua regulação crucial para que ocorra uma boa resposta
imunológica. Dentre as células imunológicas reguladas, encontramos as Células Dendríticas (DCs), que são consideradas as
principais ativadoras da resposta imune adquirida, sendo capaz de realizar a endocitose de antígenos e de levar a ativação dos
linfócitos T por meio da apresentação de antígenos e também de modular o subtipo de linfócito T ativado através das citocinas
produzidas. As DCs têm se mostrado como ferramentas importantes na ativação das respostas imunológicas em diversas doenças,
juntamente com a utilização da terapia gênica. Para avaliar como é a regulação das DCs pelos microRNAs no início de sua
ativação via terapia gênica, utilizamos análise de microarray de microRNAs e detectamos a diminuição do miR-690 das células
dendríticas CD11c+ retiradas do baço de camundongos Balb/c, após 30 minutos do estímulo com RNAmHSP65. Está molécula
já é conhecida como ativadora da molécula TLR-7 (receptor do tipo Toll) e é capaz de levar a expressão de MHCII e CD80. Além
disso, seu alvo detectado pela análise computacional PTGES3 foi validado experimentalmente através do ensaio biológico de
interação mímico miR-690 com PTGES3 clonado em plasmídeo contendo luciferase, demonstramos além disso, a capacidade de
interação do alvo com o miR-690 quando seu RNAm diminuído quando dosado após o estímulo. Portanto, o miR-690 foi
detectado com um importante alvo na ativação da célula dendrítica após estímulo com RNA via TLR-7, regulando a produção de
prostaglandina através da enzima PTGES3.

Palavras-chaves: MicroRNA, Célula Dendrítica, terapia gênica, prostaglandinas, TLR-7.
Agência Fomento: FAPESP
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Título: ENTOMOBACTÉRIAS COMO FONTE DE COMPOSTOS CONTRA TRYPANOSOMA CRUZI
Autores: Gabriela Gonçalves Roliano1; Ana Maria Antonello1,4; Josiane Somariva Prophiro1; Alessandra Peres1, Camila Saporiti
Mesquita1, Phileno Pinge Filho2; Ralf Heermann3; Onilda Santos da Silva4, Pedro Roosevelt Torres Romão1
Instituição: 1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre-RS, Brasil, 2Universidade
Estadual de Londrina, UEL, Londrina-PR, Brasil, 3Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany, 4Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS, Brasil.

Resumo: Introdução: Atualmente microrganismos vem sendo estudado como fontes de moléculas bioativas. Nesse contexto
inserem-se as entomobactérias Xenorhabdus nematophila e Photorhabdus luminescens. Objetivos: Avaliar a atividade do
sobrenadante de cultura de P. luminescens e X. nematophila sobre formas tripomastigotas e amastigotas de Trypanosoma cruzi
in vitro. Materiais e métodos: Para obtenção dos metabólitos bacterianos, P. luminescens e X. nematophila foram incubadas em
meio 5YS a 28°C por 48h, e em seguida centrifugadas a 4000 rpm por 30 min, e o sobrenadante filtrado a 0,22 µM. O efeito
contra tripomastigotas foi avaliado incubando-se estas formas com concentrações de 0,1 a 10% dos sobrenadantes (v/v) durante
3-24 h. Para avaliação contra amastigotas, culturas de macrófagos sob lamínulas de vidro foram infectadas com T. cruzi (5
parasito:1 macrófago), e as células incubadas com 2,5-10% dos sobrenadantes bacterianos por 48 h. Como controle foi utilizado
IFN-γ. O percentual de macrófagos infectados e o número de amastigotas/macrófago foi determinado através da contagem em
microscopia óptica. A citotoxicidade sobre macrófagos foi avaliada usando MTT. O índice de seletividade (IS) foi determinado
pela fórmula CC50 (macrófagos) /IC50 (tripomastigotas). Resultados e conclusões: Os sobrenadantes reduziram
significativamente a viabilidade de tripomastigotas de forma concentração e tempo dependente (X. nematophila IC50=0,54% e
P. luminescens IC50= 2,1%). Nas concentrações altas (25 e 50%) ambos os sobrenadantes reduziram significativamente a
viabilidade dos macrófagos, contudo, nas concentrações de IC50 ambos os sobrenadantes não foram citotóxicos contra
macrófagos. (X. nematophila IS= 32,26 e P. luminescens IS=11,89). Em relação a amastigotas, verificou-se que P. luminescens
diminuiu significativamente o percentual de macrófagos infectados a partir da concentração de 2,5%, e que na concentração de
10% foi capaz de reduzir o número de amastigotas/macrófago. Os dados sugerem que as bactérias entomopatogénicas são fontes
potenciais de novos compostos com ação contra T. cruzi.

Palavras-chaves: Photorhabdus luminescens, Xenorhabdus nematophila, Trypanosoma cruzi, citotoxicidade
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Título: AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMATOLÓGICO DE RATOS HIPERCOLESTEROLÊMICOS
SUPLEMENTADOS COM EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS FOLHAS DE ERVA-DE-PASSARINHO
(TRIPODANTHUS ACUTIFOLIUS)
Autores: Nariani, Rocha1, Ritiéle Pinto Coelho1, Denise Lima Feksa1, Patricia Martinez Oliveira1, Patricia Maurer1, Luisa
Zuravski1, Vanusa Manfredini1
Instituição: 1PPG Bioquímica e Laboratório de Hematologia e Citologia Clínica - Universidade Federal do Pampa –
Uruguaiana - RS

Resumo: O aumento das doenças cardiovasculares (DCV) é a principal causa de mortalidade, representando um problema de
saúde pública, e as dislipidemias constituem importantes fatores de risco para seu desencadeamento. Diante disso, crescem as
pesquisas de plantas que possam contribuir na melhora dos fatores associados a hipercolesterolemia. Neste contexto, surge a
Tripodanthus acutifolius conhecida como erva-de-passarinho (EP). Estudos mostram potencial terapêutico em processos
inflamatórios por possuir compostos com propriedades farmacológicas como os polifenóis. Entretanto, pouco se sabe se estes
compostos podem conferir efeito protetor à dislipidemia. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil hematológico de ratos
hipercolesterolêmicos suplementados com extrato hidroalcoólico das folhas de erva-de-passarinho. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da UNIPAMPA Foram utilizados 42 ratos wistar machos, divididos em 7 grupos: G1: Controle (dieta
hipercalórica); G2: extrato EP 50mg/Kg; G3: extrato EP 100mg/Kg; G4: suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg; G5: extrato
EP 50mg/Kg + suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg; G6: extrato EP 100mg/Kg + suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg e
G7: Saudável (dieta normal). A indução da hipercolesterolemia foi de 4 semanas e a suplementação com o extrato hidroalcoólico
da EP por 28 dias consecutivos. As formulações foram administradas por gavage uma vez ao dia. Após este período, os ratos
foram eutanasiados e o sangue venoso coletado para análises posteriores. O hemograma e a contagem das plaquetas foram
determinados por automação (Sysmex® KX 21N) e o diferencial de leucócitos foi realizado por esfregaço sanguíneo e leitura em
microscopia óptica. Os resultados encontrados mostraram que todos os grupos suplementados com o extrato das folhas de EP,
mostraram uma redução significativa (p<0,05) na contagem total de plaquetas em relação aos grupos controle (G1 e G7). Além
disso, G1 e G4 apresentaram elevada contagem de monócitos quando comparados aos grupos suplementados com extrato de EP.
Os demais parâmetros não apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. Assim, pode-se sugerir que o extrato
hidroalcoólico das folhas de EP em ratos hipercolesterolêmicos pode reduzir os distúrbios trombóticos e o processo inflamatório,
e portanto minimizar os riscos de desenvolvimento de DCV, como a aterosclerose.

Palavras-chaves: Doenças cardiovasculares, dislipidemias, Erva-de-Passarinho, hemograma.
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Resumo: A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) representa um importante problema de saúde pública, em virtude do aumento
de sua incidência na população mundial e da alta frequência de evolução para as formas crônicas da doença. A hepatite crônica
é assintomática, na maioria dos casos, o que torna seu diagnóstico muito difícil. Neste caso, as manifestações clínicas só aparecem
quando já há um alto grau de comprometimento hepático como a fibrose e o hepatocarcinoma. O tratamento mais utilizado é a
combinação do interferon alfa peguilado com a ribavirina, entretanto, seu uso crônico pode trazer efeitos colaterais ao portador
da hepatite viral C, como: mielossupressão, neutropenia, plaquetopenia e anemia. Portanto, exames laboratoriais de rotina são
importantes para monitorar a saúde do portador e a progressão da doença. Assim, o objetivo deste estudo foi determinar as
alterações hematológicas em portadores da hepatite viral C ao longo do tratamento com ribavirina e interferon alfa peguilado.
Para esse estudo foram recrutados 43 portadores de hepatite viral C (33 homens e 10 mulheres) junto ao serviço de referência as
hepatites virais no município de Uruguaiana, RS. Os portadores foram divididos em 4 grupos: grupo 1: portadores com
diagnóstico de hepatite viral C (sem tratamento); grupo 2: portadores no início do tratamento combinado; grupo 3: portadores no
meio do tratamento combinado e grupo 4: portadores no final do tratamento combinado. Após a assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE), o sangue venoso foi coletado e acondicionado em tubo EDTA para posterior análise.
Foi realizado o hemograma e contagem total de plaquetas utilizando o equipamento Sysmex® KX-21N. O diferencial de
leucócitos foi realizado em extensão sanguínea e posterior leitura em microscópio óptico. O estudo foi aprovado pelo CEP –
UNIPAMPA. Os resultados encontrados apontam que ao longo do tratamento combinado de ribavirina e interferon alfa peguilado
o portador de hepatite viral C desenvolve um quadro anêmico Hb: 11g/dL (p<0,05) e apresenta uma tendência a plaquetopenia
145.000/ mm3 ao final do tratamento combinado. Com isso, sugere-se que exames laboratoriais de rotina são importantes no
monitoramento e avaliação da progressão da doença e devem ser avaliados em todas as fases do tratamento.

Palavras-chaves: hepatite viral C, anemia, ribavirina, interferon alfa peguilado
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Resumo: As hemoglobinopatias são alterações hereditárias autossômicas recessivas que modificam a estrutura da molécula de
hemoglobina (Hb) e geram Hb variantes. A alteração estrutural mais frequente é a anemia falciforme (HbSS). O doente falciforme
possui drepanócitos responsáveis por crises vaso oclusivas. O portador do traço falciforme (HbAS) produz tanto HbA como HbS
(essa em menor proporção: <40%); entretanto, e diferentemente do citado acima, são indivíduos, em grande parte, assintomáticos
e sem alterações hematológicas significativas. Os estudos mais recentes, em contrapartida, sugerem que o portador do traço
falciforme pode desenvolver sintomatologias importantes em virtude da concentração da HbS e, por isso, deva ser reestudado. O
objetivo foi determinar alterações hematológicas e obter a concentração de hemoglobina S nos portadores do traço falciforme no
município de Uruguaiana, RS. O estudo foi realizado junto ao banco de sangue do município de Uruguaiana, RS. Neste estudo,
foram recrutados, 49 portadores de HbAS e 50 indivíduos normais, de ambos os sexos e sem limite de idade. Após a assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), foram coletados 5 mL de sangue total por venupunção e acondicionados
em tubo de EDTA.O hemograma completo e contagem de plaquetas foram realizadas através do contador automático Sysmex®
KX 21N. ®. O diferencial de leucócitos foi realizado poe extensão sanguínea e observação em microscópio óptico A separação
de frações de homoglobina foi realizada através do equipamento de Cromatografia Liquida de Alta Pressão (HPLC) Bio-Rad
D10. O projeto de pesquisa encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPAMPA e CONEP sob o número
977827. Os dados encontrados apontam que os portadores do traço falciforme (HbAS) possuem níveis de hemoglobina (Hb) e
hematócirto (Htc) significativamente menores (p<0,05) em comparação ao grupo controle. Entretanto, os níveis de Hb e Htc
encontrados nos HbAS estão dentro dos limites aceitáveis. A concentração média de HbS encontrada nos portadores do HbAS
foi de 40,36%. Com estes resultados, pode-se sugerir que mesmo que os níveis de hemoglobina e hematócrito encontrados nos
portadores do traço falciforme não caracterizem um quadro anêmico, exames laboratoriais de rotina são importantes no
monitoramento destes parâmetros.

Palavras-chaves: Traço falciforme, hematologia, anemia, hemoglobina S.
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Resumo: Hemoglobinopatias são doenças que acometem os genes responsáveis pela síntese das hemoglobinas, o principal
exemplo é a anemia falciforme. Caracterizada por mutação pontual (GAG-GTG) nos genes da globina beta da molécula de
hemoglobina, acarretando substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina na sexta posição da cadeia beta, originando a
hemoglobina anômala S (HbS), que devido à sua alta morbidade, alta mortalidade e prevalência elevada, tem sido considerada
um problema de saúde pública no Brasil. A β-talassemia em sua forma heterozigota tem como característica a elevação de HbA2
e/ou HbF em casos clássicos. Em sua forma mais grave, a β-talassemia maior, caracteriza-se geralmente pela ausência completa
da síntese de cadeias beta-globínicas e anemia grave. Foi analisado o caso de uma criança com suspeita de anemia falciforme,
juntamente com seu grupo familiar composto por 30 indivíduos. Todos do grupo familiar foram submetidos a um eritrograma,
eletroforese de hemoglobina em pH alcalino, teste de falcização e dosagem de hemoglobina A2. A criança e seus pais, com casos
inconclusivos, foram submetidos à Cromatografia Líquida de Alta Performance. Os dados analisados mostraram que a criança e
sua mãe possuem β-talassemia menor, e o pai não possui nenhum tipo de Hemoglobinopatia. O avô materno é portador de βtalassemia menor e, a avó materna, portadora de traço falciforme. O filho mais novo, tio da criança, herdou cada um dos genes
dos pais, sendo portador de HbS/β-talassemia menor. No histórico familiar foram observados dois casos de β-talassemia menor
e dois casos de traço falciforme em indivíduos isolados. O estudo evidencia a importância do aconselhamento genético na
resolução de problemas no campo da hereditariedade, ajudando a compreender as características da doença e os possíveis riscos
de recorrência na família, envolvendo todos os aspectos, sendo eles educacionais e reprodutivos, para que indivíduos acometidos
pela doença possam decidir futuramente sobre a sua continuação familiar, pois trata-se de uma doença que causa anemia
hemolítica crônica incurável. Indivíduos que apresentam risco de gerar filhos com doença falciforme têm o direito de serem
informados pelo aconselhamento genético sobre as características da doença e possíveis riscos, respeitando os aspectos
hereditários e demais informações clínicas da doença.
Palavras-chaves: Anemia Falciforme, β-talassemia, Hemoglobinopatias.
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Pramio¹, Marina Denise Araujo Orguin¹, Martiely da Silva Figueredo¹, Meriane Demoliner¹, Fairus Duarte Nasralla¹.
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Resumo: O traço talassêmico é uma anemia hemolítica leve, na qual parte das hemácias são destruídas precocemente na
circulação por apresentarem um defeito intrínseco na hemoglobina. Entretanto, a anemia ferropriva, considerada a deficiência
nutricional mais prevalente no mundo, ocorre devido à perda sanguínea crônica, eliminação via urinária, ingestão e/ou absorção
deficiente de ferro, também através do aumento do volume sanguíneo. Onde a quantidade absorvida de ferro não é capaz de suprir
a necessidade do organismo e/ou repor a perda sanguínea adicional. Foram analisados prontuários de um Hospital de Novo
Hamburgo/RS, e selecionados dois pacientes para relato de caso, sendo um paciente do sexo masculino, 54 anos e portador de
traço talassêmico (Caso I) e o outro do sexo feminino, 43 anos, com anemia ferropriva (Caso II), ambos realizaram hemograma.
Caso I: apresentou 6,40 milhões/mm³ de Eritrócitos, Hemoglobina de 15,20 g/dL, Hematócrito 46,30%, VCM 72,30 fL, HCM
23,80 pg, CHCM 32,80 g/dL, RDW 16%, exames para avaliar os índices de ferro: capacidade ferropéxica 435 µg/dL, Saturação
de Transferrina 30%, Ferritina 135 ng/mL e Ferro sérico 130 µg/dL. Caso II: apresentou 4,03 milhões/mm³ de Eritrócitos,
Hemoglobina de 6,1 g/dL, Hematócrito 22,5%, VCM 55,8 fL, HCM 15,1 pg, CHCM 27,1 g/dL, RDW 17,1%, na avaliação
férrica, apresentou 25 µg/dL de Ferro sérico e 2,7 ng/mL de Ferritina. A presença de VCM diminuído em ambos os casos causa
um conflito de interpretação dos resultados, sendo muitas vezes utilizada erroneamente a suplementação de ferro em pacientes
portadores de traço talassêmico. O diagnóstico para os mesmos muitas vezes não é elucidado através de técnicas convencionais,
sendo necessário a realização de exames complementares para confirmar a patologia, como dosagens de ferro, ferritina e,
principalmente, a realização da eletroforese da hemoglobina A2 e fetal. A detecção da talassemia minor se torna relevante quando
se pensa em herança genética. Uma vez que portadores heterozigóticos para tal patologia podem passar sua variável alélica para
descendentes, gerando indivíduos com síndromes talassêmicas graves, se torna evidente sua importância diagnóstica.

Palavras-chave: traço talassêmico; anemia ferropriva; talassemia; índices hematimétricos; diagnóstico.
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DIAGNOSTICADOS POR PCR EM TEMPO REAL
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Resumo: O vírus influenza A, subtipo H1N1 é derivado de propriedades moleculares dos vírus influenza humano, suíno e aviário.
Durante o ano de 2009 houve uma pandemia no México, provocando 12.799 óbitos, segundo a Organização Mundial da Saúde.
A contaminação ocorre via transmissão direta ou por fômites, seguidos de contatos com olhos, boca ou nariz. Os grupos de risco
que podem evoluir para infecções mais severas são imunodeprimidos, crianças, grávidas e idosos. A resposta terapêutica ocorre
em curto prazo, porém em alguns casos podem evoluir as complicações, dependendo do grupo infectado. As infecções virais são
associadas à linfocitose ou presença de linfócitos atípicos, o que dificulta a distinção das patologias virais. Geralmente, suspeitase de contagio pelo vírus H1N1 pelos sintomas de febre alta, tosse, dor de garganta e dores musculares. O estudo tem o objetivo
de avaliar as anormalidades hematológicas relacionadas à infecção viral por influenza A H1N1 e relatar diferente resposta
imunológica da infecção viral. Foram avaliados 10 amostras de pacientes infectados com influenza A H1N1 diagnosticados por
qPCR, no período de março/2016 à maio/2016 . A análise foi feita através do esfregaço sanguíneo no microscópio. Observou-se
que no mês de abril/2016, 70% (7/10) das amostras foram positivas para influenza A H1N1. A avaliação dos achados
hematológicos apresentou em 30% (3/10) do pacientes, neutrofilia e plaquetopenia, 30% (3/10) com neutrofilia, 20% (2/10)
leucocitose e neutrofilia com desvio à esquerda, 10% (1/10) com leucocitose e neutrofilia e 10% (1/10) com o exame dentro do
valor de referência do leucograma. Desta forma, sugere-se que na maioria dos casos relatados com infecções causadas pelos vírus
influenza A H1N1, estão com neutrofilia, o que torna difícil o diagnóstico viral, sendo necessário o exame confirmatório pelo
método molecular de PCR em tempo real.

Palavras-chaves: influenza A H1N1, alterações hematológicas, linfócitos atípicos

162

Titulo: INTERPRETAÇÃO E SIGNIFICADO CLÍNICO DO ANTICOAGULANTE LÚPICO NUMA
POPULAÇÃO URUGUAYA.
Autores: Queijo MI, Araujo R, Suarez RJ.
Instituição: British Hospital, Montevideo, Uruguai.

Resumo: Um dos métodos para evidenciar a presença de anticorpos antifosfolípidicos é o anticoagulante lúpico (AL). É
uma proba funcional, que pode ser feita desde a amostra para estudos básicos de coagulação. As probas quantitativas entanto
são feitas por método E.L.I.S.A. ou quimioluminiscencia, de maior custo e tempo de preparo. Em 2009, o Guia de
Implementação foi publicado. Enfatizamos a determinação do ponto de corte. Faz parte da qualidade do produto emitido
compreender o valor dos dados encontrados ainda mais tendo este estudo alta frequência de testes positivos, que levanta
dúvidas, incerteza e ansiedade, tanto o médico como no paciente. Motivou este trabalho definir os pontos de corte para AL
que podem ter significado clínico e melhorar a interpretação influenciando o resultado da tomada de decisão clínica. Foi
utilizado um método retrospectivo avaliando 1057 pacientes no ano 2015. Foi considerado como valor significativo aquele
em que o paciente teve um ou mais testes positivos quantitativos ACA / B2GPI (E.L.I.S.A. realizada de acordo com o
fabricante, Orgentec) ou presentar em sua história algum evento trombótico clínico ou morte fetal. AL foi estudado no
BCS-XP equipamentos e técnicas Siemens. Para identificar o valor preditivo positivo e negativo da AL foi utilizado como
método estatístico Bayes. Foram obtidas em pacientes AL com valores menores ou iguais a 1,4 um valor preditivo positivo
(PPV) de 27% e eficiência (EF) de 23,4%. Com valores entre 1,5-1,6 VPP de 75% e EF 75,3% nos pacientes com valores
acima de 1,6, VPP e 98,1% EF 97,8 %. Para este grupo pode considerar um corte de significado clínico entre 1,5 e 1,6,
descartando valores <1,5 como positivos.

Palabras-chaves: Sindrome Antifosfolipídico, anticoagulante lúpico, resultado positivo
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Resumo: A apoptose ou morte celular é um fenômeno que ocorre através de um processo programado fundamental para a
homeostase dos tecidos e organismos em geral. Bcl-2 é um regulador essencial da apoptose, e é parte das proteínas da família
BCL (B Cell Lymphoma). Alguns membros agem como anti-apoptóticos impedindo a apoptose, são elas Bcl-2, Bcl-w, Bcl-xL,
Bcl2- A1 e Mcl-1, enquanto outros atuam com função pró-apoptótica a induzir apoptose a exemplo da Bak and Bax. Outra
subclasse dessa família é a BH3 apenas proteína representadas por BAD, BID, BIM, NOXA e PUMA. A principal função das
proteínas Bcl-2 é ligação e o sequestro das proteínas pró-apoptóticas reduzindo e limitando a capacidade de desencadear o
processo de apoptose. A ligação entre as proteínas pró-apoptóticos e anti-apoptóticos regula se as células começam o processo
de apoptose ou não. O aumento da expressão de Bcl-2 foi encontrada em algumas doenças hematológicas, como na Leucemia
Mielóide Aguda (LMA) e os seus efeitos na capacidade de resposta à terapia do câncer tem sido identificado, sobretudo do
aumento da subclasse BH3 apenas proteínas. A análise da literatura do presente trabalho foi realizada através da coleta de dados
científicos provindos dos portais de periódicos como o Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMED. Foram
analisados cerca de 1253 artigos onde apenas 130 foram utilizados por equivalência de conteúdo nos períodos antre 2004 a 2016,
sendo todos escritos em língua inglesa. O aumento da atividade de BH3 apenas proteínas tem resultado na ativação direta de
membros como Bax e Bak, que conduz ao resultado final do processo de apoptose. Proteínas Bcl-2 ocupam o local de ligação e
as células que apresentam níveis elevados de BH3 ocupada por proteínas Bcl-2 são altamente bloqueadasa para induzir a morte
e medido pela sua afinidade para membros BH3 que em excesso resulta em resistência de células de elevada despolarização
mitocondrial conduzido por BH3 apenas proteínas, resultando em efeito de resistência citotóxicos aos métodos terapêuticos.
Nesse caso se moléculas pró-apoptóticas forem criadas objetivando atingir a subclasse BH3 proteínas única visando diminuir sua
expressão, pemitirá uma seletividade de ativação dos membros pró-apoptoticos e maior sobre as Bcl-2 agindo assim como método
terapêutico para tratamento da LMA com maior seletividade e especificidade em comparação as drogas que já existem no
mercado.
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CRIANÇAS SOBRE ESSA DEFICIÊNCIA DE FERRO NO MOMENTO DA COLETA SANGUÍNEA.
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Resumo: A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina
no sangue está abaixo do normal. No Brasil, a anemia ocorre em cerca de 40 a 50% das crianças menores de cinco anos, não
havendo diferenças entre as macrorregiões. A realização de exames laboratoriais faz parte do processo de diagnóstico de diversas
patologias, que apenas são detectadas através de análise das amostras biológicas. Nos laboratórios de análises clínicas, as análises
são fundamentadas em um processo dinâmico que se inicia na coleta do espécime diagnóstico e termina com a emissão de um
laudo. Objetivando-se assim realizar coleta sanguínea com uma abordagem diferenciada e humanizada através do diálogo com a
criança, com o propósito de evitar um futuro trauma que possa vim a ser um problema para as futuras coletas. O estudo tem
caráter exploratório e descritivo, utilizando o método observatório. Foram escolhidas crianças de duas escolas do município de
Cruz das Almas, Bahia. Constatando diferentes perfis das crianças, umas com perfil mais expansivo, falatório, curioso e outras
mais retraídas, tímidas, caladas. É notória a necessidade de deixá-las à vontade e tentar esclarecer ao máximo qualquer dúvida
ou curiosidade que a mesma tenha, para que nenhuma delas saia com algum trauma da coleta. Por isso, algumas medidas que
podem ser adotadas com as crianças, a fim de minimizar seu desconforto como, por exemplo, tentar estabelecer um
relacionamento de confiança com a criança. Sendo assim, as consequências emocionais relacionadas à punção venosa periférica
na criança hospitalizada podem ser evitadas ou minimizadas. Este estudo proporcionou a descrição dos frutos emocionais
provenientes da punção venosa durante a coleta sanguínea. A punção venosa em crianças é uma preocupação dos profissionais
de saúde, pois uma má coleta pode alterar o possível resultado do exame. Este relato serve de exemplo e alerta para um assunto
tão importante, que muitas vezes decorre imperceptível durante a coleta sanguínea. Uma coleta em criança adequada resulta em
um futuro adulto sem traumas e o resultado do exame correto.
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Título: ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE TAP, KTTP e DEMAIS EXAMES LABORATORIAIS DE
UMA PACIENTE DIAGNOSTICADA COM A DOENÇA DE VON WILLEBRAND: UM ESTUDO DE CASO
Autores: Aline de Souza1, Carolina de Mello1, Antonio Roberto Rodrigues Abatepaulo,1
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Resumo: O sangue é considerado um tecido fluído, composto de uma parte líquida, equivalente a 55% do volume e uma parte
celular correspondendo aos 45% restantes. A parte líquida é chamada de plasma e é composta por água, sais minerais, proteínas
e nutrientes essenciais para manutenção e vida celular dos tecidos. A doença de von Willebrand é um distúrbio hereditário
considerado frequente na população porém, no Brasil, muitas vezes é subdiagnosticado. Geralmente os exames que avaliam a
hemostasia são solicitados antes da realização de procedimentos cirúrgicos, entre eles os exames de tempo de sangramento (TS),
tempo de coagulação (TC), tempo de protrombina (TAP), tempo de tromboplastina parcial ativada (KTTP) e contagem de
plaquetas. Os pacientes portadores da doença de von Willebrand frequentemente apresentam os exames de TAP normais, KTTP,
TS e TC diminuídos ou normais, e contagem de plaquetas normais ou discreta plaquetopenia. Por isso, o diagnóstico torna-se
difícil e muitas vezes o portador da doença não é diagnosticado previamente a um procedimento cirúrgico. É devido a este fato
que o histórico familiar e de sangramentos rotineiros (sangramentos gengivais e de mucosas por exemplo), devem ser falados ao
médico. O estudo de caso apresentado tem como base a análise de exames de TAP, KTTP, contagem de plaquetas e demais
exames. A paciente avaliada, foi diagnosticada previamente a uma cirurgia de rinosseptoplastia, a partir de um relato de histórico
familiar de sangramentos. Os exames avaliados mostraram-se de acordo a literatura e os sintomas descritos são considerados
brandos. O único a apresentar resultados variáveis foi o co-fator de ristocetina. Outros estudos de caso, apresentam perfil
semelhante ao caso apresentado, porém não foram encontrados estudos com maior amostragem. Mediante os resultados obtidos,
sugere-se que mesmo com o paciente apresentando os exames de TAP, KTTP e contagem de plaquetas normais ou pouco
alterados, o diagnostico não deve ser descartado e sugere-se a inclusão do co-fator de ristocetina além avaliação do histórico
familiar do paciente e histórico pessoal de sangramentos.
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Resumo: As técnicas que envolvem a transfusão sanguínea, procedimento este que muitas vezes salva vidas, são relativamente
simples, porém, a transfusão somente se tornou rotineira na área clínica há pouco tempo. O controle de qualidade de concentrados
de hemácias garante um produto de confiabilidade, sobretudo quando relacionados à segurança transfusional do
hemocomponenteAs células sanguíneas podem ser contadas também através de aparelhos automatizados, proporcionando um
resultado mais rápido e com maior exatidão e precisão, se o equipamento estiver com sua manutenção em dia. Além disso, a
automação traz a vantagem de apresentar outros dados além da contagem de células, como o hematócrito, hemoglobina e o cálculo
de valores hematimétricos. Mas, devido ao processo de hemoconcentração, a aplicação de procedimentos automatizados tornase arriscado, uma vez que estes aparelhos não são projetados e programados para este tipo de leitura, onde o uso constante para
este fim poderia gerar descalibrações constantes e colocar em dúvidas os resultados obtidos e, por conseqüência, a saúde do
receptor. Com isso em mente, e sabendo-se que em muitos hemocentros o controle de qualidade de concentrados de hemácias é
realizado manualmente, questiona-se se o emprego da automação nesses casos não seria mais vantajoso em relação à metodologia
manual, trazendo benefícios como rapidez, exatidão e precisão dos resultados de contagem celular, assim como da melhor
metodologia do preparo das amostras para leituras nos aparelhos de automação convencionais. O objetivo dessa pesquisa foi
validar comparativamente método manual e automatizado de contagem celular, avaliando precisão e exatidão para a
reprodutibilidade do método automatizado em centros hemoterápicos. Foram analisadas 30 amostras em triplicata em ambos os
métodos, dos quais 80% não apresentaram diferença significativa entre os métodos na contagem de eritrócitos, e 86,7% das
amostras não apresentaram diferença significativa entre os métodos na contagem leucocitária. Conclui-se que a automação seria
um método mais exato e preciso na contagem celular sanguínea devido menor variabilidade entre as amostras analisadas pelo
equipamento, embora o método manual continue sendo confiável, se realizado por profissional capacitado.
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Resumo: A coagulação do sangue consiste em uma série de reações bioquímicas seqüenciais envolvendo a interação de proteínas,
comumente referidas como fatores de coagulação. As coagulopatias hereditárias são doenças hemorrágicas resultantes de
deficiência de um ou mais fatores da coagulação devido, por exemplo, às mutações nos genes que codificam esses fatores. Dentre
essas patologias, destaca-se a hemofilia. Estima- se que a prevalência das hemofilias A e B compreendem 1: 10.000 e 1: 35.000
nascimentos masculinos, respectivamente, consistem no distúrbio de sangramento hereditário mais comum em todo mundo e
afeta em torno de 400.000 pessoas. É uma condição ligada ao sexo (cromossomo X), com prevalência de 80 a 85 % a hemofilia
A e 10 a 15% a hemofilia B. Sua gravidade varia conforme a deficiência de fator, caracterizado por alterações qualitativas e
quantitativas do fator VIII para hemofilia A e IX para hemofilia B. Este estudo tem como objetivo analisar o perfil sorológico e
caracterizar a presença ou ausência de inibidor em portadores de hemofilia cadastrados no Hemocentro Regional de Blumenau.
Utilizou-se dados de 30 prontuários de pacientes hemofílicos cadastrados com variáveis de ano de nascimento, dose continua de
fator XIII ou IX e dose ambulatorial, titulação de inibidor em pacientes alo imunizados, sorologias para HIV e Hepatite C. A
hemofilia A é a forma clinica da doença mais comum nos pacientes atendidos no Hemocentro Regional de Blumenau. No presente
estudo realizado como os hemofílicos do Hemocentro de Blumenau em um total de 25 pacientes com diagnóstico de Hemofilia
A 36% desses pacientes adquiriram sorologia para HCV e HIV, e no total de 5 pacientes com Hemofilia B 60% apresentam soro
conversão para HCV e HBV destes, 3 para HCV e 1 para HBV/HCV. O tratamento de maior prevalência é o fator VIII, que foi
o primeiro a ser disponibilizado e tem um bom resultado, porém tem as complicações como a transmissão de agentes infecciosos.
A predominância das sorologias como hepatites C principalmente ocorreram nos pacientes com mais idade. O desenvolvimento
de inibidor consiste a uma baixa porcentagem de hemofílicos (17%), o que não significa que seja um bom resultado para o
individuo hemofílico. Atualmente tem se investido na engenharia genética com a tentativa de novos tratamentos mais seguros e
eficazes, porém se fazem necessários mais estudos e o acompanhamento genético por ser uma doença hereditária ligada ao sexo.
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HEMOTERAPIA DE SERGIPE – HEMOSE – NO ANO DE 2015.
Autores: Brenda de Almeida Santos2, Flávia Káren Carvalho Garcia2, Juliana Nicolau Peixoto², Rafaela Windy Farias dos
Santos², Flávio Costa Celestino² Weber de Santana Teles¹²
Instituição: ¹Fundação de Saúde Parreiras Horta – Aracaju - SE, ²Universidade Tiradentes – Aracaju – SE.

Resumo: A história das hepatites virais remonta milhares de anos e é fascinante. Quando o ser humano sofreu pela primeira vez
a invasão do seu organismo por tais agentes, iniciou-se um ciclo natural e repetitivo capaz de infectar bilhões de seres humanos,
dizimar milhares de vida. A hepatite C geralmente é assintomática e considerada por muitos a doença infecciosa crônica mais
importante. Calcula-se que existam em torno de 170 milhões de infectados no mundo, com 3 a 4 milhões de portadores crônicos
no Brasil. (CIOLA et al., 2010). Este tipo de hepatite vem sendo estudado antes da descoberta de seu agente viral e foram definidos
durantes longos anos como hepatite não A não B, uma forma de doença hepática aguda ou crônica que se seguia após a uma
transfusão sanguínea ou de hemoderivados (SILVA, 2001). O objetivo do estudo é avaliar a pré-triagem sorológica para hepatite
C em candidatos à doação de sangue, verificando a associação entre as variáveis: sexo, localização e grau de escolaridade. Foi
realizado estudo transversal com dados retrospectivos, com análise dos dados contidos nas fichas de pré-triagem sorológica, para
marcador do vírus da hepatite C dos candidatos à doação de sangue, no centro de Hemoterapia de Sergipe – HEMOSE no período
de janeiro a dezembro de 2015. Para determinação do marcador sorológico HCV, foi utilizado o teste imunoenzimático
(MONOLISA) HCV Ag-ab ULTRA, marca BIO-RAD, realizados no Laboratório de Sorologia do HEMOSE. Para fins de análise,
os dados obtidos foram tabulados, sendo feita análise descritiva. Dos 20.667 mil candidatos à doação de sangue, submetidos à
pré-triagem sorológica, para marcador do vírus da hepatite C, 306 (1,48%) apresentaram reatividade ao HCV Ag/Ab. Dos 306
candidatos à doação de sangue positiva para o HCV Ag/Ab, 249 (81,37%) eram do sexo masculino e 57 (18,37%) do sexo
feminino (figura 1), demonstrando uma nítida associação entre o sexo e reatividade ao HCV. Quando avaliada a reatividade do
HCV por localização, observa-se que existem diferenças significa- tivas indicando reatividade em 145 (47,4%) na zona rural e
161 (52.61%) na zona urbana (figura 2). Com relação ao grau de escolaridade observa-se que 180 (58.82%) apresentam grau de
escolaridade completo e 123 (40,2) apresenta grau de escolaridade incompleto e 1 (0,3%) sem nenhum grau de instrução. Embora
todas as ações hemoterápicas visem garantir sangue com segurança para seus receptores, pouco se conhece a respeito dos
pacientes que necessitam de sangue, em especial daqueles que recebem eventualmente uma transfusão. Sugere-se comparar
resultado do exame de hepatite C pré e pós transfusionais em todas pacientes submetidos à transfusão, e que obtiveram resultados
reativos para HCV, visando à identificação de pessoas com a infecção instalada, eliminando a possibilidade de transmissão do
vírus da hepatite C através do procedimento Transfusional.

Palavras-chaves: Vírus, hepatite c, transfusão, ações hemoterápicas.
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Título: DIAGNÓSTICO DO MIELOMA MÚLTIPLO
Autores: Iuri Dias Manfro1, Tatiana Moraes da Silva Heck1, Fabiano Costa de Oliveira1, Nicole Mariele Santos Röhnelt1, Rute
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Resumo: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma gamopatia monoclonal na Medula Óssea (MO) causada pela proliferação aumentada
de plasmócitos malignos que produzem quantidade elevada de imunoglobulinas (Ig) monoclonais (paraproteína M), a qual resulta
na formação de uma cadeia proteica leve, de aproximadamente 50-65% do tipo IgG com cadeias Kappa ou Lambda denominada
proteína de Bence-Jones, detectada na urina, devido ao seu baixo peso molecular. O MM pode estar relacionado à radiação e
substâncias químicas cancerígenas. O objetivo deste estudo é determinar se os exames clínicos são capazes de diagnosticar o MM
de forma eficaz, realizando uma busca na base de dados eletrônicos (PubMed, Medline, Scielo) usando as seguintes palavraschaves: Mieloma Múltiplo, diagnóstico, manifestações clínicas, prevalência populacional combinada com tratamento. A busca
se limitou aos artigos escritos em português. A prevalência do MM é de 17 casos a cada 100 mil pessoas e estima-se que ocorra
14 mil novos casos por ano, de maior frequência em pessoas de origem negra e 70% dos diagnósticos em pacientes com mais de
65 anos. Corresponde a 1% de todas as neoplasias malignas, sendo a 2ª mais comum, perdendo apenas para o linfoma nãoHodgkin. O aumento da incidência do MM nos últimos anos está relacionado ao maior conhecimento da história natural da doença
e sua patogênese. O MM pode ser assintomático ou sintomático com perfil de anemia, fraqueza, lesões e dores ósseas persistentes,
insuficiência renal e proteínas aumentadas no sangue ou na urina devido a grandes quantidades de paraproteínas que
sobrecarregam o sistema renal. O diagnóstico ocorre principalmente por eletroforese das proteínas e dosagens de imunoglobulinas
séricas, LDH, radiografias ósseas, biópsias e urina 24h. Os valores de classificação clínica utilizam marcadores como Cálcio no
sangue (>10mg/dL); Creatinina (>2mg/dL); Anemia (Hb<10g/dL) e Osteoporose, seguido de presença de proteína monoclonal.
A proteína de Bence-Jones é encontrada em 70 a 80% dos casos, tal proteína causa lesão tubular e insuficiência renal. O tratamento
é realizado por quimioterapia, radioterapia, transplante e controle da doença. Contudo, podemos observar que o MM é uma
patologia de diagnóstico tardio, que afeta homens e mulheres tanto por fatores ambientais como genéticos, sendo necessários
estudos mais aprofundados para um melhor monitoramento, possibilitando um diagnóstico prévio a fim de um maior controle da
patologia, evitando que a doença se agrave.

Palavras-chaves: Mieloma Múltiplo, diagnóstico, manifestações clínicas, tratamento
Agência de fomento: FEEVALE
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Título: PERFIL LEUCOCITÁRIO DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE MASSARANDUBA, SANTA CATARINA
Autores: Heloá Cristini Rode2, Bruno Schmidt1, Antonio Roberto Rodrigues Abatepaulo,1
Instituição: 1Faculdade Metropolitana de Blumenau – Blumenau – SC ; 2 Universidade do Sul de Santa Catarina – Tubarão SC

Resumo: O hemograma é um dos exames mais solicitados nos dias de hoje, por praticamente todos os médicos. Por esse motivo
deve ser cuidadosamente realizado e interpretado. Nele é realizado um conjunto de avaliações das células do sangue, e através
disso é possível indicar ao clínico certas anormalidades, juntamente com os dados clínicos, permitindo assim o diagnóstico e
prognóstico de inúmeras patologias. A avaliação dos leucócitos é chamada de leucograma e avalia contagens totais e diferenciais
(valores relativos e absolutos) de cada célula, sendo de extrema importância para diagnóstico e acompanhamento terapêutico.
Existem condições onde os resultados não se enquadram nos limites definidos como referência normal, e nem por esse motivo o
paciente apresenta condições patológicas. Há patologias crônicas, como a insuficiência renal, que causam danos à homeostase do
organismo e outras que também apresentam significativas alterações dos índices de normalidade do hemograma. Esse estudo tem
como objetivo avaliar o perfil leucocitário de adultos com idade entre 25 a 80 anos, de ambos os sexos, na cidade de
Massaranduba, Santa Catarina mediante análise de laudos arquivados em laboratório. A população pesquisada foi de 192
pacientes com predomínio do sexo feminino 60% (117 mulheres) e da faixa etária de 40 a 70 anos. Do total (nº = 192) 41% do
sexo feminino e 54% do sexo masculino apresentam alguma doença crônica, sendo destas, hipertensão, problemas
cardiovasculares e Diabetes mellitus, o restante foi considerado uma população saudável. Realizou análise dos hemogramas e
correlação dos resultados obtidos com a patologia crônica instalada. Após análise pode-se sugerir que as patologias acima
mencionadas não interferem nos índices celulares analisados no hemograma.

Palavras-chaves: Doenças Crônicas, hemograma, alterações
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Título: IMPLICAÇÕES DO POLIMORFISMO GENÉTICO DO RECEPTOR II DO TGF BETA E DOS NÍVEIS
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Autores: Alberto Yoichi Sakaguchi1, Marla Karine Amarante1, Carlos Hiroji Hiroki2, Fausto Trigo3, Glauco Akelinghton Freire
Vitiello1, Diego Lima Petenuci1, Maria Angélica Ehara Watanabe1, Carlos Eduardo Coral de Oliveira1.
Instituição: 1Universidade Estadual de Londrina – Londrina – PR, 2Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto – SP, 3Hospital
do Câncer de Londrina – Londrina – PR.
Resumo:
A leucemia linfoide aguda (LLA) é caracterizada pela proliferação exacerbada de células precursoras linfóides na medula óssea.
Tem sido verificado avanços no tratamento da LLA na infância, mas, ainda são necessários marcadores adicionais para melhorar
o prognóstico dos pacientes. Estudos demonstraram uma associação da via de sinalização ativada pelo TGF-β nos processos
hematológicos neoplásicos. A ativação do TGF-β inicia a transdução de sinal, resultando na ativação do receptor II do TGF-β.
Quaisquer alterações no TGFβR2 podem afetar a regulação do crescimento celular, a diferenciação, a apoptose, e a resposta
imune. Desta forma, o estudo de polimorfismos de nucleotídeo único nos genes que codificam o TGFβ1 e o TGFβR2, bem como
o estudo da concentração plasmática do TGF-β1, podem suscitar mecanismos fisiopatológicos para LLA. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a associação entre polimorfismos das regiões promotoras do gene TGFβ1, do receptor 2 do TGF-β e níveis
plasmáticos do TGF-β1, com a susceptibilidade à LLA infanto-juvenil, risco de recidiva e de morte. Para isso, um estudo de
associação caso-controle foi realizado, envolvendo 81 pacientes pediátricos com LLA e 106 crianças saudáveis. Os indivíduos
foram genotipados para os polimorfismos rs1982073 e rs1800471 do TGFβ1 e rs3087465 do TGFβR2. Não houve associação
entre as frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos rs1982073 e rs1800471 com a susceptibilidade à LLA, nem em
relação ao risco de recidiva e de morte (p>0,05). Contudo, o alelo G do polimorfismo do TGFβR2 conferiu proteção contra a
LLA (heterozigoto AG: OR= 0,50; IC 95%= 0,27-0,93; AG+GG: OR= 0,63; IC 95%= 0,41-0,98). Além disso, uma associação
protetora foi observada quando a frequência do genótipo homozigoto GG foi comparada com genótipo homozigoto AA (OR=
0,50; IC 95%= 0,27-0,90). A concentração de TGF-β1 plasmática foi significativamente reduzida em pacientes quando
comparada a crianças saudáveis. Ao diagnóstico, a concentração plasmática de TGF-β1 foi significativamente reduzida.
Entretanto, o tratamento quimioterápico reestabeleceu os níveis plasmáticos desta citocina, e durante a remissão, estes níveis
retornaram aos valores equivalentes às crianças saudáveis. Portanto, concluimos que estes polimorfismos do TGFβ1 não são
fatores de susceptibilidade genética para LLA. Entretanto, o rs3087465 no TGFβR2 demonstrou efeito protetor contra a LLA; e
o TGF-β1 plasmático pode ser um possível marcador de prognóstico da doença.

Palavras-chave: LLA, TGF-β1, TGFβR2, polimorfismo genético, ELISA, neoplasia infantil, marcadores moleculares.
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Título: AVALIAÇÃO DO PERFIL SOROLÓGICO DOS DOADORES DE SANGUE DE UM SERVIÇO DE
HEMOTERAPIA DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, RS.
Autores: Heloisa Ril1, Crislaine Aparecida Paludo1, Márcia Araújo Leite2, Fernanda Cattani1.
Instituição: 1FaculdadeCenecista de Bento Gonçalves - FACEBG/RS, 2Serviço de Hemoterapia da cidade de Caxias do Sul/RS.

Resumo:A transmissão de enfermidades infecciosas pela transfusão de sangue caracteriza-se pela reação adversa tardia de maior
risco para o receptor de sangue. Reduzir a possibilidade de transmissão de agentes infecciosos por meio da transfusão requer
ações que possam garantir a segurança do sangue que será transfundido. A legislação vigente preconiza, em todos os serviços
hemoterápicos do país, a realização de testes sorológicos para detecção de marcadores da hepatite B e C, sífilis, AIDS (HIV),
HTLV e doença de Chagas. As bolsas de sangue em que estes agentes etiológicos forem detectados são descartadas, o que
ocasiona custos elevados, porém necessários, em prol da segurança transfusional. Portanto, a triagem clínica e sorológica em
doadores de sangue é de grande importância para se evitar a disseminação de microrganismos infecciosos transmissíveis pelo
sangue. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil sorológico dos candidatos à doação de sangue de um serviço de
hemoterapia da cidade de Caxias do Sul/RS, no período de julho de 2010 a dezembro de 2015, para investigar os principais
agentes infecciosos detectados na triagem sorológica. Durante o período estudado compareceram ao serviço de hemoterapia
14.267 candidatos à doação de sangue, sendo 9.332 (65,40%) do sexo masculino e 4.935 (34,60%) do sexo feminino.
Considerando apenas os doadores aptos, foram realizadas 12.702 doações de sangue, destas, 144 (1,13%) apresentaram sorologia
positiva/reativa e foram descartadas. A sorologia reagente mais prevalente foi para hepatite B, com 98 casos (0,78%), seguida
pela sífilis com 19 casos (0,15%), doença de Chagas com 10 (0,08%), hepatite C com 9 (0,07%) e, HIV e HTLV ambas com 4
(0,03%) amostras reativas cada. Conclui-se que a sorologia reagente mais prevalente nos candidatos à doação foi a hepatite B,
seguida pela sífilis. Esses resultados estão em conformidade com os encontrados em nível regional (Sul do Brasil) e nacional.
Tais infecções/doenças podem ser transmitidos durante transfusões sanguíneas, por isso a importância da análise a fim de propor
estratégias em saúde. As ações que envolvem a captação de doadores, seleção clínica e epidemiológica, assim como a triagem
sorológica dos mesmos são de extrema importância para garantia da segurança transfusional aos receptores, garantindo a
quantidade adequada à demanda do país e a melhoria da qualidade do sangue, componentes e derivados.

Palavras-chaves: Serviço de Hemoterapia, Doadores de Sangue, Triagem Sorológica, Transfusão de Sangue.
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Resumo: Hemoglobinopatias são desordens hereditárias consideradas um problema de saúde pública, sendo a anemia falciforme
a mais frequente. A forma heterozigota da anemia é denominada traço falciforme (HbAS). Além das condições relacionadas à
genética dos indivíduos, as doenças não transmissíveis são responsáveis pela maioria das mortes em todo o mundo, sendo a
doença arterial coronariana (DAC) a maior causa de morte em indivíduos de ambos os sexos. A influência de fatores de risco
para o desenvolvimento de DAC é relevante. O termo Síndrome Metabólica (SM) foi definido para se referir à presença de
diversos fatores de risco cardiovasculares em um mesmo indivíduo. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de SM
e marcadores bioquímicos e antropométricos em portadores do traço falciforme do banco de sangue do município de
Uruguaiana/RS. Este estudo foi realizado entre 23 portadores do traço falciforme, de ambos os sexos, recrutados no banco de
sangue do município de Uruguaiana, RS. Os voluntários responderam a um questionário e foi coletada amostra de sangue total
para análises. A separação da amostra foi feita em centrífuga clínica e as análises em equipamento automatizado ChemWell T
Labtest. O projeto foi aprovado pelo CEP/UNIPAMPA sob parecer nº 977.827. Participaram do estudo 15 homens e 8 mulheres,
com idade média de 38,2±13,0 anos. A SM foi verificada em 43,5% da amostra. Para as comparações os participantes foram
divididos em dois grupos: Com SM (n=10) e Sem SM (n=13). Marcadores bioquímicos e antropométricos foram comparados
através do teste t-student. O grupo SM apresentou média de valores significativamente maiores de triglicerídeos (177,6 mg/dL),
p=0,03; PAD (93,2 mmHg), p=0,01; e de percentual de gordura (38,6%), p=0,03, do que o grupo sem SM com valores de
triglicerídeos (100,3 mg/dL), PAD (80,1 mmHg) e de percentual de gordura (27,6%). Glicose, colesterol total, LDL e
circunferência da cintura abdominal também foram maiores no grupo SM, porém sem diferença estatisticamente significativa.
Deste modo, a prevalência de SM em portadores de traço falciforme foi considerada alta e indica um esforço que deve ser feito
a respeito das medidas de cuidado prévio que esta população deve ser instruída visto que danos sistêmicos gerados pela SM,
associada às alterações inerentes à fisiopatologia do traço falciforme podem trazer prejuízos ao indivíduo, acelerando processos
patológicos do ponto de vista vascular.

Palavras-chaves: Anemia falciforme, traço falciforme, hemoglobina S, SM.
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Resumo: Introdução: A dengue é uma doença infecciosa e, atualmente, considerada um dos principais problemas de saúde
pública no Brasil. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mas também pode ser transmitida pelo contato sanguíneo.
Várias doenças são rastreadas em doadores de sangue, porém, até o momento, isto não é feito com a dengue. Desta forma, é
importante que seja realizada uma pesquisa com o intuito de avaliar a presença de antígeno NS1 e anticorpos IgM e IgG
antidengue, para alertar às autoridades sobre a importância deste rastreamento em bancos de sangue. Assim, o objetivo desta
pesquisa foi detectar a presença de NS1, IgM e IgG contra o vírus da Dengue, em bolsas de sangue, de doadores do “Hemoservice
– serviços de hemoterapia”. Metodologia: Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os
participantes (n=280) responderam a um questionário sócioepidemiológico. Quatro mL de sangue periférico destes indivíduos
foram coletados. Os anticorpos IgM e IgG e antígeno NS1 foram detectados no soro dos participantes utilizando um teste
imunocromatográfico. Resultados: Das 280 amostras, 19 foram desprezadas por hemólise ou por estarem lipêmicas, podendo ser
usadas apenas 261 amostras. Dos 261 testes 12,6% eram positivos para IgG, 9% para IgM e 5% para proteína NS1. Os resultados
positivos para IgM e NS1 demonstram que as amostras biológicas analisadas apresentam riscos à saúde dos receptores.
Conclusão: As amostras foram coletadas em um período com pouca quantidade de chuva, o que diminui o índice do mosquito
Aedes aegypti, mesmo assim, observou-se um índice considerável de doadores contaminados pelo vírus. Assim, é importante
alertar as autoridades para que seja implementado um programa de rastreamento de testes qualitativos para detecção da Dengue
em testes pré-transfusionais em área endêmicas, como Belo Horizonte.

Palavras-chaves: Dengue, Anticorpos, Doadores de sangue, NS1
Agência Fomento: Wama Diagnóstica
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Resumo: A Doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. No Brasil predominam os casos
crônicos decorrentes da infecção em décadas passadas, restringindo-se a alguns estados como Rio Grande do Sul. Conhecer o
perfil epidemiológico de doadores reagentes para Chagas é fundamental para melhorar a triagem clínica e sorológica em serviços
de hemoterapia e assim reduzir o risco residual inerente à transfusão. Analisar o perfil epidemiológico dos doadores de sangue
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) com sorologia reagente para Chagas no período de dez anos. Foi realizado um
estudo retrospectivo com levantamento de dados no sistema informatizado AGH do HCPA. Foram analisadas todas as doações
do Banco de Sangue do HCPA com sorologia reagente para Chagas no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2015. Incluímos
no estudo apenas as doações com sorologia reagente e teste complementar positivo para Chagas, tais como: western blot,
quimioluminescência ou imunofluorescência. No período de análise foram realizadas 170.175 doações de sangue, em média
15.522 doações anuais, destas, 378 doações eram reagentes para Chagas. Os doadores com sorologia reagente para Chagas eram
predominantemente homens (57%), brancos (77%), com idade média de 43,8 ± 12 anos. Esses doadores eram 32% naturais da
região metropolitana e entre as regiões do interior do estado, a noroeste foi a mais presente com 29% dos casos. Observamos que
o número de casos está diminuindo ao longo dos anos: a sorologia reagente para chagas representava 0,39% das doações
impedidas em 2005 e em 2015 representou apenas 0,07% (p<0,05). Comparando o perfil desses doadores entre os anos,
observamos que o mesmo não se alterou significativamente ao longo do tempo analisado. Observamos uma diminuição do
percentual de doações impedidas pela doença de Chagas nos últimos anos. Essa diminuição começa a refletir as estratégias de
controle da doença implantadas em décadas passadas. Por outro lado, o perfil desses doadores parece não ter se alterado
significativamente ao longo do tempo. No entanto, como limitação, devido à falta de estudos recentes, nossos resultados não
puderam ser comparados com o perfil da população geral de doadores do HCPA. Estudos adicionais são necessários para
distinguir um possível perfil diferencial dos doadores com doença de Chagas.
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Resumo: A transfusão sanguínea é uma prática comum para pacientes que devido a sua situação clínica requerem
hemocomponentes. Como método profilático para a aloimunização, utiliza-se para a transfusão, hemácias fenotipicamente
idênticas as do receptor para os antígenos eritrocitários mais imunogênicos. O objetivo do estudo foi determinar o perfil fenotípico
dos doadores locais através da técnica de hemaglutinação em tubo para os antígenos dos grupos Rh (C,c,E,e) e Kell (K) e
hemaglutinação em gel dos grupos Duffy (Fya e Fyb), Kidd (Jka e Jkb), Kell (k) e MNS (S, s). Foram analisados 344 doadores
brancos e 50 doadores não-brancos do Banco de Sangue do HCPA entre 2013 e 2015 classificados conforme a classificação de
Fitzpatrick. Observou-se uma diferença estatística significativa no presente estudo em relação aos fenótipos do sistema Duffy,
Kidd e MNS comparada à descrita na literatura. A prevalência dos fenótipos Fy(a+b-), Fy(a+b+), Fy(a-b+), Jk(a+b+), Jk(a-b+),
S+s+ em não-brancos foi, respectivamente 32%, 32,3%, 34,7%, 40,2%, 17,9% e 42,2% os quais mostraram-se superior à
literatura. O Fy(a-b-) - importante marcador da raça negra - foi observado em apenas 16,7% dos doadores não-brancos. Os
fenótipos S+s- (10%), S+s+ (42%), S-s+ (48%) e S-s- (0%) obtiveram a mesma frequência em ambos os grupos de doadores. A
frequência dos fenótipos raros nos doadores brancos foi K-k- (0,6%), Jk(a-b-)(0,9%), Fy(a-b-) (0,9%) e nos doadores não-brancos
(R1RZ) (2%) e (R2RZ) (4%). O serviço de hemoterapia é beneficiado ao ter o conhecimento do perfil fenotípico eritrocitário da
população permitindo assim a criação de um banco de doadores fenotipados a fim de auxiliar pacientes com risco de
aloimunização.
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Resumo: O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, e o estado do Rio Grande do Sul possui uma população
altamente heterogênea, povoado predominantemente por derivados de europeus, diferentemente de outras regiões brasileiras.
Essa característica de povoamento influencia na distribuição alélica de antígenos eritrocitários, o que impacta diretamente na
medicina transfusional devido a capacidade de induzir a formação de aloanticorpos, causando aloimunização, principalmente em
pacientes politransfundidos. Assim, constatou-se a necessidade da análise do perfil genético dos principais grupos sanguíneos em
uma população de doadores de sangue no Rio Grande do Sul, visando facilitar a captação de doadores de acordo com as
necessidades transfusionais. Desta forma, 382 doadores voluntários de sangue foram genotipados para variantes dos sistemas
sanguíneos Duffy (rs12075, rs2814778 e rs34599082), Kell (rs8176058 e rs8176038), Kidd (rs1058396), MNS (rs7683365) e
Diego (rs2285644) através da metodologia de PCR em tempo real, utilizando sondas de hidrólise do tipo TaqMan®. Os doadores
foram agrupados de acordo com a cor da pele em dois grupos: brancos e mulatos, e negros. As análises estatísticas foram
realizadas no programa SPSS v18.0. A distribuição das frequências genotípicas está de acordo com a esperada para populações
em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foram observadas as seguintes frequências dos alelos raros em brancos e mulatos, e negros,
respectivamente: 0,419 e 0,308, para o alelo FY*01; 0,064 e 0,375, para o alelo FY*02N.01; 0,015 e 0,0, para o alelo FY*02W.01;
0,033 e 0,021, para o alelo KEL*01; 0,003 e 0,021, para o alelo KEL*06; 0,558 e 0,614, para o alelo JK*02; 0,310 e 0,333, para
o alelo GYP*S e 0.010 e 0.011, para o alelo DI*01. Mesmo com a grande heterogeneidade da população do sul do Brasil, foi
possível encontrar alelos raros e identificar o perfil da nossa região, de forma a auxiliar na busca por doadores antígeno
compatíveis, para pacientes aloimunizados.
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Título: INCIDÊNCIA DE ANTICORPOS IRREGULARES EM GESTANTES PARA A PREVENÇÃO DA DOENÇA
HEMOLÍTICA DO FETO E RECÉM-NASCIDO
Autores: Sabrina Lucietti Dick1, Daiane Cobianchi da Costa1
Instituição: 1Universidade do Vale do Itajaí.

Resumo: A Doença Hemolítica do Feto e Recém-nascido (DHFRN) caracteriza-se pela ação de anticorpos maternos contra
antígenos eritrocitários, expressos nos eritrócitos fetais, hemolisando-os. Esse fenômeno é possível, uma vez que, as
imunoglobulinas da classe IgG são capazes de atravessar a placenta. A DHFRN pode ocasionar desde anemia, hidropisia,
hiperbilirrubinemia, até kernicterus e óbito fetal. As imunoglobulinas podem estar presentes em gestantes para uma
sensibilização, contato com um antígeno estranho que pode ocorrer parto, puerpério, gravidez, abortamento, gestação ectópica e
transfusões deflagrando uma resposta imune com produção de aloanticorpos dirigidos contra antígenos eritrocitários fetais Diante
do exposto o objetivo desse estudo foi à realização de testes imuno-hematológicos em amostras de sangue de gestantes atendidas
no Laboratório Escola de Análise Clínicas (LEAC) da Universidade do Vale do Itajaí como forma de prevenção ou
direcionamento de cuidados para a doença hemolítica do feto e recém-nascido. Após a aprovação do presente estudo pelo comitê
de ética em pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), sob o parecer n. 825.833, realizou-se nas amostras a
fenotipagem ABO e RhD e pesquisa de anticorpos irregulares. Do total de 74 amostras de gestantes analisadas, 46% eram O,
39% A, 13% B, e, 2% AB, em relação ao sistema Rh, 91,9% apresentaram fenótipo RhD-positivo e 10% o RhD-negativo. Das
74 gestantes 31% possuíam histórico de gestação e 2,7% transfusão sanguínea. Evidenciou-se que, todo o percentual RhDnegativo, recebeu a administração da imunoglobulina anti-D após o parto de feto RhD-positivo. Embora algumas gestantes
estivessem histórico de gestação e transfusões prévias, não houve resultado positivo para pesquisa de anticorpos irregulares. Isso
pode ser justificado pelo ato de o LEAC não ser um laboratório referência para atendimento de gestantes em risco da DHFRN e
também que as gestantes RhD-negativas foram conduzidas da forma adequada. Considera-se os testes imuno-hematológicos de
primordial interesse para a medicina materno fetal e devem ser incluídos na rotina pré-natal, pois a identificação de “fetos de
risco” para a DHFRN seja por incompatibilidade ABO ou D, K, Fyᵃ, Jkᵃ, Jkb, S, s, U e Diᵃ. Uma vez identificados, estes para a
intensificação de cuidados pré-natais e intervenção médica, auxiliando na prevenção no desenvolvimento de complicações e até
mesmo óbito.
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Resumo: Embora não sendo mais obrigatório por legislação, o voto de autoexclusão é uma importante ferramenta no auxílio da
identificação de doadores de sangue que possam estar em período de janela imunológica. Assim, o Hemocentro Regional de
Santa Maria disponibiliza um formulário onde o doador terá a possibilidade anonimamente de autoexcluir a bolsa sanguínea
recém doada, caso não considere seguro usarem seu sangue. Contudo, cabe salientar que a triagem sorológica para doenças
transmissíveis por transfusão sanguínea, é uma etapa obrigatória antes que qualquer componente sanguíneo seja colocado no
estoque de hemocomponentes liberados, a fim de garantir a segurança transfusional. Analisar a prevalência de doadores inaptos
pela triagem sorológica relacionando com a presença do voto de autoexclusão de doadores de sangue do Hemocentro Regional
de Santa Maria. Trata-se de um estudo observacional transversal retrospectivo onde os dados foram coletados do banco de dados
do Hemocentro Regional de Santa Maria no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. No ano de 2014, o total de coletas
sanguíneas foi de 9.664, destes, 51 doadores manifestaram o desejo da autoexclusão, representando 0,55%. Já das 8.964 amostras
testadas na triagem sorológica para doenças transmissíveis no sangue, constatou-se que 414 ficaram inaptas, totalizando 4,62%.
Em 2015, foram coletadas 9.969 bolsas de sangue, sendo que 56 doadores utilizaram o voto solicitando a autoexclusão,
perfazendo 0,56%. No entanto, na triagem sorológica foram testadas 8.745 amostras, sendo 281, ou seja, 3,12%, inaptas para
transfusão sanguínea. No comparativo dos anos de 2014 e 2015, observou-se que o quantitativo de doadores que utilizaram o
instrumento de autoexclusão manteve-se estável. No entanto, a inaptidão na triagem sorológica, ou seja, aqueles doadores que
apresentarem resultados positivos para algum tipo de doença transmissível pelo sangue apresentou um declínio significativo na
inaptidão de doadores. Considerando a importância da detecção da janela imunológica em doadores de sangue, o percentual de
autoexclusões deve ser considerado, pois essa evidência, no momento da infusão do sangue doado pode significar muito na
segurança transfusional, sobretudo, apesar da não obrigatoriedade do voto de autoexclusão atualmente, a permanência dessa
ferramenta mostra-se extremamente importante para transfusão sanguínea.
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Título: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO LEAN EM UMA
UNIDADE HEMOTERÁPICA
Autores: Caroline de Mello1, Antonio Roberto Rodrigues Abatepaulo,1
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Resumo: O sangue medicinal é um tecido fluido de grande importância para o funcionamento do organismo. O uso de
hemocomponentes e seus derivados é uma prática de custo alto para os órgãos públicos/particulares que os subsidiam, necessita
e utiliza tecnologia de última geração e recursos humanos altamente especializados para entrega de resultados que garantam não
somente a qualidade, mas a segurança do receptor. Deste modo torna-se indispensável a racionalização na utilização do sangue,
considerando sempre a segurança do doador, do receptor e o acesso. A abordagem Lean vem justamente para transformar a forma
com que se gerencia a produção eliminando diversos tipos de desperdícios. Assim como as unidades de saúde, bancos de sangue
não podem lidar com a falta de matéria-prima o que os levam a uma superprodução, um superprocessamento e estoques de
materiais em excesso, situação que além de dispender tempo dos colaboradores pode resultar em gastos desnecessários pelo
material desperdiçado. Mediante aprovação do CEP (55887316.1.0000.5358) realizou-se a coleta de dados nos relatórios do
sistema, listas de verificação, histórico de pedidos de materiais de estoque, tabela de custos, foram analisados os resultados da
implantação do sistema de gestão Lean. Do ponto de vista qualitativo será aplicado um questionário aos colaboradores que
responderão de forma anônima e voluntária sua opinião frente à introdução do sistema Lean e o quanto impactou na qualidade
do seu trabalho. No controle do uso da centrífuga houve uma melhoria de 30% nos resultados nos procedimentos, apenas com a
adequação da logística existente. Observou-se que apenas 20% dos insumos do setor de coleta são vitais e, os sete itens da lista,
representam juntos cerca de 78% dos custos do setor. No setor de processamento 15 itens dos insumos vitais são responsáveis
por 97% dos custos do setor. A implantação do sistema de gestão Lean implicou em menor desperdício e maior controle dos
estoques, reduzindo a necessidade de compra contínua e otimização da mão de obra existente.
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Resumo: A doença de Chagas (DC), infecção causada pelo Trypanosoma cruzi pode ser assintomática, sendo necessária a triagem
sorológica em bancos de sangue como forma de controle da transmissão da infecção no ato transfusional. O diagnóstico da doença
de Chagas empregado pelos serviços de hemoterapia para a exclusão de possíveis portadores são as provas sorológicas:
hemaglutinação (HA), imunofluorescência indireta (IFI) e enzimaimunoensaio (ELISA). O trabalho teve como objetivo analisar
a soroprevalência da DC em candidatos a doação de sangue no Centro de Hemoterapia – HEMOSE/SE, no período de 2006 a
2015 e traçar o perfil epidemiológico dos portadores. Os dados foram coletados a partir das informações do banco de dados do
HEMOVIDA, as variáveis pesquisadas foram; sexo, idade e procedência. As analises foram realizadas utilizando estatística
descritiva. Dos 258. 198 candidatos a doação de sangue no período estudado 631 (0,25%) tiveram sorologia positiva para doença
de Chagas, sendo 79,5% (501) do sexo feminino e 20,5% (130) do sexo masculino. Do total de casos, a maior frequência de
positividade para DC foi observada na faixa etária entre 31-50 anos (14%). Entre os homens a maior prevalência foi observada
na faixa etária de 31-50 anos (50%), nas mulheres a maior prevalência foi observada entre os 18-50 anos (86%). Em relação ao
grau de escolaridade 65% (410) indivíduos possuem nível educacional entre 1ª grau incompleto e 2º grau completo. Observouse também uma pequena tendência dos candidatos à doação serem procedentes da área urbana (51,2%). Vale ressaltar que durante
o período estudado, o HEMOSE apresentou em todos os anos, maior número de doadores do sexo masculino em relação ao sexo
feminino e que os indivíduos reagentes deverão realizar teste confirmatório para DC. No presente estudo, o valor encontrado de
0,25% de prevalência aliado ao decaimento em média de 80 doadores reativos ao ano nos permite afirmar que, para o estado, a
ocorrência de sorologias não negativas para doença de Chagas entre os doadores de sangue não só encontra-se diminuída como
vem regredindo ao longo do tempo. Esse índice de indivíduos não negativos encontrados é possivelmente reflexo das medidas
para a melhoria da qualidade dos serviços de hemoterapia iniciadas nos anos 80 em muitos estados brasileiros, que priorizaram a
prática das doações de retorno com as fidelizadas e voluntárias, ao invés das de reposição, que frequentemente são esporádicas e
com baixos índices de fidelização. Foi observada uma redução, em média, de 55 doadores reativos para doença, por ano, ao longo
do período analisado. A prevalência de amostras soropositivas vem decaindo ao longo do período, no entanto, o alto percentual
de casos oriundos de Sergipe entre adultos em idade ativa reflete a transmissão ativa da doença na região.
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Título: PADRÕES DE INCIDÊNCIA DE GRUPOS SANGUINEOS NO PLANALTO MÉDIO
Autores: Paula Borges1, Camille Zambiasi Medeiros1, Vânia Ramos dos Santos1, César Gilmar Trojahn Filho1, Tavane Guacira
Antonini 2
Instituição: 1Universidade Luterana do Brasil – Carazinho – RS, 2 Hemocentro Regional de Passo Fundo – RS

Resumo: O sistema ABO marca o início da individualidade dos antígenos eritrocitários presentes na superfície de suas
membranas e até hoje permanece como o sistema de maior importância dentro da prática clínica. A descrição do Sistema Rh
ocorreu em 1940, quando observaram que o soro do coelho que tinha sido injetado com eritrócitos de macaco Rhesus causava
aglutinação nas hemácias classificados como "Rh positivos", e aqueles que não aglutinavam foram chamados de "Rh negativos".
Para uma transfusão sanguínea de sucesso é importante que as análises sejam feitas de forma correta. Neste sentido, a tipagem
sanguínea é importante, visto que minimiza os casos de reações transfusionais. O objetivo do trabalho foi conhecer a realidade
dos grupos sanguíneos sistema ABO e fator Rh (D) de doadores de sangue da região do planalto médio. Foi feito um levantamento
retrospectivo em base de dados de doadores de sangue no período de junho de 2015 a junho de 2016 dos municípios do planalto
médio abrangidos pelo Hemocentro de Passo Fundo. Através dos dados obtidos referentes ao período de junho de 2015 a junho
de 2016 do Hemocentro Regional de Passo Fundo – RS, foram avaliados 12.345 doadores, que apresentaram todas as possíveis
combinações dos grupos ABO e Rh (D). Observou-se uma maior prevalência do tipo O +, com 42,3% do total (N= 5.233), no
período avaliado. O tipo sanguíneo de segunda predominância foi o A+ com 32% do total (N= 3.942). Em seguida o tipo O –
com 8,1% (N= 1.016), o B+ 8,2% (N= 1.001), o tipo A – (5%), o AB+ (2,4%), o tipo B – (1,4%) e o AB-, com menos de 1%,
sendo o tipo sanguíneo menos prevalente. É possível destacar que o fator Rh com maior predominância neste período foi o Rh
positivo, e o mês com maior número de doadores foi o de Abril de 2016 com 1.114 doadores. Esses dados seguiram-se em todos
os meses, ou seja, mantendo um padrão observado entre as porcentagens mensais apresentadas na pesquisa. Levando em conta o
que foi observado na avaliação do período de um ano dos tipos sanguíneos, conclui-se que o de maior prevalência no Planalto
Médio é o O+, apresentando 42% da porcentagem total dos doadores. É de suma importância o conhecimento da frequência dos
tipos sanguíneos na região de abrangência do Hemopasso, pois demonstra as características da população atendida.
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Resumo: A doação de sangue é um ato de solidariedade e um exercício de cidadania, que não prejudica o doador e que pode
salvar muitas vidas. A busca por doadores tem se constituído uma preocupação constante das autoridades sanitárias. No Brasil, a
demanda crescente por sangue e seus derivados se faz sentir de forma cada vez mais preocupante. Estima-se que cerca de 1,8%
da população brasileira é doadora voluntária de sangue a cada ano, o que representa aproximadamente 3,5 milhões de bolsas de
sangue coletadas anualmente no Brasil. Contudo, a OMS preconiza que 3 a 5% da população deveria doar sangue a cada ano para
a manutenção dos estoques de sangue e de um país. Assim, o maior desafio enfrentado pelas instituições de saúde é manter e
incrementar a doação de sangue de forma consciente e responsável, através de ações educativas e de mobilização social. Desta
forma, este projeto utiliza testes de tipagem sanguínea como forma de proporcionar um ambiente de interação para esclarecer
dúvidas referentes à doação de sangue, visando estimular e conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. Para
a realização destas atividades, o presente projeto foi submetido ao CEP da UFCSPA, o qual foi aprovado com o parecer nº 665/10.
Em escolas públicas da zona norte de Porto Alegre/RS, acadêmicos da biomedicina, farmácia e medicina, participam da banca
de tipagem sanguínea após a realização de um treinamento teórico-prático. Todos os participantes da comunidade assinam o
TCLE para a realização do teste de tipagem sanguínea em lâmina (sangue capilar) e o público-alvo (adolescentes e adultos)
respondem a um questionário. Após o teste é disponibilizado um momento para informações e esclarecimento de dúvidas. Neste
ano, foram atendidas 134 pessoas: 40,3% O+, 6,72% O-, 8,21% B+, 37,31% A+, 2,98% A- e 4,48% AB+. Dentre os participantes
que realizaram o teste, 75 estavam na faixa de doação de sangue (entre 16 e 69 anos) e responderam ao questionário, demonstrando
22,67% de doadores de sangue e 77,33% de não doadores. Analisando os motivos de não doar sangue, o medo e outros
impedimentos como diabetes e gripe foram as principais respostas. Deste modo, a banca de tipagem sanguínea, através de ações
educativas e de mobilização social visa repassar conhecimento à população sobre a importância da doação de sangue, expressadas
de forma dinâmica que reflitam na conscientização do público-alvo e estimulando o futuro aumento de doadores.

Palavras-chaves: Ação educativa, tipagem sanguínea, doação de sangue.
Agência Fomento: Bolsa PROBEXT - UFCSPA
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Autores: Brenda de Almeida Santos2, Flávia Káren Carvalho Garcia2, Juliana Nicolau Peixoto², Rafaela Windy Farias dos
Santos², Flávio Costa Celestino, Weber de Santana Teles¹²
Instituição: ¹Fundação de saúde Parreiras Horta – Aracaju - SE, ²Universidade Tiradentes – Aracaju – SE.

Resumo: O fracionamento do sangue total traz como vantagens o uso otimizado em relação ao aproveitamento e eficácia,
aumento do tempo de validade de todos os componentes sanguíneos, além de diminuir, consideravelmente, o risco de reação
transfusional. Contudo, essas vantagens somente são obtidas quando há a real necessidade da transfusão e prescrição adequada
com a indicação clínica. Na produção o sangue total coletado é separado e processado em diferentes hemocomponentes como:
concentrado de hemácias, plasma, concentrado de plaquetas e crioprecipitado. Os hemocomponentes permanecem em
“quarentena” aguardando a liberação dos resultados dos exames, isto é, cerca de 24 a 48 horas. Só depois são disponibilizados
para serem transfundidos. Após a comprovação da qualidade, os componentes sanguíneos recebem etiquetas de liberação e
identificação. São estocados adequadamente de acordo com sua classificação e prazo de validade, para serem distribuídos aos
hospitais conveniados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). O objetivo deste estudo foi de avaliar o relatório mensal de atividades
desenvolvidas no setor de Produção e Dispensação de Hemocomponentes no Centro de Hemoterapia de Sergipe no período de
janeiro a julho de 2015. Foi realizado estudo transversal a partir de dados retrospectivos contidos nos relatórios mensais do setor.
Para determinar as taxas de produção e dispensação, analisamos todos os dados no período de janeiro a Julho de 2015. A
prevalência, por sua vez, foi analisada a partir da coleta de 14.562 bolsas coletadas. Em relação ao concentrado de hemácias
foram produzidos 116% (13.024), concentrados de hemácias BUFFY-COAT 38% (1.140), plasma fresco congelado 87%
(13.498), concentrado de plaquetas por unidade 49% (6.905) crioprecipitado 89% (267), concentrados de plaquetas – aférese 43%
(76). Em relação à distribuição, concentrado de hemácias BUFFY-COAT 9,0% (1.318), concentrado de hemácias pediátricas
filtrada 4% (618), concentrado de hemácias lavadas 0,8% (116), concentrado de hemácias pediátrica, concentrado de hemácias
BUFFY-COAT pediátrica 0,3% (56), concentrado de plaquetas-aférese 0,5% (77), concentrado de hemácias 77% (11.358)
crioprecipitado 0,2% (32), plasma fresco congelado 11% (1.715), plasma pediátrico 1,8% (263), concentrado de plaquetas por
unidades 31% (4.516), concentrado de hemácias filtradas 13,5% (521), fracionamento pediátrico 7,8% (1.144). Em conclusão,
os dados mostram um aumento na produção e dispensação em relação ao mês de julho a dezembro de 2014. Mesmo não
alcançando a meta (44.075) bolsas de sangue e hemocomponentes desejada no plano de ação anual pelo setor responsável às
34.910 bolsas de sangue e hemocopmponentes produzidos e dispensados foram suficientes para realização do estoque e
distribuição de sangue e hemoderivados para rede hospitalar, além do estoque para as emergências.

Palavras-chaves: Hemocomponentes, reação transfusional, crioprecipitado.
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Título: AVALIAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA DOS DOADORES DE SANGUE DO SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE NO ANO DE 2015
Autores: Izabelle Silveira Fonseca1; Alexsandra Sanhudo Oliveira1; Luciana do Nascimento Vargas2; Juliana Pires Marafon
Franz2; Tor Gunnar Hugo Onsten2; Laís Oliveira Garcia2
Instituição: 1UniRitter, 2Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Resumo: A transfusão sanguínea desempenha papel importante como terapia na prática médica, o que implica na importância da
necessidade de se manter um estoque suficiente nos bancos de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a população brasileira
tem uma porcentagem baixa de doadores de sangue, problema que se encontra também na população mundial. Com isso, há uma
insuficiência dos estoques de sangue que, muitas vezes, não consegue suprir a grande demanda transfusional. Vários fatores
podem estar associados a esse problema, como a falta de informação sobre a importância da doação e sobre o funcionamento de
todo o processo e falta de incentivo. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, com base no sistema de dados do Serviço
de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) analisados no período de janeiro a dezembro de 2015. O total
de doadores de sangue aptos à doação neste período foi de 13.556, dos quais, 58% eram do sexo masculino e 42% do sexo
feminino. Em relação à faixa etária de doação de sangue, a maioria dos doadores (65%) tinha idade superior a 29 anos e 35% dos
doadores tinham idade entre 16 e 29 anos. Como visto também em outras pesquisas brasileiras, o presente estudo demonstra que
os doadores com idade superior a 29 anos são aqueles que mais contribuem com a doação de sangue no Serviço de Hemoterapia
do HCPA. Em contrapartida, os indivíduos com idade entre 16 e 29 anos são menos presentes no banco de sangue, isso pode ser
pelo fato de que há falta de conscientização ou maturidade dos mesmos para compreender a importância da doação de sangue.
Este dado é de extrema importância e preocupação, pois em longo prazo, isso acarretará uma diminuição dos estoques de sangue
devido ao fato de que o envelhecimento impossibilitará a doação de sangue e aumentará a demanda por procedimentos médicos,
incluindo transfusão sanguínea. Ainda, o estudo é interessante no sentido de possibilitar a caracterização da faixa etária dos
doadores do serviço em questão para que se possa fazer um planejamento de captação direcionado à população que necessita ser
mais estimulada à doação de sangue, que seriam indivíduos com idade entre 16 e 29 anos.

Palavras-chaves: captação de doadores, doador de sangue, doador jovem
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Título: ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO DE POMERODE, SC (SHIP BRAZIL) –
FREQUÊNCIA PRELIMINAR DE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B E C, PERFIL LIPÍDICO E
GLICÊMICO E RISCO DE DESENVOLVIMENTO DA ATEROSCLEROSE
Autores: Andréa do Livramento1, Caroline Galgowski1, Leonardo Lange1, Keila Zaniboni Siqueira Batista1, Hercilio Higino da
Silva Filho1, Ernani Tiaraju de Santa Helena1, Henry Völzke2, Celso Spada3, Caio Mauricio Mendes de Cordova1
Instituição: 1Universidade Regional de Blumenau – Blumenau – SC, 2Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald – Greifswald
– Alemanha, 3Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis – Santa Catarina.
Resumo: Iniciado na região da Pomerania alemã, o estudo SHIP (Study of Health in Pomerania) objetiva a avaliação da
frequência e incidência de fatores de risco comuns, desordens subclínicas e doenças clínicas através de questionários associados
a exames laboratoriais. Coloca-se o desafio de construir um estudo de linha de base das doenças prevalentes e seus fatores de
risco na população de Pomerode (Brasil), fundada por imigrantes alemães pomeranos, possibilitando a comparação com os
resultados obtidos em Greifswald (Alemanha). Neste trabalho, o objetivo foi realizar uma análise preliminar de frequência do
antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) e do anticorpo contra o vírus da hepatite C (anti-HCV) em uma amostragem
da população de Pomerode, bem como investigar alterações lipídicas e glicêmicas, além do risco de desenvolvimento da
aterosclerose em voluntários soropositivos para o HBsAg e/ou anti-HCV. O trabalho teve ainda como objetivo a análise
comparativa entre os resultados encontrados em Pomerode (Brasil) e na região da Pomerania (Alemanha). Foram utilizadas
amostras de soro de 90 indivíduos para a determinação dos marcadores virais e análise dos níveis de colesterol total, HDL
colesterol (HDL-c), LDL colesterol (LDL-c), triglicerídeos, glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c). A presença de
placas ateroscleróticas foi avaliada por ultrassonografia da artéria carótida. Entre os voluntários analisados, 58,9% eram do gênero
feminino e 41,1% do masculino. A frequência do antígeno HBsAg (2,2%) foi superior à reportada na região da Pomerânia
(0,40%). No entanto, não foram verificados casos de positividade para o anticorpo anti-HCV. Além disso, não foram observadas
alterações nas concentrações de colesterol total, HDL-c, LDL-c e triglicerídeos entre portadores do HBV. A análise de ultrassom
da artéria carótida revelou alterações em um dos casos de positividade para o antígeno HBsAg. Os resultados da análise do perfil
lipídico e glicêmico de portadores do HBsAg corroboram os dados verificados no estudo SHIP conduzido na Alemanha. No
entanto, a frequência maior de infecção pelo HBV indica a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas à
prevenção da infecção pelo vírus entre adultos de Pomerode. A investigação da possível relação da infecção pelo HBV e a
intolerância à glicose, bem como os fatores associados, merece maiores estudos.
Palavras-chave: hepatite B; hepatite C; dislipidemia; diabetes; aterosclerose; SHIP Brazil.
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Resumo: O vírus influenza A H1N1 é o agente etiológico da Gripe A, e possui uma combinação de genes dos vírus influenza A
humano, suíno e aviário. O vírus originou-se no México e foi responsável pela pandemia de 2009, provocando 12.799 óbitos,
segundo a Organização Mundial da Saúde. O modo de transmissão deste vírus é através de aerossóis ou gotículas de secreção.
Casos de gripe por influenza ocorrem o ano todo, mas são mais frequentes no outono e inverno, principalmente no sul e sudeste
do Brasil, onde são registrados as menores temperaturas. A vacinação anual é melhor forma de se prevenir contra a doença, a
vacina é fornecida pela rede pública de saúde. A infecção por influenza, geralmente, tem resolução espontânea em alguns dias,
mas alguns casos podem evoluir com complicações. As manifestações clinicas provocadas pela influenza A H1N1 são mais
severas que as apresentadas nas infecções pela influenza sazonal, crianças, idosos, imunocomprometidos e grávidas são os grupos
mais vulneráveis e que apresentam as manifestações mais graves. O tratamento da influenza A H1N1 é realizado com antivirais
inibidores das neuraminidases, fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) e zanamivir (Relenza®). O estudo tem o objetivo de coletar
dados sobre o diagnóstico de influenza A H1N1 de pacientes atendidos em um laboratório de Novo Hamburgo. Foram coletados,
através de pesquisa documental, os resultados de testes para influenza A H1N1 realizados por PCR em tempo real (qPCR) em
quatro meses, de abril á julho de 2016. O número total de pacientes analisados foi 348. No mês de abril foi observado 45,8%
(87∕190) positivos e 54,2% (103∕190) negativos, no mês de maio 35,7% (45∕126) positivos e 64,3% (81∕126) negativos, no mês
de junho os achados foram 15,4% (4/26) e 84,6% (22/26) de resultados positivos e negativos, respectivamente. No mês de julho
foram registrados apenas seis testes com resultados negativos. Neste estudo observou-se aumento acentuado na solicitação do
exame no mês de abril que o que coincidiu com o registro de reaparecimento do vírus em outras regiões do Brasil seguido de
uma queda gradual na sua solicitação.
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Título: AVALIAÇÃO DA INFECCIOSIDADE DE ADENOVÍRUS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DO ARROIO BELO,
CAXIAS DO SUL - RS
Autores: Suelen Marin Albino1, Viviane Girardi1, Kelly Concari Posser1, Graziele Pressi1, Caroline Rigotto1, Fernando Spilki1
Instituição: 1UniversidadeFeevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil.

Resumo: Adenovírus humanos (HAdV) são frequentemente detectados em águas de consumo e recreação. A fonte de
contaminação da água por HAdV é usualmente esgoto doméstico não tratado ou tratado insuficientemente. As doenças
relacionadas com a exposição a estes patógenos têm implicações em saúde pública ao redor do mundo.Técnicas que combinam
cultivo celular integrado à PCR (ICC-PCR) permitem inferir sobre a presença de vírus infecciosos na amostra, mesmo que não
produzam efeito citopático em cultivo celular, de maneira sensível e específica. O objetivo do estudo foi avaliar a presença, a
infecciosidade e a integridade de HAdV em amostras de água superficiais (n=32) de quatro pontos do Arroio Belo, Caxias do
Sul, Brasil. As amostras de água foram coletadas, concentradas por ultracentrifugação e genomas de HAdV quantificados por
PCR em tempo real (qPCR), sendo diferenciados por provas específicas os HAdV das espécies C. Os testes de integridadee e
infecciosidade foram realizados ,respecitvamente, por exposição à DNAse e técnica de ICC-qPCR. Todos os testes foram feitos
para amostras brutas e concentradas. Na qPCR a detecção do genoma de HAdV-C foi 21,8% (7/32) e nos testes de infecciosidade,
ICC-qPCR, os resultados foram 28,1% (9/32). Este estudo revelou a ocorrência de HAdV em águas do Arroio Belo, usando qPCR
e PCR integrado ao cultivo celular, sugerindo um risco à saúde pública e ambiental.

Palavras-chave: HAdV, Detecção molecular, infecciosidade, águas de recreação
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Resumo: A incidência do câncer anal vem aumentando no Brasil, principalmente entre as mulheres que vivem com HIV/AIDS.
Esse público também é mais vulnerável a coinfecção pelo HPV, apresentam mais suscetibilidade à persistência deste vírus
no organismo e, por isso, maiores chances de desenvolverem neoplasias relacionadas à infecção por HPV, como por exemplo, o
câncer anal. Neste contexto, realizou-se um estudo qualitativo de caráter descritivo do tipo estudo de caso com o objetivo de
relatar o diagnóstico de lesão anal em uma mulher infectada pelo vírus HIV. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da
Universidade de Cruz Alta. Foram levantados dados clínicos e laboratoriais a partir dos laudos de exames referentes a carga viral,
linfócitos T CD4, e exame histopatológico realizados pela paciente. Também foi realizada uma entrevista não diretiva para coleta
de informações referentes a história clínica. A paciente estudada, tinha 35 anos, diagnosticada há 5 anos com HIV, relatou que
em 2013 apresentou prurido e sangramento anal, dor ao defecar e visualização de pequenas verrugas na região perianal. Atendida
em um serviço de atenção especializada, foi submetida a exame clínico com inspeção visual, o qual revelou condiloma na região
perianal. Exame histopatológico confirmou a presença de displasia de grau moderado a acentuado associado a alterações
compatíveis com a infecção pelo HPV. A paciente foi encaminhada para exérese da lesão. No momento do diagnóstico da lesão
perianal a paciente apresentava carga viral de 1.456 cópias/ml e contagem de linfócitos TCD4 de 694 céls/mm. Quando do início
dos sintomas, apresentava a maior carga viral de seu histórico laboratorial, com 2.951 cópias/ml. Considerando que o HIV
altera a história natural da infecção pelo HPV, estratégias adequadas de intervenção e monitoramento devem ser
estabelecidas para este grupo de pacientes. Por isso, estudos apontam a importância de realizar a mesma abordagem diagnóstica
das lesões precursoras do câncer do colo do útero, através do rastreamento citológico, seja realizada para as lesões precursoras
do câncer anal em mulheres que vivem com HIV/AIDS, de forma a detectá-las e tratá-las precocemente.
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Resumo: Os adenovírus (AdV) são vírus entéricos que possuem genoma de DNA em fita dupla, estes vírus não envelopados
pertencem família Adenoviridae e ao gênero Mastadenovirus. Estes microrganismos são estáveis tanto no meio interno de seus
hospedeiros quanto no meio ambiente que os cercam. Os AdV podem infectar humanos (AdV humano; HAdV) e outros animais.
Por ser um vírus entérico sua transmissão se dá pela via fecal-oral, podendo levar o infectado a apresentar manifestações entéricas
e quadros de gastroenterite aguda, assim como patologias em outros sistemas além do gastrointestinal, como meningites,
endocardites e outras. Devido a sua estabilidade no meio ambiente e a capacidade de causar manifestações patológicas em seres
humanos, o HAdV torna-se um marcador biológico adequado, tanto para questões de saúde pública quanto de qualidade
ambiental. Este estudo tem como objetivo detectar a presença de HAdV em amostras de água e sedimento coletadas na barragem
do salto (São Francisco de Paula, RS) e na barragem bugres-canastra (Canela, RS). Para o estudo, foram coletadas amostras de
0,5L, bimestralmente, em 4 pontos diferentes da barragem do salto (A,B,C e D) e em 2 pontos diferentes na barragem bugres (A
e B) que abrangem as duas margens das barragens entre maio de 2015 e março de 2016. Estas amostras de água passaram pelo
processo de concentração descrito por Katayama et al. 2002 modificado, e o sedimento foi eluído com meio essencial mínimo de
eagle (pH 11,5). Após o DNA viral foi extraído das amostras através do kit de extração Mini Spin Plus (Biopur©), após a extração
do DNA as amostras foram submetidas à reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). Osresultados positivos obtidos,
após o processamento das amostras foi de, 83,33% (20/24) para amostras de água e de 41,66% (10/24) para amostras de sedimento
da barragem do salto, já na barragem bugres-canastra os resultados das amostras de água e sedimento foram de 75% (9/12) e
91,66% (11/12) respectivamente. Conforme os resultados, infere-se que os HAdV são biomarcadores confiáveis de contaminação
causada pelo despejo de matéria fecal humano em cursos de água, obtém-se também a conclusão de que o despejo de dejetos
humanos, nestas barragens, expõe aqueles que as utilizam ao risco de desenvolver patologias ligadas a estes microrganismos,
gerando assim um impacto sobre a saúde da população.
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Resumo: O Ministério da Saúde aprovou em 2015 o último Protocolo de Diretrizes Clínicas e Terapêuticas para Hepatite C e
Coinfecções, que descontinuou o uso dos medicamentos de ação direta de primeira geração (Boceprevir e Telaprevir), manteve
a utilização do Interferon Peguilado (INF-PEG) e da Ribavirina para determinadas situações e genótipos e adicionou um arsenal
terapêutico composto por Sofosbuvir, um análogo nucleotídeo que inibe a polimerase do vírus da hepatite C (HCV), Simeprevir,
um inibidor de protease de segunda geração e Daclatasvir, um inibidor da proteína NS5A. Estes medicamentos atuam diretamente
no HCV, interrompendo sua replicação. No entanto, a eficácia terapêutica na hepatite C é variável, pois, está na dependência de
uma série de fatores, entre os quais, o genótipo viral, tratamento anterior e presença de comorbidades. O objetivo foi avaliar a
eficácia terapêutica dos novos antivirais de ação direta (AADs) em pacientes portadores de hepatite C crônica pertencentes à
15ªRS e atendidos no Ambulatório de Hepatites do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) em DST/aids da Secretária de
Saúde do Município de Maringá, Paraná. Foi realizada uma caracterização biológica e clínico-epidemiológica com informações
contidas nos prontuários dos pacientes. Os pacientes foram acompanhados durante o tratamento com os AADs, com verificação
da carga viral após o termino. As informações foram registradas em planilha (Microsoft Excel®) para análise dos dados. Este
projeto foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob parecer nº1.646.325. Até o presente
momento, foram acompanhados 7 homens e 8 mulheres, com média de idade de 55 e 58 anos, respectivamente. Todos os
indivíduos eram monoinfectados pelo HCV, sem coinfecção com HIV. Dos 15 pacientes, 10 já haviam sido tratados com AADs
de primeira geração ou INF-PEG e Ribavirina. O tempo de tratamento é determinado de acordo com o genótipo viral e tratamento
anterior, com o tempo de 12 semanas prevalecendo neste grupo. Após o término de 12 semanas, apenas um paciente, do sexo
feminino e com tratamento anterior com a terapia tripla, apresentou carga viral detectável. O atual tratamento apresentou uma
eficácia terapêutica de 93%, havendo apenas um paciente que apresentou carga viral detectável. O acompanhamento do grupo
por 12 a 24 semanas após o término do tratamento necessita ser realizado, para avaliar a Resposta Virológica Sustentada.
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Resumo: As hepatites virais B e C são hepatopatias graves que acometem grande parte da população, sendo consideradas um
problema para a Saúde Pública. Atualmente, um hábito muito comum entre as mulheres está em remover as cutículas das mãos
e pés, antes de esmaltá-las. Essa atividade é realizada em salões de beleza por profissionais especializados. Tal conduta aumenta
o grau de exposição ao vírus tendo como causa o descuido dos profissionais ao manusear objetos cortantes não/mal esterilizados.
Diante disso, este trabalho avaliou os dados sócio-demográficos e de biossegurança dos profissionais de salão de beleza de
Maringá, Paraná. Foi realizado um estudo transversal com amostragem consecutiva e seriada, por conveniência de tempo e local,
totalizando 150 manicures. Os profissionais de manicure/pedicuro foram submetidos à aplicação de um questionário para
obtenção de dados sócio-demográficos e de biossegurança. Os dados foram considerados significativos adotando um p<0,05.
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob o parecer nº 1.573.796. Todos
os participantes eram do sexo feminino, com idade média de 34,46 ± 9,04 anos. A média do tempo de trabalho foi de 11,73 ±6,80
anos. O nível de escolaridade foi de 42 (28,0 %), 89 (59,3%) e 19 (12,7 %) participantes para os ensinos fundamental, médio
completo e superior, respectivamente. 56 (37,3%) participantes apresentaram um bom conhecimento e 94 (62.67 %) um baixo/
nenhum conhecimento sobre a doença. As análises estatísticas mostraram que o nível de escolaridade relaciona-se ao
conhecimento da doença, vacina e uso de EPIs (p < 0.0001), demonstrando que manicures com nível superior apresentaram uma
conscientização maior quanto a necessidade de se proteger (99%) em comparação aos demais grupos. Nenhuma das profissionais
fazia a desinfecção correta da mesa de trabalho, independente da escolaridade e conhecimento da doença. O conhecimento de
manicures e pedicuros às formas de transmissão e prevenção das hepatites virais foi insatisfatório. Houve baixa adesão aos
equipamentos de proteção individual (uniforme, jaleco ou avental, sapatos fechados e remoção dos acessórios). A reutilização de
luvas foi baixa entre as participantes condizendo com a maioria que respondeu adequadamente sobre a necessidade de descartar
as luvas entre os atendimentos.
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Resumo: As transformações ambientais geradas pela ação antrópica têm contribuído para a emergência e reemergência de
doenças virais, sobretudo as arboviroses. Para a saúde pública, destacam-se os gêneros Alphavirus e Flavivirus. Estes arbovírus
têm despertado a atenção por serem patogênicos também para fauna e, devido a isso, populações de animais silvestres tornaramse sentinelas para o monitoramento de doenças. A região do sul da Bahia possui porções de Mata Atlântica permeadas por áreas
rurais que propiciam a proximidade do homem com a fauna da região. Investigou-se a ocorrência de Alphavirus e Flavivirus em
animais silvestres da Mata Atlântica do sul da Bahia através da realização de técnicas para isolamento viral e RT-PCR. A pesquisa
com os animais foi aprovada pelo CEUA do Instituto Evandro Chagas (IEC) sob o certificado nº 025/2014. Foram coletadas 233
amostras de sangue de animais em vida livre: 184 de primatas Leontopithecus chrysomelas e 8 de Sapajus xanthosthernos, e 40
de preguiças Bradypus torquatus. Se suficiente, parte do sangue era congelada imediatamente para posterior processamento no
IEC. As amostras foram adicionadas em solução de antibiótico e antifúngico e inoculadas em tubos de cultivo celular de células
C6/36 e VERO para verificação de efeito citopático, seguido do teste de IFI. Também se inoculou a suspensão em camundongos
neonatos, via intracerebral. Amostras com suspeita de efeito citopático, positivas na reação de IFI e/ou que tiveram neonatos
doentes foram estocadas para o teste de RT-PCR. Os RNAs foram extraídos com a utilização de kit específico para o vírus e fezse o uso de primers universais para detecção do genoma viral em dois testes de RT-PCR, um para investigação de Alphavirus e
outro para Flavivirus. Os resultados foram verificados pela técnica de eletroforese em gel de agarose. O total de 198 amostras
foram inoculadas e 39 apresentaram suspeitas de isolamento viral, as quais foram submetidas a provas moleculares. Destas, uma
amostra demonstrou-se positiva para Alphavirus, pertencente a um indivíduo assintomático da espécie L. chrysomelas, macho,
adulto, 590 gramas, proveniente da Reserva Biológica de Una, Bahia. Testes de triagens rápidos e de baixo custo para a detecção
gênero-específico de arbovírus em animais silvestres mostraram-se eficientes, sendo uma importante ferramenta para a vigilância
de epizootias, investigação da epidemiologia de arboviroses e para a execução de medidas preventivas para populações humanas.
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Resumo: A infecção em humanos causada por herpes vírus simplex tipo 2 (HSV-2) acarreta no desenvolvimento de lesões
vesiculares na região genital, aumentando em até três vezes o risco de aquisição de HIV. Tal patologia é considerada como a
doença sexualmente transmissível de maior ocorrência. Porém, em determinadas localidades como na região Amazônica há uma
baixa prevalência e incidência de HSV-2, o que pode estar relacionado aos hábitos de vida e alimentação a base de plantas e
frutos. Assim, nosso objetivo foi avaliar a atividade antiviral in vitro do extrato da casca de Astrocaryum aculeatum Meyer
(Tucumã) frente ao HSV-2. Para o experimento foram utilizadas as concentrações de 100, 300, 600, 900, 1200 e 1500 µg/mL, do
extrato. Estas foram colocadas em contato com células vero uma hora antes da inoculação viral, para verificar a atividade
profilática. Após 48 horas de incubação em estufa de CO2, a determinação da atividade antiviral foi obtida através da extração
do DNA viral dos sobrenadantes dos tratamentos, seguida da técnica da Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo real (qPCR).
Nosso controle celular não demonstrou amplificação do gene alvo, como já era esperado, o controle viral teve a aplificação no
CT = 15,39 e o controle Aciclovir 2 mg/mL (fármaco utilizado para o tratamento da infecção) no CT = 18,62, assim como
14.683.244,21 e 1.408.762,01 cópias de DNA genômico, respectivamente. Tais controles foram utilizados como parâmetros para
verificar o possível efeito antiviral. Nossos resultados demonstram uma diminuição no número de cópias de DNA em todas as
concentrações, quando comparadas ao controle viral: 100 µg/mL CT = 15,76016 e 11.249.148,76 cópias; 300 µg/mL CT =
17,77263 e 2.613.446,08 cópias; 600 µg/mL CT = 16,90973 e 4.886.868,05 cópias; 900 µg/mL CT = 16,09233 e 8.841.261,75
cópias; 1200 µg/mL CT = 16,53983 e 6.390.739,48 cópias; 1500 µg/mL CT = 19,03118 e 1.049.017,77 cópias. Esta última
apresentou-se mais efetiva que o controle aciclovir, isso demonstra uma possível interferência na infectividade viral, pela indução
das células a um estado de menor susceptibilidade ao vírus. Tal fato pode ser explicado pela presença de substâncias majoritárias
do fruto como taninos, quercitina, entre outros flavonoides e carotenoides. Mais estudos serão realizados para a confirmação
desta possivel ação, assim como para a determinação da segurança farmacológica.
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Resumo: A hepatite C atinge 3% da população mundial com aproximadamente 40.000 novos casos por ano, sendo uma doença
assintomática que progride lentamente, resultando em cirrose, hepatocarcinoma e falência hepática em torno de 20 a 30 anos após
o contato com o vírus da hepatite C (VHC). De janeiro a novembro de 2015, a partir dos dados obtidos de prontuários de pacientes
com VHC, no Serviço Municipal de Infectologia do Município de Caxias do Sul/RS. Foram incluídos na pesquisa todos os
prontuários com idade ≥ 18 anos, que possuíam resultados reagentes para o VHC técnica de reação em cadeia de polimerase
(PCR), em acompanhamento no serviço de infectologia pela rede pública de saúde de Caxias do Sul. As seguintes variáveis foram
analisadas: sexo, idade, município em que reside, hepatites, ano do diagnóstico, ano do primeiro atendimento, genótipo do VHC,
biopsia do fígado, tratamento da VHC com IFN, uso de Boceprevir e/ou Teleprevir, uso de drogas e forma de aquisição do vírus.
Os genótipos foram classificados 1, 2 e 3 e a biopsia hepática foi classificada através da escala Metavir em: F0, F1 e F2, F3 e F4.
Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP da Faculdade da Serra Gaucha (parecer:1.265.375). Um total de 904 prontuários, com média
de idade de 50,0±11,0 anos (62,1% homens), a maioria residente de Caxias do Sul (60,1%) cujo diagnóstico foi confirmado nos
últimos cinco anos (45,7%). A distribuição dos genótipos do VHC: Genótipo 1 o mais prevalente (60%), seguido do Genótipo 3
(35%). Dos indivíduos avaliados, 52,9% realizaram biópsia, com prevalência de resultado F1 F2 (40,2%), e presença de
coinfecções (20,6%). Em relação aos pacientes que realizaram tratamento para o VHC (34,6%), apenas 5% fizeram uso de
Boceprevir/Teleprevir, enquanto 65% não utilizaram nenhum tipo de interferon. A maioria dos indivíduos (74,3%) relata não
fazer uso de preservativo, e já ter feito transfusão sanguínea alguma vez na vida (33,2%). Além disso, 35,2% dos indivíduos
usavam drogas, sendo a principal forma de aquisição do vírus e, a maconha citada como a droga mais utilizada (55,3%). Os
resultados encontrados mostram alta prevalência do genótipo 1 do VHC em indivíduos residentes em Caxias do Sul e região.
Portanto, a genotipagem torna-se uma ferramenta essencial na prática clinica em razão de sua importância nas decisões
terapêuticas, já que as respostas virológicas são variáveis em relação ao tratamento da hepatite.
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Resumo: No mundo, o número de indivíduos vivendo com o Vírus da Imunodeficiência humana (HIV) em 2014 atingiu 36,9
milhões. O processo da doença acelera ao passo que carga viral aumenta concomitantemente com a redução das células TCD4 e
por consequência aumentam os riscos de coinfecções. De janeiro a novembro de 2015, desenvolvido a partir dos dados obtidos
no Serviço de Assistência Especializada (SAE), no setor de Infectologia, na cidade de Caxias do Sul∕RS. Participaram da pesquisa,
os prontuários cujos pacientes eram portadores do vírus do HIV com ingresso no serviço de janeiro a outubro de 2015, que
estavam em seguimento no serviço, com idade ≥ 18 anos. Foi analisado o primeiro registro dos prontuários com exames
laboratoriais como a carga viral e os níveis de linfócitos TCD4. Os valores de carga viral variavam entre 50 e >100.000
cópias/mm³, enquanto que à contagem de células TCD4 variavam entre <200 e >500 células/mm³. As variáveis avaliadas foram:
idade, sexo, grau de escolaridade, possível modo de transmissão, município, uso de medicação, efeitos adversos, queixas clínicas
iniciais, infecções oportunistas, carga viral e dosagem de células TCD4 iniciais. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP da
Faculdade da Serra Gaucha (parecer:1.265.375). Um total de 140 prontuários, com média de idade de 36,4±11,0 anos, sendo 63%
homens foi analisado. A maioria dos indivíduos de Caxias do Sul (66,4%), possuía ensino fundamental incompleto (30%), a
principal forma de transmissão foi através de relações sexuais entre homens (50%). Estavam em uso de antiviral 98,6% dos
pacientes, visto que apenas 1,4% optaram por não iniciar tratamento, 97% não apresentavam reações adversas, apesar de 58,6%
relatarem queixas clínicas iniciais ao ingressar no SAE. Encontramos diferenças significativas entre frequência de transmissão
por sexo (p<0,001) e coinfecções por sexo (p=0,021), onde dos 47 pacientes coinfectados, 32 pertenciam ao sexo masculino e,
desses 21 era por sífilis. Tendo em vista que o comportamento populacional e o processo infecioso são decisivos para a elevação
dos riscos de coinfecções, novas táticas de vigilância epidemiológica devem ser estudadas a fim de minimizar a morbidade bem
como incentivar novas pesquisas que corroborem para o conhecimento na área de doenças sexualmente transmissíveis.
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Resumo: O Zika vírus (ZIKV) foi isolado pela primeira vez em 1947, em mosquitos Aedes africanus. Em 1956, houve o primeiro
relato do mosquito Aedes aegypti como vetor do ZIKV. Recentemente, o ZIKV começou a apresentar maior notoriedade por
apresentar epidemias a nível mundial, atualmente atingindo mais de 26 países nas américas. O principal modo de transmissão do
ZIKV para humanos é através da picada de mosquitos do gênero Aedes sp. Também pode ser transmitido por via sexual e maternofetal. Estima-se que cerca de 80% da população que é infectada não apresenta sintomas ou desenvolve sintomas brandos. Os
sintomas mais comuns em indivíduos sintomáticos manifestam-se em torno de quatro dias após a picada de mosquito e costumam
ser febre, dor de cabeça, dor retro-orbitária, conjuntivite, exantema maculopapular pruriginoso, mialgia e/ou artralgias. Também
tem sido relatado casos de indivíduos adultos com problemas neurológicos causados pela síndrome de Guillain-Barré e casos de
grávidas infectadas por ZIKV que transmitiram o vírus para o feto, causando a microcefalia. Atualmente não há tratamento
específico ou vacina para o vírus. Este trabalho tem como objetivo principal revisar os métodos disponíveis atualmente para a
detecção do ZIKV em pacientes suspeitos de terem sido infectados por este vírus, contemplando perspectivas de novos métodos
e a comparação com anteriores. A metodologia empregada foi baseada na revisão de artigos científicos indexados. Atualmente,
o diagnóstico laboratorial de pacientes infectados pelo ZIKV pode ser feito em amostra de sangue obtida por punção venosa,
indiretamente pela detecção de anticorpos circulantes ou diretamente, através da detecção do vírus em si, pela metodologia
molecular. O teste sorológico mais comum é o ELISA IgM, acompanhado de um teste de neutralização por redução em placas
(PRNT- Plaque reduction neutralization test) para confirmação do resultado, considerado o padrão ouro sorológico. O IgM de
ELISA pode ser detectado a partir do 4º dia de doença e permanece de 2 a 12 semanas viável, porém pode apresentar reações
cruzadas com outros Flavivirus, impossibilitando um diagnóstico preciso em quem teve infecção prévia. O diagnóstico molecular
é considerado o método mais seguro para identificação do ZIKV, através da técnica de RT-PCR em tempo real (reação da
transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase). Tem como desvantagem o fato de apenas ser detectável em
soro durante os primeiros 7 dias de infecção. Apesar de estar em evidência, ainda são necessários mais estudos envolvendo sua
patogenicidade, a fim de encontrar métodos diagnósticos mais eficientes e precisos.

Palavras-chaves: Zika vírus, diagnóstico sorológico, diagnóstico molecular.
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Resumo: O Herpes simples pertence à família Herpesviridae, dos tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2) e apresenta sintomas clínicos
variáveis. Não existe cura para a doença e o período de incubação do vírus é curto (média de quatro dias). As manifestações
clínicas causadas por HSV-1 incluem infecções orofacial primário recorrente e as do HSV-2 em geral ocorrem na forma genital,
embora ocorram casos de lesões genitais pelo HSV-1 e orais pelo HSV-2. O herpes simples está entre as doenças sexualmente
transmissíveis mais comuns no mundo, atingindo uma soroprevalência de 80% em adultos e quando presente no período
gestacional pode determinar complicações de maior morbidade. Os sintomas são febre, perda ou diminuição da força e as lesões
causadas são acompanhadas de vesículas, pústulas e úlceras que causam dor e desconforto. Em estudo realizado nos Estados
Unidos com gestantes correlacionou os casos de herpes neonatal com culturas virais dentro de 48 horas do parto e com
soroprevalência para HSV-1 e HSV-2. Em análises retrospectivas resultados distintos concluiram que episódios de herpes
neonatal é um evento raro. Em casos de gestantes soropositivas as medidas profiláticas são aplicadas para reduzir episódios de
reativação no periparto e minimizar a exposição dos recém-natos à disseminação viral durante o trabalho de parto. Está revisão
tem o objetivo de compreender a clínica das pacientes grávidas contaminadas por herpes simples. O trabalho consistiu em uma
pesquisa de revisão bibliográfica através de uma busca na base de dados eletrônicos (PubMed, Medline, Scielo) usando as
seguintes palavras-chaves: herpes vírus, infecção viral, herpes neonatal. De acordo com as informações obtidas, apesar do
diagnóstico precoce em pacientes grávidas a morbidade desta infecção permanece elevada, indicando a necessidade de serem
adotadas medidas profiláticas para reduzir o impacto da doença. Há bons resultados com o uso de medicação antiviral a partir de
36 semanas para diminuir a exposição dos recém-nascidos, além do aumento de partos por cesarianas. A infecção por herpes
simples é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes em todo o mundo. Dentre as inúmeras consequências da
doença, a transmissão vertical é uma das mais graves, mesmo que a incidência desta complicação é baixa.

Palavras-chave: herpes vírus, infecção viral, doença infecciosa
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Resumo: O Vírus da Imunodeficiência Felina, FIV, é um lentivírus da família Retroviridae e é amplamente disseminado entre
diferentes espécies felinas, com taxa média de infecção de aproximadamente 12% nos felinos domésticos a nível mundial. O FIV
é responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Felina (FAIDS), a qual é desenvolvida por parte dos animais
infectados e é muito semelhante aos quadros de imunossupressão encontrados na AIDS humana. O diagnóstico inicial da infecção
é realizado por exames clínicos, mas devido ao seu caráter inconclusivo, torna-se necessária a confirmação por meio de testes
sorológico ou molecular. Os testes moleculares são feitos com base na reação em cadeia da polimerase (PCR), a qual possibilita
a detecção de DNA proviral na amostra clínica. Tendo em vista a relação da carga viral com a progressão para a FAIDS, e
sabendo-se que a infecção ocorre de forma persistente, é importante a determinação quantitativa da carga viral a fim de conduzir
um tratamento de suporte adequado e acompanhamento dos animais infectados. padronizar uma RTq-PCR para quantificar a
carga viral em animais positivos para FIV. 177 amostras sanguíneas de gatos domésticos foram coletadas no Hospital de Clínicas
Veterinárias da UFRGS, em Porto Alegre. Essas amostras foram submetidas à extração de DNA com fenol, seguida por reação
de PCR para amplificar um segmento do provírus de FIV. As amostras dos animais positivos foram submetidas à extração de
RNA com trizol e síntese de DNA complementar através da reação de transcrição reversa. O cDNA sintetizado foi purificado e
quantificado com espectrofotômetro para ser usado na determinação da curva padrão para a reação de PCR em tempo real. Dentre
as 177 amostras testadas, 6 mostraram-se positivas para FIV (3,38%). Até o momento, os resultados preliminares demonstram
que a RT-qPCR foi capaz de determinar uma carga viral para FIV de 6,93x104 a 4,31x101 cópias/µl. As curvas padronizadas
neste estudo apresentaram resultados satisfatórios, mostrando especificidade e sensibilidade suficientes para quantificação
adequada do RNA viral em amostras clínicas.

Palavras-chaves: FIV, diagnóstico, RTq-PCR, quantificação
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Resumo: Grande parte das internações hospitalares no período do inverno são causadas por doenças respiratórias. Vinculadas a
estas internações, podemos dizer que dois terços estão relacionadas a infecções por vírus. De acordo com pesquisas realizadas
cerca de oitenta milhões de crianças vão a óbito decorrente a estas patologias. O vírus influenza é um dos mais importantes
agentes etiológicos causadores das infecções do sistema respiratório. O influenza, subtipo A (H1N1), vírus de material genômico
de RNA, possui capacidade de se propagar na população e causar epidemias. O estudo do aumento das internações hospitalares
por infecções relacionadas a este tipo de vírus pode variar de acordo com o tipo de clima e sazonalidade. Mediante a este fato,
torna-se importante conhecer e monitorar o vírus bem como seus efeitos epidemiológicos. Como objetivo o seguinte estudo busca
compreender mais sobre H1N1 e forma de transmissão bem como suas principais causas. O presente estudo consistiu em uma
pesquisa de revisão bibliográfica através de uma busca na base de dados eletrônicos (PubMed, Medline, Scielo) usando as
seguintes palavras-chaves: H1N1, vírus, infecção respiratória, diagnóstico. De acordo com os dados obtidos através da revisão
obtiveram-se resultados como a importância da identificação do H1N1 precocemente, permitindo assim, que decisões referentes
aos cuidados com o paciente infectado sejam tomadas para a prevenção do contágio, além disso, o isolamento para evitar contato
entre pessoas e assim impedir a propagação da transmissão viral como um dos métodos mais realizados. A identificação prévia
da infecção torna o tratamento mais eficaz e consequentemente, os resultados são mais satisfatórios. Diversos artigos relacionados
a pesquisas sobre H1N1 referem-se a estes fatos já mencionados por pesquisados e profissionais da saúde, assim como conter o
foco evita que o vírus se torne uma epidemia. Conforme os resultados conclui-se que a identificação da doença permite criar
estratégias de controle da disseminação do vírus na população e dessa forma, pode-se ainda identificar em que momento a
população deverá ser imunizada através de vacinas. De acordo com os dados levantados, o H1N1 é uma das principais patologias
virais que acometem as mais diversas populações ao redor do mundo, tornando assim este assunto uma importante questão de
saúde pública.

Palavras-chaves: H1N1, Vírus, Infecção respiratória
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Resumo: A epilepsia é uma desordem neurológica caracterizada por crises epilépticas recorrentes. Estudos prévios de nosso
laboratório demonstraram que, durante crises epilépticas prolongadas induzidas por PTZ em zebrafish, ocorre um desacoplamento
entre o consumo cerebral de glicose e o consumo de oxigênio associado a síntese de ATP. Com o objetivo de entender onde está
ocorrendo este desacoplamento, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar o complexo I da cadeia transportadora de
elétrons e o estado oxiredutor do SNC de zebrafish após crises epilépticas prolongadas induzidas por PTZ. Zebrafish adultos (112
animais) foram utilizados (protocolo CEUA – 28043). Grupos controle e tratado (PTZ 10 mM - 20 min) foram anestesiados com
tricaína (160 μg/mL) e mortos por decapitação. Seus encéfalos foram removidos e dissecados. As amostras foram dissociadas
mecanicamente no tampão HBSS e submetidas ao equipamento Oroboros® para obtenção das medidas de respirometria (2
cérebros/amostra). A respiração máxima foi obtida por adição gradual do desacoplador FCCP (0,1 mM). Para avaliar a atividade
do complexo I, foi adicionado rotenona às amostras tratadas com FCCP (n=4). Para avaliar o estado REDOX cerebral foram
realizadas as seguintes medidas: potencial antioxidante total (TRAP); atividade da superoxido dismutase (SOD); atividade da
catalase (CAT); grupamentos tiol total (-SH); glutationa reduzida (GSH); atividade da glutationa Peroxidase (GPx); e espécies
reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS). Para tanto, utilizou-se um pool de 5 encéfalos de zebrafish por amostra homogeneizado
em tampão PBS (pH 7,4) (n = 8). A proteína foi quantificada por Bradford. A análise estatística foi realizada por teste T (p ≤
0,05). Rotenona apresentou um IC50 de 10,03 μM. A atividade do complexo I foi reduzida em 33% após as crises epilépticas
prolongadas. Na comparação com o grupo controle, os animais tratados com PTZ apresentaram uma redução de 25% do potencial
antioxidante total da amostra. Observou-se um aumento em 30% da atividade da SOD no grupo convulsionado e uma redução de
15% da atividade da CAT. Além disso, os animais tratados apresentaram uma redução de 40% no conteúdo de grupamentos –SH
e uma redução de 25% de GSH. Observou-se um aumento de 30% da atividade da GPx e aumento em 60% em formação de
TBARS nos animais tratados com PTZ. Como hipótese e perspectiva, pretendemos avaliar a atividade da glutationa redutase, o
balanço NADPH/NADP+, bem como a via das pentoses fosfato.

Palavras-chaves: estresse oxidativo, zebrafish, epilepsia.
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Resumo: A epilepsia é uma desordem neurológica caracterizada por crises epilépticas recorrentes. Estudos prévios de nosso
laboratório demonstraram que, durante crises epilépticas prolongadas induzidas por PTZ em zebrafish, ocorre um desacoplamento
entre o consumo cerebral de glicose e o consumo de oxigênio associado a síntese de ATP. Com o objetivo de entender onde está
ocorrendo este desacoplamento, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar o complexo I da cadeia transportadora de
elétrons e o estado oxiredutor do SNC de zebrafish após crises epilépticas prolongadas induzidas por PTZ. Zebrafish adultos (112
animais) foram utilizados (protocolo CEUA – 28043). Grupos controle e tratado (PTZ 10 mM - 20 min) foram anestesiados com
tricaína (160 μg/mL) e mortos por decapitação. Seus encéfalos foram removidos e dissecados. As amostras foram dissociadas
mecanicamente no tampão HBSS e submetidas ao equipamento Oroboros® para obtenção das medidas de respirometria (2
cérebros/amostra). A respiração máxima foi obtida por adição gradual do desacoplador FCCP (0,1 mM). Para avaliar a atividade
do complexo I, foi adicionado rotenona às amostras tratadas com FCCP (n=4). Para avaliar o estado REDOX cerebral foram
realizadas as seguintes medidas: potencial antioxidante total (TRAP); atividade da superoxido dismutase (SOD); atividade da
catalase (CAT); grupamentos tiol total (-SH); glutationa reduzida (GSH); atividade da glutationa Peroxidase (GPx); e espécies
reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS). Para tanto, utilizou-se um pool de 5 encéfalos de zebrafish por amostra homogeneizado
em tampão PBS (pH 7,4) (n = 8). A proteína foi quantificada por Bradford. A análise estatística foi realizada por teste T (p ≤
0,05). Rotenona apresentou um IC50 de 10,03 μM. A atividade do complexo I foi reduzida em 33% após as crises epilépticas
prolongadas. Na comparação com o grupo controle, os animais tratados com PTZ apresentaram uma redução de 25% do potencial
antioxidante total da amostra. Observou-se um aumento em 30% da atividade da SOD no grupo convulsionado e uma redução de
15% da atividade da CAT. Além disso, os animais tratados apresentaram uma redução de 40% no conteúdo de grupamentos –SH
e uma redução de 25% de GSH. Observou-se um aumento de 30% da atividade da GPx e aumento em 60% em formação de
TBARS nos animais tratados com PTZ. Como hipótese e perspectiva, pretendemos avaliar a atividade da glutationa redutase, o
balanço NADPH/NADP+, bem como a via das pentoses fosfato.
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Resumo: A doença de Lesch-Nyhan é uma desordem metabólica hereditária ligada ao sexo, que acomete o metabolismo das
purinas, sendo caracterizada pela deficiência da enzima hipoxantina-guanina fosforibosilransferase (HPRT), resultando no
acúmulo de oxipurinas, principalmente hipoxantina. O quadro clínico manifesta-se cedo na vida dos pacientes incluindo
alterações motoras e cognitivas, retardo mental, espasticidade e automutilação. No presente estudo, avaliamos o efeito da
administração crônica de hipoxantina sobre parâmetros comportamentais de cognição e motricidade, além de analisar a
morfologia estriatal. Ratos Wistar de 21 dias de vida foram submetidos à cirurgia estereotáxica e administração crônica
intraestriatal por 14 dias, sendo divididos em dois grupos: (1) controle (infusão de soro fisiológico 0,9%), (2) Hipoxantina (infusão
de 10 µM). As análises comportamentais (campo aberto, reconhecimentos de objetos, teste da trave, teste do cilindro, teste da
escada) foram realizadas 24 horas após a última administração de hipoxantina e os ratos foram perfundidos após a análise
comportamental. Nossos resultados mostram uma diminuição da distância total percorrida pelo grupo hipoxantina comparado
aos controles no teste de campo aberto. No reconhecimento de objetos, houve um aumento no tempo de reconhecimento do objeto
novo pelo grupo controle, o mesmo não foi visto no grupo hipoxantina, sugerindo uma alteração de memória de longa duração.
A administração crônica de hipoxantina também aumentou o número de erros das patas traseiras apresentados pelos animais no
teste da trave da escada. Além disso, vimos no teste do cilindro, uma diminuição na utilização das patas dianteira em relação aos
controles. Através de análise imunohistoquímica, vimos um aumento na marcação da proteína glial fibrilar ácida e uma
diminuição da marcação com NeuN e tirosina hidroxilase. De acordo com nossos resultados, administração crônica intrastriatal
de hipoxantina altera parâmetros cognitivos, locomotores e histológicos em ratos Wistar. Sendo assim, nossos dados corroboram
com um modelo que mimetiza alterações encontradas em pacientes com a doença de Lesch-Nyahn, totnando-se um modelo viável
para melhor compreensão da doença. Nº aprovação pelo CEUA: 25717.

Palavras-chaves: Doença de Lesch-Nyhan, hipoxantina, análise comportamental, alterações motoras, tirosina hidroxilase.
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Resumo: A dislipidemia é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Estudos demonstram que certos
alimentos, além de suas funções básicas nutricionais, apresentam benefícios fisiológicos capazes de prevenir e tratar certas
doença, como a dislipidemia. Dentre os alimentos, os frutos cítricos, como o Citrus maxima (Pomelo) têm apresentado atividades
benéficas para organismo, sendo essas atividades atribuída à presença de fibras, vitaminas, substâncias antioxidantes e demais
compostos. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato liofilizado dos frutos de Citrus maxima (Pomelo)
no perfil lipídico de ratos Wistar alimentados com uma dieta rica em lipídios e frutose. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética no Uso de Animais da UNIPAMPA. No experimento foram utilizados 24 ratos Wistar, machos com 8 semanas de idade.
Os animais foram divididos em: G1: dieta normal (DN), G2: dieta hiperlipídica + fructose (DHF); G3: DN + extrato liofilizado
do fruto Pomelo 50mg/Kg e G4: DHF + extrato aquoso liofilizado do fruto Pomelo 50mg/kg. A DHF foi composto ração
comercial acrescida de 50% de banha de porco termolizada e água de beber acrescida de 45% frutose. O período experimental
teve duração de 8 semanas. Ao fim do experimento, os animais foram eutanasiados e o sangue coletado por punção da aorta
abdominal. No soro foram determinados o perfil lipídico (colesterol total (CT), colesterol HDL (HDL-c), colesterol LDL (LDLc) e triglicerídeos (TRI)) utilizando kits da Bioclin®. A dieta hiperlipídica associada a frutose foi eficiente na indução de
hiperlipidemia no ratos, comprovada pelos níveis de CT, LDL- c e TRI significativamente maiores (p<0,05) no G2 em relação
ao G1 (dieta normal). Os animais do grupo G4, que receberam o extrato do fruto Pomelo, apresentram níveis significativamente
menores (p<0,05) de CT, LDL-c e TRI e maiores HDL-c quando comparado ao G2. A administração do extrato dos frutos do
Pomelo em ratos alimentados com dieta hiperlipídica associada à fructose foi capaz de melhorar os níveis de CT, LDL-c e TRI,
além dos níveis de HDL-c, indicando uma provável ação hipolipêmica do fruto Pomelo.

Palavras-chaves: perfil lipídico, dieta hiperlipídica, frutose, ratos wistar
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Resumo: A anemia falciforme é a alteração estrutural mais frequente da molécula de Hb, resultado da substituição do ácido
glutâmico pelo aminoácido valina na posição 6 da cadeia β-globina, resultando na hemoglobina S (HbS). Esta mutação de ponto
provoca alterações físico-químicas, celulares e moleculares em sua estrutura. O gene da anemia falciforme pode se manifestar de
duas formas: por homozigose e heterozigose. O doente falciforme (HbSS) é acometido por crises vaso-oclusivas dolorosas,
causadas pelas hemácias em formato de foice. Já os portadores do gene S (HbAS) são indivíduos, em grande parte, assintomáticos
e sem alterações hematológicas significativas. Os estudos mais recentes, entretanto, sugerem um aumento do estresse oxidativo
nesses indivíduos, principalmente pela fisiopatologia da doença, o que ocasiona, diretamente, um maior dano oxidativo tecidual,
que pode contribuir na progressão da doença. O objetivo deste estudo foi determinar o dano oxidativo em biomoléculas nos
portadores do traço falciforme no município de Uruguaiana, RS. O estudo foi realizado junto ao banco de sangue do município
de Uruguaiana, RS. Neste estudo, foram recrutados, 49 portadores de HbAS e 50 indivíduos normais, de ambos os sexos e sem
limite de idade. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), foram coletados 5 mL de sangue total
por venopunção e acondicionados em tubo de EDTA. Os parâmetros de estresse oxidativo avaliados foram a carbonilação de
proteínas e lipoperoxidação (técnica do TBARS) utilizando metodologias clássicas. O projeto de pesquisa encontra-se aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPAMPA e CONEP sob o número 977827. Os resultados apontam que os portadores do
traço falciforme (HbAS) apresentam níveis significativamente aumentados (p<0,05) de proteínas carboniladas e dano a lipídios
no plasma em relação ao grupo controle. Estes resultados encontrados sugerem que apesar dos portadores do traço falciforme não
apresentarem sintomatologia, o dano oxidativo em biomoléculas como proteínas e lipídos evidenciado neste estudo podem, a
longo prazo, contribuir para o agravamento da doença falciforme.

Palavras-chaves: traço falciforme, estresse oxidativo, biomoléculas
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Resumo: As hepatites virais representam um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, sendo o vírus da hepatite C
(HCV) o mais prevalente. Estudos recentes apontam que os portadores de hepatite viral C podem apresentam lesões hepáticas
graves e, se não tratados, evoluem ao hepatocarcinoma. O tratamento padrão oferecido aos portadores da hepatite viral C é o uso
combinado da ribavirina e interferon alfa peguilado por 24 a 48 semanas, dependendo do grau de comprometimento hepático.
Entretanto, seu uso prolongado pode trazer efeitos adversos como alterações da função hepática e renal. Portanto, se torna
indispensável o monitoramento dos parâmetros bioquímicos séricos para acompanhar a evolução destes marcadores ao longo do
tratamento combinado. Assim, o objetivo deste estudo foi determinar os parâmetros bioquímicos de função hepática e renal em
portadores da hepatite viral C que fazem terapia com ribavirina e interferon alfa peguilado. Participaram do estudo, 43 portadores
de hepatite C crônica (33 homens e 10 mulheres) com idade igual ou superior a 20 anos, cadastrados no Setor de Hepatites Virais
da Secretaria Municipal de Uruguaiana. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), os portadores
responderam a um questionário contendo dados epidemiológicos e estilo de vida e uma coleta de sangue venoso foi realizada. Os
portadores foram divididos em 4 grupos: G1: tempo zero (ainda não iniciaram o tratamento combinado); G2: tempo 1
(completaram 1/3 do tratamento combinado); G3: tempo 2 (completaram 2/3 do tratamento combinado) e G4: tempo 3
(completaram todo o tratamento combinado). O presente estudo foi aprovado pelo CEP – UNIPAMPA. Os resultados encontrados
mostraram que ao longo do tratamento combinado, os portadores da hepatite viral C apresentaram alterações significativas
(p<0,05) nos níveis da creatinina e ácido úrico em relação ao grupo 1 (G1). Já o marcador de função hepática (GGT) não houve
diferença significativa entre os grupos. Tendo em vista que o tratamento combinado pode ser prolongado de acordo com o grau
de comprometimento hepático, torna-se importante o monitoramento laboratorial.

Palavras-chaves: Parâmetros bioquímicos, hepatite viral C, tratamento farmacológico.
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Resumo: A alteração de lipídeos circulantes constitui o maior fator de impacto no desenvolvimento da doença aterosclerótica.
Segundo pesquisas fitoquímicas, sabe-se que a planta nativa erva-de-passarinho (EP) da espécie Tripodanthus acutifolius possui
atividade antioxidante promissora, sendo utilizada em alguns estudos como hipoglicemiante, antibacteriano, antiinflamatório e
diurético. Porém, estudos na literatura científica sobre os efeitos na dislipidemia são escassos. Sendo assim, o objetivo deste
estudo foi avaliar o perfil bioquímico de ratos wistar hipercolesterolêmicos tratados com extrato hidroalcoólico das folhas de
erva-de-passarinho. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIPAMPA. Foram utilizados 42 ratos Wistar,
machos, divididos em 7 grupos: G1: Controle (dieta hipercalórica); G2: extrato EP 50mg/Kg; G3: extrato EP 100mg/Kg; G4:
suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg; G5: extrato EP 50mg/Kg + suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg; G6: extrato EP
100mg/Kg + suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg e G7: Saudável (dieta normal). A indução da hipercolesterolemia foi de 4
semanas e a suplementação com o extrato hidroalcoólico da EP por 28 dias consecutivos. As formulações foram administradas
por gavage uma vez ao dia. Após este período, os ratos foram eutanasiados e o sangue venoso e soro coletado para análises
posteriores. O perfil bioquímico foi determinado por automação (Chem Well T da Labtest®), utilizando kits comerciais. Após 4
semanas de suplementação com o extrato de EP observou-se uma redução significativa (p<0,05) nos níveis de colesterol total em
todos os grupos suplementados com o extrato das folhas de EP em relação a G1 (Controle), apresentando níveis menores que o
próprio grupo saudável (G7). Também observou-se uma redução significativa (p<0,05) nos níveis de triglicerídeos
(G2,G3,G4,G6), colesterol-LDL, e glicose em todos os grupos tratados, assim como o aumento dos níveis do colesterol-HDL
(G2,G5,G6), em comparação com o grupo controle (G1). A administração do extrato hidroalcoólico das folhas de EP em ratos
hipercolesterolêmicos, melhorou os perfis lipídico e glicêmico, mostrando-se uma planta promissora na prevenção de
dislipidemia.
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Resumo: Estudos evidenciam que o estresse oxidativo (EO) está diretamente relacionado com a dislipidemia, ocupando um local
de destaque no processo inflamatório e na progressão da aterosclerose. Este processo oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio
no estado redox do organismo, gerando um excesso de radicais livres, que são capazes de danificar biomoléculas como proteínas
citosólicas, lipídeos de membrana e o ácido desoxirribonucleico (DNA). A utilização de plantas medicinais ricas em antioxidantes
naturais, tem sido associada com a diminuição da incidência destas doenças, colaborando na terapêutica para sanar as
necessidades primárias de assistência à saúde. Diante destas constatações, crescem as pesquisas de produtos com propriedades
medicinais que atuam na prevenção do EO e podem contribuir na melhora dos principais fatores associados a dislipidemia. A
planta Tripodanthus acutifolius, conhecida como erva-de-passarinho (EP) demonstra um promissor potencial antioxidante in
vitro, porém estudos in vivo são raros na literatura. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito protetor do extrato
hidroalcoólico de erva-de-passarinho (Tripodanthus acutifolius) sobre o dano oxidativo a biomoléculas em ratos wistar. Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIPAMPA. Foram utilizados 42 ratos wistar machos, divididos em 7
grupos: G1: Controle (dieta hipercalórica); G2: extrato EP 50mg/Kg; G3: extrato EP 100mg/Kg; G4: suspensão oral de
Sinvastatina 10mg/Kg; G5: extrato EP 50mg/Kg + suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg; G6: extrato EP 100mg/Kg +
suspensão oral de Sinvastatina 10mg/Kg e G7: Saudável (dieta normal). A indução da hipercolesterolemia foi de 4 semanas e a
suplementação com o extrato hidroalcoólico da EP por 28 dias consecutivos. As formulações foram administradas por gavage
uma vez ao dia. Após este período, os ratos foram eutanasiados e o sangue venoso coletado para análises posteriores. Os grupos
que receberam o extrato hidroalcoólico de EP apresentaram uma redução significativa (p<0,05) em relação a G1 (controle) na
peroxidação lipídica, carbonilação de proteínas e na frequência de micronúcleos induzidos por hipercolesterolemia no sangue.
Os resultados sugerem que houve uma melhora significativa nos grupos tratados com extrato hidroalcoólico de EP demostrando
um efeito protetor sobre as biomoléculas, possivelmente devido a presença elevada de antioxidantes no extrato.
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Resumo: O traço falciforme (HbAS) é o portador do gene S assintomático e considerado clinicamente normal. Estudos
epidemiológicos mostram sua alta prevalência na população brasileira sendo que, em determinadas cidades do Rio Grande do
Sul, estima-se uma frequência de 1:75 habitantes. O portador do traço falciforme (HbAS) produz tanto HbA como HbS, mas são,
em sua grande maioria, indivíduos assintomáticos. Estudos têm apontado que o portador do traço falciforme, por apresentar em
torno de 40% de HbS, tem envolvimento com estresse oxidativo, o qual pode atuar na progressão da doença, através da diminuição
de suas defesas antioxidantes. Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar as defesas antioxidantes nos portadores do traço
falciforme no município de Uruguaiana, RS. Material e métodos: O estudo foi realizado junto ao banco de sangue do município
de Uruguaiana, RS. Neste estudo, foram recrutados, 49 portadores de HbAS e 50 indivíduos normais, de ambos os sexos e sem
limite de idade. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), foram coletados 5 mL de sangue total
por venopunção e acondicionados em tubo de EDTA. Os parâmetros de estresse oxidativo avaliados foram a enzima antioxidante
catalase (CAT) e o ácido ascórbico (Vitamina C) plasmático utilizando metodologias clássicas. O projeto de pesquisa encontrase aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPAMPA e CONEP sob o número 977827. Resultados: Os resultados
apontam que os portadores do traço falciforme apresentam atividade da CAT e níveis de vitamina C significativamente menores
(p<0,05) que os controles. Conclusão: Os dados encontrados neste estudo permitem sugerir que os portadores do traço falciforme
(HbAS) possuem as defesas antioxidantes diminuidas, o que gera um estresse oxidativo maior. Este pode atuar na progressão da
fisiopatologia do HbAS.
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Resumo: O Diabetes Mellitus (DM) se caracteriza como uma doença de origem multifatorial, atingindo cerca de 420 milhões de
pessoas em todo o mundo. O DM está diretamente associado a obesidade, sendo que o descontrole lipídico e glicêmico está
intimamente ligado a evolução do DM através das retinopatias, neuropatias, amputações, problemas renais e principalmente das
doenças cardiovasculares. O presente estudo tem como objetivo caracterizar os fatores de risco para a saúde de 95 pacientes
pertencentes ao grupo terapêutico da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do município de Santo Ângelo/RS. As atividades do
estudo foram realizadas mediante assinatura do TCLE pelos pacientes participantes e termo de sigilo dos pesquisadores. O
trabalho foi aprovado pelo CEP-UNIJUI sob o número 1.173.158/2015. Após o contato com os pacientes foram realizadas as
determinações laboratoriais de HDL-c, triglicerídeos e glicemia, seguidas pelas avaliações antropométricas. Os dados obtidos
foram analisados por estatística quantitativa. A população do estudo é, no geral idosa (62.4 anos ±13.1), sendo que dos 95
indivíduos diabéticos que participaram da pesquisa, 87 (91.6%) apresentavam hipertensão. Além disso, a população foi
considerada obesa (IMC= 31.3 Kg/m² ±5.9) e apresentou circunferência abdominal de 103.5 cm (±12.8, Md =103 cm) sendo
assim, considerada alta para este grupo de indivíduos e então se portando como um fator de risco logo que, a gordura abdominal
está relacionada com a secreção de citocinas pró-inflamatórias que favorecem a resistência à insulina, além de predispor
complicações cardiovasculares. Com relação a avaliação laboratorial, foram encontrados valores aumentados de triglicerídeos
(185.9 mg/dL, Md= 170 mg/dL) e reduzidos de HDL-c (39 mg/dL), o HDL-c contribui para o transporte e remoção do colesterol
dos tecidos periféricos e do endotélio através do transporte reverso, fato que ajuda no combate às patologias relacionadas ao
sistema cardiovascular. Outro fator importante é que os indivíduos mesmo diagnosticados com a doença e muitos fazerem uso
de hipoglicemiantes, a média de glicose na população se mostrou em níveis acima dos desejáveis (106 mg/dL). Assim, verificouse que pacientes com DM e obesos apresentaram prevalência de hipertensão e este quadro demonstrou um grave prognóstico aos
mesmos, associado a predisposição ao desenvolvimento de outras complicações como as doenças cardiovasculares.
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Resumo: As práticas alimentares da população nos últimos anos passaram por uma transição, na qual inúmeros hábitos
inadequados vêm crescendo significativamente, juntamente com o número de obesos na população em geral. Associadas a isto
pode-se citar o aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como a hipertensão arterial e o diabetes
mellitus. Os hábitos alimentares além de serem importantes desencadeadores de patologias, também são ferramentas importantes
no seu tratamento e prognóstico de diversas doenças. O presente estudo tem como objetivo caracterizar as práticas alimentares
de 158 pacientes residentes na área rural e urbana, pertencentes ao grupo terapêutico da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do
município de Santo Ângelo/RS que foram divididos em grupos de risco: Risco 1 (diabetes e hipertensão arterial) Risco 2
(hipertensão arterial). As atividades do estudo foram realizadas mediante aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa -UNIJUI
sob o número 1.173.158/2015. Os dados foram obtidos mediante a aplicação de um questionário sobre hábitos alimentares, com
10 perguntas objetivas divididas de acordo com a periodicidade, modo de preparação e consumo dos alimentos onde as respostas
foram transformadas em notas para os domínios avaliados, nas quais 0 é o pior e 100 a melhor qualidade alimentar. Não foi
observada nenhuma diferença estatística significativa entre os grupos de risco no quesito alimentação, porém entre as áreas onde
residem, houve uma diferença considerável. Dos indivíduos avaliados, 57 pertenciam a área urbana e 101 a área rural, na qual
encontrou-se os piores escores, com uma pontuação média de 36.41 pontos em comparação com a população urbana, que obteve
47.8 pontos. Na análise entre os grupos, o grupo de risco 1 da área rural obteve 36.8 pontos contra 49.4 da população urbana, o
grupo de risco 2 da área rural com 36 pontos contra 49 da área urbana. Apresentaram também, baixo consumo de água, cereais,
verduras e frutas e com ingestão mais frequente de bebidas alcóolicas, em contrapartida, consomem mais frequentemente carnes
magras, como peixes. Os hipertensos de ambas as populações, introduzem com menos frequência o peixe na alimentação, e além
disso, na questão sobre o hábito de petiscar entre as refeições, optavam mais frequentemente por doces e frituras. Assim, ambas
as populações apresentaram baixa qualidade alimentar, principalmente a população rural e o grupo de risco ao qual pertencem os
hipertensos.
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Resumo: A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo da L-fenilalanina (Phe) causado pela deficiência da enzima
fenilalanina hidroxilase. Essa doença é caracterizada bioquimicamente por hiperfenilalaninemia (HPA). Clinicamente, observamse atraso psicomotor e deficiência intelectual grave. A patogênese das alterações cognitivas e fisiopatológicas relacionadas à PKU
ainda não estão estabelecidas. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar parâmetros neuroquímicos e comportamentais
em ratas submetidas a um modelo experimental de HPA. O presente estudo foi aprovado pela CEUA sob o protocolo 66/2012.
Ratas Wistar com 5 dias de vida receberam 2 administrações subcutâneas diárias de Phe (5,2 µmol/g; intervalo de 12 horas entre
as administrações) e uma administração subcutânea diária de p-clorofenilalanina (0,9 µmol/g; inibidor da fenilalanina hidroxilase)
do 5° ao 30° dia de vida. O grupo controle recebeu solução salina nas mesmas condições. Vinte e quatro horas após a última
administração, foram avaliados os testes comportamentais habituação ao campo aberto (HCA) e labirinto octogonal.
Imediatamente após, os animais sofreram eutanásia, as estruturas cerebrais córtex, estriado e hipocampo foram isoladas e
utilizadas para a determinação dos níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e sinaptofisina. Resultados:
Observou-se dano cognitivo na tarefa HCA, sem alteração no desempenho dos animais no labirinto octogonal. Adicionalmente,
foi encontrada diminuição do imunoconteúdo de sinaptofisina, proteína pré-sináptica, em córtex cerebral dos animais
hiperfenilalaninêmicos. Por outro lado, os níveis cerebrais de BDNF não foram alterados. Conclusão: Este estudo demonstrou
que a HPA provocou dano cognitivo possivelmente por alterações sinápticas. Estes resultados podem colaborar para os
mecanismos fisiopatológicos do dano cognitivo observado em pacientes fenilcetonúricos.
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Resumo: As condições do Recém-Nascido Prematuro (RNPT) ao nascimento, em especial o peso corporal e o perfil metabólico
são indicadores para o desenvolvimento das doenças crônicas na vida adulta. O presente estudo caracteriza os parâmetros
antropométricos e bioquímicos de RNPT ao nascimento, considerando o grau de prematuridade. Estudo observacional,
longitudinal, realizado no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Foram avaliados 82 RNPT, subdivididos em duas faixas de
prematuridade conforme Idade Gestacional (IG): Grupo 1 (G1); entre 24 e 33 semanas de IG e o Grupo 2 (G2) entre 33 e 36
semanas de IG. Os dados antropométricos de Peso Corporal (Kg), Estatura (E), Perímetro Cefálico (PC) foram obtidos dos
prontuários de cada RNPT. Posteriormente os RNPT também foram classificados segundo a escala de Fenton em Adequados
para IG (AIG), pequenos para IG (PIG), e grandes para IG (GIG). Foram coletadas amostras de sangue após o nascimento (24 a
72 h) para análise de Colesterol Total (CT), Triglicerídeos (TG), Glicose (G) e Insulina (I). Os resultados foram expressos com
média ± erro padrão da média (EPM), e submetidos ao teste t de Student´s com p<0,05. Todos os procedimentos foram aprovados
pelo CEP (protocolo n: 1.134.712). Dos 82 RNPT avaliados, 64 pertenciam ao G1 e 18 ao G2. A proporção de RNPT do sexo
feminino foi maior no G1 52% (n=33) em relação ao G2 17 % (n=3). Todavia no G2 houve prevalência do sexo masculino 83%
(n=15), enquanto no G1 esse valor foi de 48% (31). No G1 a média de IG foi de 30±0,3 semanas e no G2 foi 35±0,2 semanas. O
peso corporal variou entre 600-2560g no G1 e entre 1735-3815g no G2. A média da estatura foi de 38 ± 0,5 cm em RNPT do
G1 e 45 ± 0,7 cm em RNPT do G2. RNPT do G1 apresentaram PC de 28± 0,3 cm, enquanto o PC de RNPT do G2 foi de 32±
0,4 cm. Em ambos os grupos a porcentagem de RNPT AIG foram maiores, 73% (G1) e 80% (G2). Quanto aos RNPT PIG foram
27% (G1) e 10% (G2). Apenas no G2 foram encontrados RNPT GIG (10%). As médias (mg/dL) da G (G1 = 79±5; G2 = 85±9),
TG (G1 = 48±4; G2 = 44±3 (mg/dL) e I (G1 = 13±3; G2= 5±1; ng/mL) foram similares entre os grupos. Todavia, o G1 apresentou
maiores valores de CT em relação ao G2 (G1 = 90±4; G2=73±4; p<0,05). Nossos dados demonstram que o grau de prematuridade
reflete nas características antropométricas com repercussão sobre o perfil lipídico, um evento que pode contribuir para a maior
incidência de doenças cardiovasculares na vida adulta.
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Resumo: A gestação é caracterizada por intensas alterações endócrinas e metabólicas maternas. O rompimento da homeostase
glicêmica e lipídica, associado com alterações do peso corporal da gestante, podem determinar as condições de nascimento do
bebê predispondo a uma maior incidência de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares (DCV) ao longo da vida. O presente
estudo pretende caracterizar o perfil antropométrico, glicêmico e lipídico de mães com parto prematuro (PPT) e mães com parto
a termo (PAT). Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná na cidade de CascavelPR no período de Maio de 2015 a Junho de 2016. Estudo envolveu 108 mães com PAT e 88 mães com PPT. Amostras de sangue
foram coletadas antes do parto, no momento da internação e usadas para análises de glicose (G), colesterol total (CT),
triglicerídeos (TG) (mg/dL) e insulina (I) (ng/mL). O ganho de peso corporal (Δ PC; Kg) da gestante foi obtido a partir da
diferença entre o peso corporal (Kg) inicial (PCi) e peso corporal final (PCf) na gestação. Diferenças entre os grupos foram
avaliadas pelo teste t de Student´s (p<0,05). Todos os procedimentos foram aprovados pelo CEP (protocolo n. 1.134.712). No
grupo de mães com PAT a idade média foi de 28±7 anos, variando entre 18 e 47 (anos); apresentando PCi de 65 ±1 Kg e PCf de
77,6 ±1 Kg. Deste modo, ao longo da gestação mães com PAT apresentaram um Δ PC de 12,3±1 Kg. Por outro lado mães com
PPT apresentaram idade média de 25±7 anos, variando entre 15 e 43 anos; a média de PCi neste grupo foi de 74 ±1Kg e média
de PCf de 72 ±1Kg. Assim ao longo da gestação o Δ PC foi de 9,0 ± 0,6 Kg em mães com PAT. A variável Δ PC foi
significativamente diferente entre os grupos de mães avaliados (p<0,05) O perfil lipídico materno foi afetado pelo tipo de parto
realizado pelas mães. Assim, os valores de TG e CT foram significativamente (p<0,05) maiores no grupo de mães PPT (TG
224±9; CT: 230±4) em relação a mães com PAT (TG 195±8; CT: 203±5). Todavia, não houve diferença significativa entre os
grupos para os valores de G (PAT: 99±4; PPT: 94±3) e I (PAT: 21±3; PPT: 17±2). Destaca-se que, 14% das mães com PPT
apresentavam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Assim, mães com PPT apresentam um menor ganho de peso ao longo da
gestação e dislipidemia materna, um evento que pode estar associado a maior prevalência de DCV em adultos que nasceram
prematuros.
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Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns
da infância caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. De etiologia ainda pouco esclarecida, o
que se encontrou foram polimorfismos no transportador de dopamina e no receptor D4, e nos genes que codificam a proteína de
25 kDa associada ao sinaptossoma (SNAP-25) e a sinaptofisina, além de uma redução nos níveis séricos do fator neurotrófico
derivado do encéfalo (BDNF). O objetivo deste trabalho foi caracterizar o padrão de desenvolvimento neuronal utilizando a cepa
de ratos espontaneamente hipertensos (SHR), um dos modelos animais mais validados para estudar o TDAH. A cultura primária
de neurônios corticais foi feita a partir de embriões de ratos SHR e da cepa controle Wistar-Kyoto (CEUA-UFRGS: 29196). Em
diferentes dias in vitro (DIV), foi feita a imunodetecção das proteínas sinaptofisina, SNAP-25, CREB e pro-BDNF, além de uma
análise morfométrica a partir da imunocitoquímica com fluorescência para a proteína MAP-2. Foram analisados comprimento
total dos neuritos, número de raízes, número de pontos de ramificação e comprimento do maior neurito. A análise estatística foi
realizada por teste t de Student. No 1º DIV, verificou-se um aumento no imunoconteúdo da sinaptofisina e diminuição do CREB
nos neurônios SHR. No 2º DIV, houve aumento do imunoconteúdo da SNAP-25 nos neurônios SHR. No 5º DIV, o
imunoconteúdo da sinaptofisina aumentou nos neurônios SHR, enquanto da SNAP-25 e do pro-BDNF diminuíram. No 2º, 5º e
8º DIV houve uma redução no comprimento total dos neuritos nos neurônios SHR, seguida de uma redução no número de raízes
no 2º e 8º DIV. Não houve diferença significativa para o número de pontos de ramificação e o comprimento máximo dos neuritos.
Esses resultados sugerem que os neurônios corticais do modelo do TDAH apresentam um padrão de desenvolvimento in vitro
alterado, resultando em um atraso na diferenciação destes neurônios. Adicionalmente, foram detectadas alterações em proteínas
que fazem parte da eficiência da neurotransmissão tais como a sinaptofisina e a SNAP-25. O fator de transcrição CREB e a forma
precursora do BDNF estão diminuídos nos neurônios do modelo do TDAH, e estas reduções podem estar associadas ao atraso no
desenvolvimento in vitro. As alterações encontradas nos neurônios do modelo murino do TDAH permitem futuras investigações
para a melhor compreensão da neurobiologia do transtorno.
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Resumo: O uso de drogas de forma não medicamentosa é considerado um grave problema de saúde pública devido ao
desenvolvimento de dependência química, outros problemas de saúde associados e a violência, sobretudo devido ao mercado
ilícito. Além dos achados clínicos nos usuários, também ocorrem alterações sistêmicas as quais muitas vezes não avaliadas, pois
os exames laboratoriais não fazem parte da rotina no tratamento dos usuários, os quais buscam assistência para tentar deixar de
utilizar determinadas substâncias. Diversos estudos mostram que com um monitoramento adequado das alterações bioquímicas
e hematológicas em dependentes químicos, facilita o tratamento das comorbidades diminuindo a probabilidade de agravamento
do quadro clínico. Devido a isso esse projeto avalia as alterações nos marcadores bioquímicos e hematológicos em usuários de
drogas em tratamento no CAPsAD Vicente Araújo, Recife-PE. Primeiramente é avaliado qual o tipo, padrão e frequência de uso
de droga do usuário, tempo de tratamento, sexo e idade. As amostras de sangue coletadas são levadas para serem analisadas no
LACEN onde são avaliados a glicose, marcadores cardíacos, hepáticos, renais, tumorais, ionograma, hemograma completo com
coagulograma e funções glandulares (tireoide, adrenais e hipófise). As coletas são mensais em um período de 4 meses. Os valores
obtidos estão sendo colocados em planilhas eletrônicas, sendo ao final do período de estudo as variáveis serão avaliadas por meio
de testes de correlação e análise de variância para estabelecer as principais alterações laboratoriais encontradas, comparando-se
com o perfil do uso de drogas. Dentre as consequências que as drogas trazem pode-se dar ênfase: arritmia cardíaca, trombose,
AVC, necrose cerebral, insuficiência renal e cardíaca, depressão, disforia, alterações nas funções motoras, perda de memória,
disfunções no sistema reprodutor e respiratório, câncer, convulsões, desidratação, náuseas e exaustão, muitas dessas identificadas
através de alterações nos marcadores bioquímicos.
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Resumo: O processo de envelhecimento é marcado por uma série de mudanças na expressão gênica. Diversas proteínas vão,
gradativamente, tendo sua concentração alterada nas células como resultado de aumento ou diminuição das taxas de transcrição
e/ou tradução dos genes que as codificam devido ao dano de DNA causado pelo estresse oxidativo, seja do próprio processo de
envelhecimento e deterioração da homeostase quanto por outras doenças crônicas não transmissíveis que acometem o organismo,
como diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A principal manifestação clínica do DM2 é a hiperglicemia e sua persistência prolongada
é nociva ao organismo, e somada a obesidade da maioria dos diabéticos leva a um desencadeamento do estresse oxidativo, logo,
dano ao DNA. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o dano oxidativo ao DNA através do biomarcador 8-hidroxideoxi-2guanosina (8-OHdG). Por meio de contato telefônico foi possível agendar a coleta de dados e amostras nas unidades de saúde do
município Ivoti com 160 idosos entre 60 e 79 anos. A análise da hemoglobina glicada foi realizada pelo método padrão do
laboratório de toxicologia da Universidade Feevale e a análise da 8-OHdG foi realizada no laboratório de Biomedicina da
Universidade Feevale com o kit HT 8-oxo-dG ELISA kit II, da Trevigen. A amostra foi separada em portadores de diabetes
quando apresentaram hemoglobina glicada (HbA1c) >6,5% e não diabéticos quando < 6,5%, resultando em 27 pacientes com
DM2 e 133 sem DM2. A média de HbA1c para diabéticos foi de 7,92% + 0,27 erro padrão da média e para não diabéticos 5,53%
+ 0,003 erro padrão da média. A análise de 8OHdG para diabéticos teve média 9,27µg/mL + 2,16 erro padrão da média e para
não diabéticos, 6,4µg/mL + 0,70 erro padrão da média. Aplicando o teste t-student com p<0,05 houve diferença estatísticas para
os dois parâmetros analisados, além de uma correção positiva entre HbA1c e 8OHdG através do teste de correlação de Spearman.
Níveis séricos maiores de 8-OHdG foram demonstrados em pacientes com diabetes tipo 2 em comparação aos controles, sendo
associado com a progressão de diversas doenças como diabetes, câncer e envelhecimento.
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Resumo: A introdução da terapia antirretroviral altamente ativa (HAART), no tratamento da síndrome da imunodeficiência
adquirida (AIDS), promoveu uma expressiva melhora no curso clínico da doença, na restauração da imunidade dos indivíduos
infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e na redução da morbimortalidade associada à infecção. Entretanto, os
regimes de HAART, especialmente os que incluem os inibidores da protease (IP), são relacionados ao surgimento de alterações
metabólicas incluindo a resistência insulínica, a intolerância à glicose, o diabetes mellitus, a lipodistrofia e a dislipidemia,
reconhecidos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os mecanismos que explicam estas
anormalidades ainda não foram completamente elucidados, sabe-se, porém, que o próprio HIV pode desempenhar importante
participação no aparecimento deste perfil aterogênico. O presente trabalho objetivou avaliar mudanças no perfil lipídico de
pacientes HIV positivo antes e após a utilização da HAART, bem como analisar as mudanças nos níveis lipídicos de pacientes
que utilizam os IPs. Foram avaliados dados de prontuários de 110 pacientes de ambos os sexos com idade média de 40,1 anos
(DP=10,1), durante um ano. O programa SPSS 16.0 foi utilizado para a análise estatística das informações, sendo empregados os
testes T pareado e ANOVA. Do total de indivíduos analisados, 71,6 % eram euro-descendentes, 28,4% eram afrodescendentes,
54,4% eram tabagistas e 80,6% consumiam álcool. Pôde-se observar aumento significativo dos níveis de colesterol total
(p=0,006), HDL–colesterol (p<0,0001), LDL-colesterol (p<0,0001) e triglicerídeos (p=0,028) após a utilização da terapia, já a
glicemia não apresentou aumento significativo (p=0,079). Não houve diferença significativa dos níveis lipídicos dos pacientes
que utilizavam os IP em relação aos que não utilizavam. Portanto, os pacientes que utilizaram a HAART, independente da
presença do IP, apresentaram alterações lipídicas evidenciadas pelo aumento dos níveis colesterol total, HDL-c, LDL-c e
triglicerídeos. Assim, os pacientes HIV positivos em terapia devem ser monitorados periodicamente com a finalidade de evitar o
surgimento de doenças cardiovasculares.
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Resumo: O treinamento físico se caracteriza por alterações das condições fisiológicas, bem como pelo aumento das
concentrações hormonais de cortisol para preparar o organismo para novas situações de estresse. Porém, o aumento prolongado
desse hormônio pode levar uma maior ação catabólica, propensão a infecções e perda de massa muscular. Estudos mostram que
a associação de cafeína e exercício físico melhoram o desempenho e aumentam o ganho de massa muscular, bem como a
utilização e mobilização de substratos energéticos, o que poderia reduzir os efeitos do cortisol no organismo devido a uma melhor
capacidade metabólica e fisiológica dos sistemas. Assim, a associação de cafeína e treinamento físico se tornam importantes para
o entendimento da flutuação hormonal e os possíveis efeitos sobre o cortisol no organismo. O objetivo do presente estudo consiste
em verificar os efeitos da ingestão de cafeína associada ao exercício físico aeróbico sobre as concentrações séricas de cortisol em
ratos saudáveis. Foram utilizados 24 animais, com 60 dias de vida, divididos em quatro grupos: Controle, Exercício, Cafeína e
Exercício e cafeína. Após 30 dias de treinamento (natação durante 30 min com sobrecarga de 4% de peso corporal) e/ou
tratamento com cafeína (6 mg/kg), foi avaliada a concentração plasmática de cortisol, determinado por quimioluminescência
usando um sistema de imunoensaio (DPC immulite 2000R). A cafeína e o exercício promoveram uma redução significativa de
0,3 µg/dL (35%) no cortisol plasmático para os animais saudáveis, após 30 dias de tratamento e treinamento, comparado ao grupo
Cafeína. Não ocorreram diferenças significativas nos demais grupos. A cafeína e o exercício mostram efeitos no controle de
cortisol, o que se relaciona com uma menor ativação adrenérgica e simpática, aumentando a ação de insulina e testosterona, que
pode melhorar a condição física e homeostática muscular, devido a melhor ações anabólicas, pelo uso da glicose estimulada via
insulínica, e síntese proteica via testosterona. Em conclusão, os resultados mostram que a associação entre a ingestão de cafeína
e o treinamento físico aeróbico podem ser uma melhor opção para controlar as concentrações de cortisol plasmático comparado
ao consumo de cafeína isolado.
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Resumo: O cortisol, liberado pelo córtex da glândula adrenal, causa inibição na absorção de glicose nos tecidos. Estudos mostram
que a manutenção dos níveis plasmáticos de cortisol prejudica a liberação e ação de transportadores celulares de glicose como o
Glut4, os quais são regulados pelo hormônio insulina. Uma possível ação de resistência periférica à insulina, pode elevar um
quadro hiperglicêmico, relacionado à diabetes mellitus. O exercício físico e a cafeína foram alvos de estudos sobre os níveis de
cortisol, e mostrou-se que a associação de ambos é benéfica para o organismo, controlando os níveis de cortisol e reduzindo taxas
glicêmicas. Assim, o objetivo do presente estudo consiste em verificar os efeitos da ingestão de cafeína associada ao exercício
físico aeróbico sobre as concentrações de cortisol em ratos diabéticos. Foram utilizados 24 animais, com 60 dias de idade,
divididos em quatro grupos: Diabetes, Diabetes e exercício, Diabetes cafeína e Diabetes, exercício e cafeína. O modelo de diabetes
foi induzido pela administração intraperitonial de 60 mg/kg de estreptozotocina. Após 30 dias de treinamento (natação durante
30 min com sobrecarga de 4% de peso corporal) e/ou tratamento com cafeína (6 mg/kg), foi avaliado as concentrações plasmáticas
de cortisol, determinado por quimioluminescência usando um sistema de imunoensaio (DPC immulite 2000R). A cafeína e o
exercício promoveram uma redução significativa de 0,3 µg/dL (32%) no cortisol plasmático dos animais diabéticos, após 30 dias
de tratamento e treinamento, comparado ao grupo Diabetes exercício. Não ocorreram diferenças significativas nos demais grupos.
A cafeína e o exercício mostram efeitos no controle de cortisol, o que se relaciona com uma menor ativação adrenérgica e
simpática, aumentando a ação do hormônio insulina, que pode melhorar o quadro diabético. Assim, a associação de cafeína e
treinamento físico se tornam importantes para o entendimento da flutuação hormonal e os possíveis efeitos do cortisol do
organismo. Dessa forma, a redução de cortisol se tornaria benéfica para o quadro diabético. Em conclusão, os resultados mostram
que a ingestão aguda de cafeína e treinamento físico podem controlar as concentrações de cortisol plasmático após o quadro de
descontrole metabólico do diabetes mellitus.
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Resumo: O índice do HOMA-IR é um modelo matemático que utiliza as dosagens da insulinemia e glicemia em jejum
determinando a resistência à insulina (RI). Paciente obesos com IMC acima de 40kg/m2 estão classificados com alto risco para
diversas doenças, como a Síndrome Metabólica. Foram coletados dados do IMC, triglicerídeos (TG), HDL-c, insulinemia e
glicemia de jejum em prontuários de pacientes de um hospital da região Noroeste – RS, o índice do HOMA-IR foi calculado a
partir da fórmula: glicemia de jejum X 0,0555 X insulina jejum / 22,5 adotando ponto de corte de HOMA-IR > 4,65 com acurácia
de 90% para o diagnóstico de RI, bem como a razão TG/HDL-c >3,8 e insulinemia >25μUI/mL. O estudo objetiva correlacionar
o índice de HOMA-IR com o IMC e razão TG/HDL-c com a insulinemia de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica observando
sua eficácia como indicadores de RI. O protocolo de trabalho deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
sob o número 5571/2015 e apresenta Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) sob o número
38476414.4.0000.5571. As análises de correlação foram realizadas utilizando-se o programa SPSS versão 23.0 obtendo-se ainda
média e desvio padrão. A hipertrigliceridemia (TG >150mg/dL) foi presente em 49,39% dos pacientes, sendo a média de
143mg/dL ±71,72, enquanto que 19,27% apresentavam HDL-c <40mg/dL (48mg/dL ±12,20) sendo uma percentagem
relativamente baixa podendo estar relacionada com o uso de inibidores da HMG-CoA redutase. Na insulinemia (21,20μUI/mL;
±14,53) 42,16% possuíam quadro de hiperinsulinemia. A razão TG/HDL-c teve média de 3,37 ±2,03 sendo que 37,3% dos
pacientes estavam com valores >3,8 sendo um preditor de doença cardiovascular. O índice do HOMA-IR (5,62 ±6,99) encontravase elevado, já o IMC (48,02Kg/m2; ±6,95) revela grande risco de doenças cardiovasculares uma vez estando associado com a
obesidade. A correlação do HOMA-IR/IMC (r = 0.3382; p<0,0017) foi positiva com grande significância estatística mostrandose como uma boa correlação no diagnóstico da RI. A relação HOMA-IR/TG/HDL-C (r = 0.4099; p<0,0001) teve associação
positiva no diagnóstico da RI visto a interferência da hipertrigliceridemia na cascata de sinalização e amplificação da insulina e
manutenção da homeostase glicêmica bem como da diminuição do HDL-c em estados de RI. Os exames laboratoriais utilizados
são de fácil acesso e suas correlações tem boa habilidade estatística no diagnóstico da RI do que utilizados separadamente.
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Resumo: As doenças cardiovasculares (DCV) tem emergido como um grave problema de saúde pública no mundo, dentre elas,
o infarto agudo do miocárdio (IAM) e a doença arterial coronariana (DAC) se destacam como as principais causas de
morbimortalidade nas sociedades industrializadas. Análises da relação entre os lipídios plasmáticos mostram que a razão
triglicerídeo/HDL-c maior que 3,8 (TG/HDL-c > 3,8) é um confiável indicador de resistência à insulina e um potente preditor do
desenvolvimento da DAC e IAM já que estabelece preponderância de partículas de LDL aterogênicas pequenas e densas. Desse
modo, foram coletados e analisados dados de HDL-c, triglicerídeos (TG), Insulinemia e IMC de prontuários de pacientes em um
hospital da região noroeste do RS. Neste sentido o trabalho pretende estabelecer uma relação entre a razão TG/HDL-c e o IMC
de 84 pacientes de ambos os gêneros, todos com obesidade mórbida grau III. O protocolo de trabalho deste estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número 5571/2015 e apresenta Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
(CAAE) sob o número e 38476414.4.0000.5571. Os dados foram analisados utilizando-se o programa SPSS versão 23.0, obtendose a média e desvio padrão das variáveis e suas correlações. A média do IMC dos pacientes foi de 48,02Kg/m2 (±6,95)
caracterizando obesidade mórbida grau III. Em 49,39% dos pacientes estava presente a hipertrigliceridemia (TG >150mg/dL)
sendo a média de 143,34mg/dL (±71,72). O HDL-c (48,0mg/dL ±12,20) apresentou-se acima dos valores de referência o que
pode ser justificado pelo uso de estatinas. A razão TG/HDL-c teve média de 3,37 (±2,03), sendo que 37,3% dos pacientes
apresentavam a razão acima de 3,8 o que oferece risco de doença cardíaca com predominância de partículas de LDL-c pequenas
e densas. A insulinemia teve uma média de 21,20μUI/mL (±14,53) demostrando estado de hiperinsulinemia. Houve correlação
positiva moderada entre IMC e insulinemia (r = 0,4603; p<0,0000), uma vez que, estados de obesidade são marcados por
inflamação crônica de baixa intensidade nos adipócitos, principalmente da região visceral que conduz a resistência à insulina. A
relação entre IMC e razão TG/HDL-c (r = 0.1080; p<0,3310) demonstra associação positiva, onde o alto IMC dos pacientes
favorece a hipertrigliceridemia e a queda do HDL-c, fatores estes que contribuem para o aparecimento do IAM e DAC sendo
doenças associada a obesidade e a síndrome metabólica.
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Resumo: Embora a fumicultura desempenhe grande relevância na economia do país, a qualidade da saúde dos trabalhadores vem
sendo questionada frente à utilização de agrotóxicos e a manipulação da folha úmida do tabaco. Isto porque ambos podem
desencadear patologias, como: doença da folha verde do tabaco, câncer e intoxicações, assim, a legislação brasileira recomenda
a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Desta maneira, o objetivo desse estudo foi avaliar as condições de
saúde dos trabalhadores da fumicultura. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo do tipo experimental com abordagem de
cunho quali-quantitativo realizado em uma comunidade rural produtora de fumo em Cabaceiras do Paraguaçu, Bahia. Foram
estudados 33 trabalhadores rurais produtores de fumo. Para a realização do estudo, foi aplicado formulário contendo informações
sobre o perfil da população além de exames bioquímicos de sangue. Nos resultados obtidos o sexo mais predominante foi o
feminino com média de idade de 46,36 anos. A maioria dos fumicultores, 63,64%, trabalhava na cultura do fumo há mais de 20
anos e possuía cerca de cinco hectares plantados desta cultura. Dos fumicultores estudados 57,57% relataram sentir dor no corpo,
33,36% dor de cabeça e 27,27%cansaço. Quanto à utilização de equipamentos de proteção individual 60,60% não faz uso em
função do seu alto custo. Em relação aos exames bioquímicos 30,10% e 39% apresentaram níveis elevados de TGO e TGP,
respectivamente. Com relação ao nível de cotinina, observou-se que 27,27% dos trabalhadores possuem um nível de cotinina
maior que o valor de referência, variando de 25,8 a 255 ng/mL, sendo indicativa de intoxicação crônica devido ao contato contínuo
(exposição) com a folha úmida do tabaco, fonte de liberação de nicotina. Constata-se que as condições de trabalho e as práticas
realizadas diariamente pelos fumicultores os expõem a riscos ocupacionais, portanto esses agricultores devem ser informados
que a adesão aos equipamentos de proteção individual e destinação correta das embalagens são atitudes apropriadas para prevenir
problemas de saúde decorrentes da intoxicação ocupacional proveniente da nicotina.
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Resumo: A vitamina D é uma substância lipossolúvel que se apresenta de duas formas: colecalciferol e ergocalciferol. Pode ser
obtida através da dieta alimentar ou da síntese cutânea endógena Objetivou-se analisar os níveis séricos de Vitamina D em um
Laboratório do Oeste de SC. Realizou-se um estudo quantitativo, transversal e retrospectivo, através da análise documental
(relatório de exames) no período de janeiro de 2014 a junho de 2016, no Laboratório de Análises Clínicas Faxinal, Faxinal dos
Guedes - SC. Verificou-se as seguintes variáveis: idade, sexo e níveis séricos de Vitamina D. Os níveis séricos de Vitamina D,
foram analisados através do exame Vitamina D - 25 HIDROXI, pelo método Imunoensaio Quimioluminescente de
Micropartículas - CMIA. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Celer Faculdades, e assinou-se o Termo de
Compromisso e Utilização de Dados. No período analisado, registrou-se 157 indivíduos: 61 homens e 96 mulheres. A idade
variou de 01 ano a 86 anos. Verificou-se que 61 (63,5%) mulheres possuem níveis séricos de Vitamina D inferiores, sendo que
14 mostram níveis deficientes e 47 insuficientes; enquanto que 47 (75,8%) homens apresentaram níveis séricos inferiores de
Vitamina D, dos quais 20 indivíduos com níveis deficientes da Vitamina e 27 com níveis insuficientes. O grupo feminino
apresentou 35 indivíduos com níveis suficientes de Vitamina D, e o grupo masculino, 14 homens com níveis suficientes de
Vitamina D. Na faixa etária de 01 a 09 anos de idade, 16 pessoas apresentaram níveis insuficientes e 16 mostraram níveis
suficientes de Vitamina D, e 06 tem níveis deficientes da vitamina. Nas faixas etárias de 10 a a19 anos e de 80 a 89 anos, apenas
um indivíduo demonstrou níveis séricos suficiente, e entre 40 a 49 anos, 81% indicou resultados insuficientes; enquanto na faixa
etária de 20 a 29 anos, 99% dos indivíduos apresentaram resultados suficientes de Vitamina D. Nas demais faixas de idades, os
níveis séricos deficientes e inferiores são predominantes. Houve um caso de hipervitaminose (>160 ng/mL). Níveis diminuídos
de Vitamina D podem estar associados a mudança de hábitos da população, com menor exposição dos indivíduos ao sol,
impedindo a síntese de Vitamina D.
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Resumo: O transplante renal é a terapia de escolha para indivíduos com doença renal terminal. Os medicamentos utilizados para
evitar a rejeição do órgão podem ocasionar alterações no metabolismo da glicose. Pacientes transplantados renais que
desenvolvem resistência à insulina (RI) possuem maior risco de desenvolverem doenças cardiovasculares quando comparados à
população em geral. O método de referência para a identificação de RI é o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, que é
considerado invasivo, caro e desconfortável. Como alternativa a esta técnica, medidas indiretas foram validadas, como as
fórmulas do Modelo de Avaliação da Homeostase (HOMA-RI) e o índice McAuley. O uso do indíce HOMA-RI, tanto na prática
clínica quanto na pesquisa, é amplo e supera o uso do índice McAuley, embora este último tenha demonstrado desempenho
superior na população transplantada renal. Os objetivos deste trabalho foram (a) correlacionar os níveis de RI, determinados pelas
fórmulas HOMA-RI e McAuley, e (b) avaliar a concordância entre estes índices na identificação de RI em indivíduos
transplantados renais, aos 4 meses pós-transplante. Este estudo incluiu 129 pacientes (49,5% mulheres, idade média 46±13 anos),
sem história prévia de diabetes, que realizaram transplante renal entre março de 2012 e março de 2015 no Hospital de Clínicas
de Porto Alegre. Glicemia de jejum (GJ), insulina em jejum (I) e triglicerídeos (T) foram medidos. HOMA-RI= GJ (mmol/L) x
I (mU/L)/22,5] e índice McAuley= exp[2,63 – 0,28 ln I (mU/L) – 0,31 ln T (mmol/L)] foram calculados. Os pontos de corte
recomendados na literatura (HOMA-RI ≥2,6 e índice McAuley ≤6,8) foram utilizados para identificar RI. Correlação de
Spearman foi utilizada para verificar a associação entre os dois índices, e o teste kappa (K) para avaliar suas concordâncias,
utilizando o software SPSS 18.0. O projeto foi aprovado no GPPG/HCPA no 12-226. Como resultado, o aumento de HOMA-IR
correlacionou-se fortemente com o decréscimo do índice McAuley (R= -0,950; p<0,001). Por outro lado, a concordância entre
os índices foi baixa (K= 0,358; p<0,001). HOMA-RI identificou 30 pacientes com RI, enquanto o índice McAuley foi capaz de
identificar apenas 8. Como conclusão, os dois índices apresentaram uma forte associação, porém discordância na avaliação da
RI, quando utilizados os pontos de corte recomendados para a população em geral. Sendo assim, sugere-se que novos pontos de
corte para RI devam ser avaliados na população transplantada renal.
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Resumo: Hemoglobina glicada (A1c) é utilizada para o controle glicêmico de pacientes com diabetes mellitus (DM), porém o
ensaio é influenciado por algumas situações fisiopatológicas, inviabilizando seu uso, como em pacientes com doença renal
crônica (DRC). Nestes casos, a glicemia média (GM) estimada pelas glicemias capilares no automonitoramento é usada para
estimar a A1c por fórmulas (eA1C GM). Esta prática é realizada pelo próprio paciente, muitas vezes sem controle adequado da
técnica e é desconfortável devido ao número de punções capilares necessárias. A albumina glicada (AG) é uma alternativa à A1c,
uma vez que não é influenciada pelos mesmos interferentes da A1c, sendo o teste mais indicado para o acompanhamento do DM
em pacientes com DRC. O objetivo desde estudo foi determinar uma equação de conversão para estimar a A1c a partir da AG
em um grupo de pacientes com DRC. Este projeto foi aprovado no comitê de ética (GPPG 15-098) do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre (HCPA). Foram selecionados 275 pacientes com e sem DM atendidos no HCPA e determinado os seus níveis de
A1c e AG. Foram excluídos indivíduos com anemia, uremia, hemoglobinopatias ou qualquer outra condição interferente aos
testes. A equação da estimativa da A1c pela AG (eA1C AG) foi obtida por regressão de Demming. Após, aplicou-se esta equação
em 50 pacientes com DM e diferentes graus de comprometimento renal, com valores medidos de A1c e AG, e comparou-se a
eA1c AG com a A1c medida e A1c estimada pela GM usando fórmulas já estabelecidas na literatura (eA1c GM; padrão de
referência). A1c e AG apresentaram forte correlação (R =0,764, p <0,05) nos 275 pacientes e a equação obtida foi: eA1c AG =
0,26xAG + 1,98. A1c medida, eA1c GM e eA1c AG nos pacientes com DRC foram de 8,5±1,6%, 8,3±1,6% e 8,3±1,6%,
respectivamente. eA1c AG foi menor que a A1c medida nestes pacientes e mostrou maior concordância com a eA1c GM. As
diferenças relativas entre a eA1c GM com A1c medida e eA1c AG foram 3,5±16% e 2,4±15%, respectivamente. Houve uma
correlação negativa fraca das diferenças entre A1c medida e eA1c GM com a taxa de filtração glomerular (R= -0,269; p=0,067)
e a hemoglobina total (R= -0,294; p=0,045). A A1c medida em pacientes com DRC pode ser influenciada pelo grau da função
renal e anemia causando discordância da eA1c GM. A estimativa da A1c pela AG pode ser uma alternativa para avaliar o controle
glicêmico nos pacientes com DRC.
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Resumo: A avaliação de proteínas glicadas é de grande utilidade no monitoramento glicêmico do diabetes mellitus (DM). A
albumina glicada (AG) é um marcador que reflete a média das glicemias de curto prazo e pode ser um marcador equivalente, ou
até melhor, que a hemoglobina glicada (atual teste de referência) para o controle glicêmico e predição de complicações do DM
em longo prazo. Atualmente, um método enzimático é o mais empregado para a avaliação laboratorial de AG, porém é
relativamente novo e ainda não está disponível na prática clínica. Poucos estudos têm avaliado os possíveis interferentes deste
método e os resultados apresentados são discrepantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto de substâncias interferentes
(hemoglobina - Hb, triglicerídeos- Tri, e bilirrubina total - BT) nos níveis de AG medidos por um ensaio enzimático. Para isso,
amostras aleatórias foram obtidas no Laboratório de Bioquímica Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), após
aprovação do comitê de ética em pesquisa do HCPA (nº 13-0440). Hemólise foi induzida em sangue total em K2EDTA pela
adição de água destilada (proporção 1:4) e subsequente centrifugação e obtenção de plasma rico em Hb. Amostras de soro com
icterícia (BT >20mg/dL) e lipemia (Tri >1.000mg/dL) foram também obtidas. Concentrações crescentes destas substâncias foram
adicionadas em alíquotas de duas amostras de soro livres de interferentes, uma contendo níveis altos e, outra, níveis baixos de
AG. AG foi medida antes e depois dessas adições (GlycoGap®, Diazyme, California) em todas as alíquotas. Foi calculado o bias
da interferência pela diferença entre os níveis observados e esperados de AG para cada interferente e considerado significativo
quando excedido ± 10% do valor esperado, referente ao basal. Como resultado, níveis de BT de 4 mg/dL não resultaram em
diferença nos níveis de AG, porém níveis de 7,5 mg/dL ocasionaram uma diferença negativa na AG (-21%). A adição de Hb em
níveis até 0,6 g/dL não interferiu nos resultados de AG. Referente à lipemia, níveis de Tri de 407 mg/dL implicaram em uma
diferença positiva na AG (+14%), atingindo bias de +23% em concentração de Tri de 667 mg/dL. Como conclusão, há
interferência nos níveis de AG medidos por método enzimático na presença de lipemia e icterícia intensa. Estes resultados
apontam a necessidade de padronização do método para melhor compreender a relevância analítica e clínica destes interferentes
na AG.
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Resumo: O Cr hexavalente (VI) é usado em diversas aplicações industriais e está comprovado ser uma toxina mutagênica e
carcinogênica. A redução do Cr (VI) a Cr (III) resulta na formação de intermediários reativos que contribuem para a
citotoxicidade, genotoxicidade e carcinogenicidade através de uma cascata de eventos celulares e danos teciduais oxidativos tais
como apoptose, mutações no DNA, dano cromossômico e oxidação de enzimas. Enzimas do metabolismo são capazes de realizar
a conversão do fornecimento de nutrientes de entrada em equilibrada quantidade de precursores de energia. Como exemplo, temos
as enzimas tiólicas, as quais possuem importantes funções no metabolismo energético celular, destacando-se a piruvatoquinase
(PK), a creatinaquinase (CK) e a adenilatoquinase (AK). Certos metais pesados, incluindo o Cr, podem alterar a atividade destas
enzimas que contém grupos tióis. Neste trabalho o principal objetivo é o de estudar a atividade de enzimas como a PK, a AK e a
CK em tecidos de animais expostos ao Cr (VI) através da água. Para esta pesquisa foram utilizados 26 ratos Wistar machos,
divididos aleatoriamente em 3 grupos, grupo com exposição com água normal, exposto com 25 ppm e 50 ppm de K2Cr2O7 na
água. Dosou-se Cr no sangue e nos tecidos por ICP-MS. A atividade da PK foi medida pelo método de Leong modificado (1981);
da CK de acordo com o método de Hughes (1962); e da AK de acordo com Dezja (1999). Utilizou-se ANOVA-One Way seguida
do teste de Tukey. A concentração de Cr (VI) nos tecidos diferiu significativamente em todos os tecidos na comparação entre os
grupos expostos e controle (p<0,01). No pulmão, houve redução significativa da CK e da PK (p<0,05). No fígado, apenas a PK
apresentou-se com atividade reduzida (p<0,1). No córtex cerebral, a CK teve redução significativa em sua atividade (p<0,01).
Atividades enzimáticas relacionadas com carboidratos e metabolismo do nitrogênio são diminuídas de forma direta ou através da
produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Sendo o Cr VI um causador da formação de espécies ROS, este pode ser um
mecanismo que pode causar diminuição ou inibição das enzimas. A diminuição da atividade de duas ou mais enzimas desta rede
pode comprometer a comunicação entre os sítios de geração e consumo de energia. Portanto, até o momento, os resultados
apontam que o metabolismo energético no pulmão pode estar sendo comprometido, pois a atividade de duas enzimas foram
diminuídas após a exposição ao Cr (VI).
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Introdução: A hemoglobina glicada (A1c) é o método recomendado para o controle glicêmico no diabetes (DM), no entanto este
teste é influenciado por algumas condições fisiopatológicas que limitam o seu uso em situações específicas. É importante que
médicos e profissionais da saúde, que atuam no cuidado do paciente diabético, identifiquem os fatores interferentes da dosagem
de A1c, para garantir a correta interpretação do teste. O objetivo deste estudo foi avaliar o entendimento de profissionais da saúde
sobre o uso da A1c e suas principais interferências. Utilizamos o método de survey, com um questionário composto de 10 questões
sobre o teste A1c, encaminhado em parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio Grande do Sul
(SBEM-RS), por email e redes sociais, à profissionais de saúde. No total, 101 profissionais responderam à pesquisa, maioria de
farmacêuticos (42,2%) e médicos (42,2%), sendo 93% dos médicos especialistas em endocrinologia. Não houve diferença
significativa entre as respostas dos diferentes grupos de profissionais. Aproximadamente 18% dos profissionais disseram utilizar
o teste A1C apenas para controle glicêmico e 80% usam o teste para controle glicêmico e diagnóstico de DM. O método mais
usado pelos laboratórios para realização do teste foi cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (52,4%), seguido do método
imunoturbidimétrico (9,9%) e a maioria dos profissionais sabe da importância da padronização dos métodos laboratoriais de A1c
(88,2%). Dentre as situações que levam em consideração ao avaliar os resultados da A1c estão principalmente doença renal
(68,6%), hemoglobinas variantes (68,6%) e anemia (62,7%). Quando os resultados de A1c de um indivíduo são discordantes de
seu quadro clínico, 73,3% disse utilizar o teste de glicemia de jejum como teste adicional. Apesar da população analisada já ter
familiaridade e conhecimento prévio do teste A1c, as condições de anemia, doença renal e hemoglobinas variantes, fatores que
tradicionalmente afetam a A1c, não são levados em consideração por aproximadamente 1/3 dos profissionais. Em adição, a etnia,
recentemente considerada fator importante na interpretação dos níveis de A1c, e gestação são pouco considerados na interpretação
dos resultados. Ações educativas para a divulgação dos fatores que afetam os níveis de A1c devem ser realizadas para ajudar os
profissionais na correta interpretação dos resultados de A1c.
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Resumo: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma das grandes causas de morte no mundo e pode causar neurodegeneração
e prejuízos cognitivos mecanisticamente associados a alterações no metabolismo energético cerebral. O risco de desenvolver a
Doença de Alzheimer é aumentado em indivíduos que sofrem TCE. Ainda, a hiperglicemia e hipoglicemia contribuem para o
agravamento da lesão cerebral. Estudos epidemiológicos afirmam que pacientes diabéticos tem maior taxa de mortalidade quando
comparados a pacientes normoglicêmicos. Assim, o controle glicêmico seria importante para a recuperação pós TCE e
possivelmente as alterações metabólicos causados pelo trauma. É de grande relevância investigar os efeitos do controle glicêmico
sobre o metabolismo oxidativo cerebral. Para tanto, camundongos C57-BLJ6, machos adultos, foram induzidos ao diabetes
mellitus tipo 1 pela injeção intraperitoneal de estreptozotocina 150 mg/kg. Os animais foram divididos em grupos SS (sham
salina), SI(sham insulina), TS(TCE salina) e TI(TCE insulina). A medida glicêmica confirmou a indução do diabetes. Os animais
foram tratados diariamente com salina ou insulina(20 U/kg) via subcutânea, com intervalo de 12 horas entre as injeções. No dia
10, duas horas após administração de salina/insulina, realizou-se a indução do TCE nos grupos TS e TI. 48h após o trauma, os
animais foram eutanasiados, o hipocampo foi dissecado e homogeneizado para avaliação de parâmetros mitocondriais com um
respirômetro de alta-resolução em tempo real(Oxygraph-2k).As mitocôndrias do homogeneizado foram moduladas por substratos
metabólicos, desacopladores e inibidores dos complexos da cadeia de transporte de elétrons.Também foi avaliado a produção de
peróxido de hidrogênio (Amplex red) e potencial de membrana mitocondrial (safranina). Os resultados não mostraram diferenças
significativas entre os grupos.Houve uma tendência de que a administração de insulina seja benéfica na manutenção dos
parâmetros mitocondriais pós TCE uma vez que as médias do grupo TI se assemelham aos controles, diferentemente do grupo
TS. Porém o n amostral (n=4 por grupo) limita interpretações mais consistentes. A taxa de mortalidade foi maior no grupo TS,
confirmando que o desequilíbrio glicêmico poderia influenciar a mortalidade. Conclui-se que há uma tendência de que o controle
da diabetes com administração de insulina seja benéfico para o metabolismo mitocondrial. Experimentos em desenvolvimento
pelo nosso laboratório poderão confirmar esta premissa.
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Resumo: O descarte de medicamentos sem uso ou vencidos é uma preocupação para a saúde pública, pois são considerados
resíduos tóxicos podendo ser prejudicial à saúde das pessoas e ou causar contaminação do meio ambiente se não for descartado
de forma correta. Sobras de medicamentos sem destino correto pode levar ao consumo indevido ocasionando reações adversas
graves e ou intoxicações, como também trazer conseqüências sérias ao meio ambiente como a contaminação da água, do solo e
dos animais. O descarte de medicamentos em água corrente ou diretamente no lixo comum, faz com que as substâncias químicas
dos medicamentos contaminem as redes de esgoto e o solo, podendo chegar a contaminar o lençol freático e rios. O descarte
inadequado de medicamentos é um problema de saúde pública prevalente em todo o mundo. O órgão responsável pela a regulação
dos meios de descarte desses medicamentos é a Agencia Nacional de Vigilância sanitária, que através da resolução RDC 306/04,
exige que estabelecimentos de serviços saúde disponham de plano de gerenciamento d e resíduos de serviços de saúde (PGSS),
para que a população tenha alternativas apropriadas para o descarte seguro. Nesse contexto esse trabalho teve o objetivo de
investigar as formas de descarte de medicamentos pela comunidade discente da Faculdade de Ciências Medicas de Campina
Grande - UNIFACISA. A pesquisa foi realizada durante a I Mostra de Farmacologia da UNIFACISA realizada no dia 31 de
Maio de 2016, durante o evento os discentes que visitava o stand do Descarte Seguro de Medicamentos eram convidados a
responder um questionário digital nos computadores disponíveis para essa finalidade, após responderem os participantes recebiam
informações sobre o tema. Participaram da pesquisa 59 discentes, a maioria estavam na faixa etária de 18 a 25 anos (71,2%),
33% dos discentes eram do curso de Enfermagem, 74,6% verificam a validade do medicamento toda vez que vai utilizar, 100%
referiram ter algum medicamento em casa, 84,7% referiram descartar medicamentos no lixo comum, 79,7% tinham conhecimento
das conseqüências do descarte incorreto de medicamentos, 65,5% afirmaram nunca ter recebido informações sobre descarte de
medicamentos. Pode-se concluir que a temática de descarte de medicamentos precisa ser trabalhada dentro da formação
acadêmica dos discentes a fim de se propagar a importância e sensibilização desses futuros profissionais a cerca dos riscos sociais
e ambientais da conduta incorreta de descarte de medicamentos.
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Resumo: A leishmaniose é uma doença transmitida por protozoários do gênero Leishmania. Numerosas espécies são
responsáveis pela infecção em humanos, resultando em três fenótipos clínicos. A Organização Mundial de Saúde as classificam
como doenças negligenciadas, e incentiva a busca de novos fármacos ou formulações que sejam eficazes e que tenham baixa
toxicidade ao homem. Todos os fármacos atualmente em uso para o tratamento da leishmaniose apresentam restrições, como
toxicidade, graves efeitos colaterais, custo elevado, administração parenteral ou teratogenicidade. Desta forma, o
desenvolvimento de fármacos mais eficazes e seletivos é de suma importância, e a identificação de vias metabólicas exclusivas
do parasita que possam ser usadas como alvo pode ser um ponto de partida interessante. As plantas medicinais têm sido uma rica
fonte para obtenção de moléculas para serem exploradas terapeuticamente. A Bixa orellana L. popularmente conhecido como
“urucum” apresenta diversas atividades farmacológicas comprovadas. O objetivo do presente estudo foi identificar e quantificar
os fitoconstituintes presentes na fração oleosa da semente de B. orellana L. e na bixina, bem como, quantificar e avaliar a
toxicidade dessas substâncias sobre modelos experimentais in vitro e in vivo. Os ensaios foram realizados no Laboratório de
Ensaios Farmacológicos localizado no Complexo Integrado de Pesquisa Três Marias no Campus I da Universidade Estadual da
Paraíba-UEPB e pelo Laboratório de Psicofarmacologia do PPgPNSB/CCS/UFPB e foi aprovado no Comitê de Ética em pesquisa
animal da Universidade Federal da Paraíba sob número de CEPA 0806/11. A bixina foi caracterizada através de espectros de
ressonância magnética nuclear de ¹H e ¹³C e a fração oleosa por cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas. Podese inferir que a bixina e a fração oleosa apresentam-se como tóxicos para Artemia salina por apresentar valor de DL50,
respectivamente, de 353,64±67,54 e 285,41±35,81µg/mL, baixa toxicidade frente eritrócitos de camundongos suíços e baixa
toxicidade após administração aguda na dose de 2000 mg/mL. Conclui-se com isso que as substâncias em estudo mostram-se
aptas para estudos de fase pré-clínica e clínica devido sua baixa toxicidade frente a células animais.
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Resumo: A quercetina é um flavonoide conhecida como potente antioxidante e eliminador de espécies reativas de oxigênio
(ROS). Há indícios na literatura sobre a capacidade da quercetina em reduzir o estresse causado pelo calor e também o estresse
oxidativo causado por agentes tóxicos ambientais, através da redução das ROS. O Paraquat, utilizado para causar uma condição
pró-oxidante, estimula a geração de radicais livres associados à depleção dos sistemas antioxidantes, causando alterações
fisiológicas. As Proteínas de Choque Térmico (Heat Shock Proteins-HSPs) tem a capacidade de interagir de forma reversível
com proteínas que foram danificadas pela ação dos radicais livres em condições de estresse, e são dependentes do Fator de Choque
Térmico-1 (Heat Shock Factors 1- HSF-1) que pode desencadear a transcrição imediata dos genes de HSPs. Na literatura os
efeitos da quercetina in vivo são limitados, assim, o objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos da quercetina diante da ação dos
agentes pró-oxidantes estresse térmico e paraquat e sua relação com a HSP-16.2 em modelo in vivo. Trata-se de um estudo
experimental em Caenorhabditis elegans (C. elegans) utilizando cepas selvagens (N2) e mutantes (PS3551 (hsf-1) e CL2070
(HSP16.2::GFP)). Inicialmente os vermes foram divididos em 3 grupos experimentais e transferidos para placas contendo apenas
alimentação, DMSO ou quercetina e realizou-se a contagem da sobrevivência após 24 horas. Para o ensaio frente aos agentes
pró-oxidantes os vermes foram divididos em 6 grupos e transferidos para placas contendo apenas alimentação, DMSO ou
quercetina, estes grupos foram realizados na presença ou ausência de estresse térmico ou paraquat e verificou-se a taxa de
sobrevivência dos vermes nos grupos. Para avaliar se a quercetina induz a expressão da HSP-16.2, a cepa CL2070 foi
suplementada com quercetina e observou-se o padrão de fluorescência (cepas fluorescentes). Os resultados demonstraram que o
pré-tratamento com quercetina não interferiu na sobrevivência dos vermes e foi capaz de aumentar a sobrevivência das cepas N2
e PS3551 na presença dos agentes pró-oxidantes. Além disso, o tratamento com quercetina aumentou a expressão da HSP-16.2
na cepa CL2070. Em conclusão, demonstrou-se que a quercetina foi capaz de aumentar significativamente a sobrevivência de C.
elegans frente ao estresse térmico e aos efeitos do paraquat, este efeito pode ser imposto isso a sua atividade antioxidante e
capacidade de regular a expressão da HSP-16.2.
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Resumo: A manutenção de níveis adequados de vitamina D é essencial para uma boa saúde, sua deficiência tem sido relacionada
ao desenvolvimento e agravamento de diversos estados patológicos. Em virtude da principal fonte de vitamina D3 (25(OH)D3)
para os seres humanos ser a exposição da pele à luz solar ultravioleta tipo B (R-UVB), que pode contribuir com mais de 90% das
concentrações séricas desta vitamina, este estudo tem por objetivo monitorar os níveis de 25(OH)D3 no inverno e verão em um
grupo de indivíduos adultos saudáveis com atividade laboral externa. Participaram do estudo 60 alunos oficiais do curso de
formação da Academia da Brigada Militar de Porto Alegre. Foram colhidas amostras de sangue venoso nas duas estações do ano,
nos meses de dezembro/15 e junho/15. A dosagem da 25(OH)D3 foi realizada a partir de técnica de precipitação de proteínas
plasmáticas com acetonitrila contendo padrão interno (D6-25(OH)D3 20 ng/mL) e detecção em sistema de cromatografia líquida
de alta eficiência associado a espectrometria de massas em sequencial (LC-MS/MS) com fonte de ionização Química à Pressão
Atmosférica (APCI) no modo positivo. A análise empregou uma coluna C18 (150x4,6 mm, 2,6 μm), mantida a 60°C e fase
móvel água e metanol (10:90, v/v), com fluxo de 0,5 mL/min. A detecção foi realizada no modo MRM através das transições de
fragmentação para quantificação m/z 401/365,2+158,9 para 25-OHD3 e m/z 407/371+105 para o padrão interno. A cada lote de
amostras foram inseridas amostras calibradores no intervalo de 5 a 100 ng/mL e controle comercial Chromsystem® 25(OH)D3.
As concentrações de 25(OH)D3 medidas nas duas estações apresentaram alta correlação rs= 0.667 (p<0.001), com intervalo de
16,08 a 33,82 ng/mL e mediana (IQR1-IQR3) 22,85 ng/mL (20,59-26,81 ng/mL) no inverno e intervalo 20,06 a 49,30 ng/mL e
mediana (IQR1-IQR3) 27,91 ng/mL (24,52-31.61 ng/mL) no verão. Apesar da realização frequente de atividades ao ar livre, foi
possível evidenciar o impacto da diminuição de R-UVB no inverno sobre o status de vit D, visto que as medianas das diferenças
entre os níveis de 25(OH)D3 no inverno e verão foram significativamente diferentes (p<0,001) e a frequência de indivíduos com
níveis deficientes (<20 ng/mL) foi significativamente maior no inverno do que no verão (22% versus 1,7%; p<0,001). Concluindo,
estes estudo evidenciou o impacto da sazonalidade sobre o status da vitamina D, com impacto negativo do inverno sobre as
concentrações de 25(OH)D3.
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Resumo: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma das grandes causas de morte no mundo. Ele provoca prejuízos cognitivos,
motores e induz alterações no metabolismo cerebral, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.
Sabe-se que a hiperglicemia e hipoglicemia contribuem para o agravamento da lesão cerebral após o trauma e dados
epidemiológicos sugerem que pacientes diabéticos que sofrem TCE, tem maior mortalidade quando comparados a pacientes
normoglicêmicos. Assim, o controle glicêmico parece ser benéfico na recuperação após o trauma. Os mecanismos envolvidos
nas alterações metabólicas desencadeadas pelo TCE são pouco conhecidos apesar da sua relevância clinica. Assim, pretendemos
investigar se o diabetes apresenta maior morbidade e/ou mortalidade após o TCE, suas consequências cognitivas e os mecanismos
de sinalização envolvidos. Para tanto, utilizou-se camundongos C57BL/6 machos e adultos. O diabetes mellitus tipo 1 foi
induzido por injeção de streptozotocina (150mg/kg) – dia zero. Dividiu-se os animais em quatro grupos: sham salina (SS); sham
insulina (SI); TCE salina (TS); TCE insulina (TI). As injeções de insulina (20U/kg) e salina foram realizadas no intervalo de 12
horas-via subcutânea. Realizou-se a indução do TCE nos grupos TS e TI, duas horas após a administração de salina/insulina - dia
10. Para avaliar as funções cognitivas, os animais foram submetidos a testes comportamentais: campo aberto (CA),
reconhecimento de objetos (RO) e labirinto aquático de Morris (WM). Após eutanásia, coletou-se estruturas para análises
bioquímicas. Para a escolha da dose de insulina, fez-se uma curva de dose (5, 10 e 20U/kg). Nossos resultados demostram que
houve tendência para maior mortalidade no grupo TS, quando comparado ao TI (p=0,06). No CA, os animais TCE percorreram
uma maior distância no aparato (p<0,001). Os animais exploraram mais o objeto novo no teste de memória curta, exceto o grupo
TS (p=0,16). No WM, os grupos TS e TI permaneceram menos tempo na zona da plataforma, indicando um prejuízo na memória
espacial. Dados bioquímicos ainda não foram analisados, pois o projeto encontra-se em andamento. Conclui-se que os animais
submetidos ao TCE, apresentam prejuízo na memória espacial. A administração de insulina preveniu o declínio na memória de
reconhecimento no grupo diabético submetido ao TCE. A taxa de mortalidade foi maior no grupo TS, sugerindo que o modelo
corrobora com resultados clínicos.
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Resumo: O tênis de campo é uma modalidade esportiva amplamente praticada pela sociedade atual. No entanto, os altos níveis
de solicitação física podem culminar em desidratação, acúmulo de metabólitos tóxicos presentes na corrente sanguínea e queda
do rendimento físico dos atletas. A uréia é um composto sintetizado no fígado a partir de CO2 e amônia (sendo a amônia, derivada
do metabolismo protéico), e a creatinina é um composto formado de modo constante a partir da degradação da fosfocreatina,
como consequência do metabolismo muscular, a partir do qual, em conjunto com os níveis de uréia podem avaliar a função renal,
e indiretamente podem ser utilizados como compostos de monitoramento da saúde de atletas, uma vez que relacionam-se com
função renal, hepática e hidratação. Assim, o objetivo do estudo foi verificar os níveis sanguíneos de uréia e creatinina de treze
tenistas amadores com idade média de 37,98 (±14,79) anos, participantes de um torneio oficial na cidade de Chapecó-SC. Com
relação aos níveis de uréia foram observadas diferenças significativas (p= 0,03) entre os níveis sanguíneos pré e pós-jogos
(35,23±7,91U/L e 41,08±7,71U/L). Do mesmo modo, foram observadas diferenças significativas (p= 0,03) entre os níveis de
creatinina pré e pós-jogos (1,01±0,19 mg/dL e 1,21±0,29 mg/dL). Os elevados níveis de uréia pós atividade física, sugerem níveis
superiores de catabolismo protéico, o que está em consonância com a elevada exigência musculoesquelética do tênis de campo,
assim como o aumento significativo nos níveis de creatinina, podem demonstrar que os atletas não realizaram uma adequada
reposição hidroeletrolítica durante as partidas, levando a hemoconcentração. Conclui-se que a prática do tênis de campo influencia
diretamente nos níveis de uréia e creatinina venoso.
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Resumo: A obesidade é um problema de saúde pública mundial, sendo que inúmeras pessoas buscam de alternativas para reverter
esta doença, incluindo dietas sem o acompanhamento de profissionais da área da saúde. A busca por dietas hiperproteícas, com
elevada ou exclusiva ingestão de proteínas associado a pouca ou nula ingestão de carboidratos tem ganhado muitos adeptos. Os
carboidratos desempenham papel fundamental no organismo, como fonte energética principal ao ser humano, enquanto as
proteínas possuem como principal função a estrutural, e de modo secundário podem fornecer energia. O objetivo deste trabalho
(que se encontra em andamento) foi avaliar o perfil corporal e bioquímico de ratos submetidos a uma dieta hiperproteica. Foram
utilizados 10 Rattus norvegicus em cada grupo, sendo o grupo controle (CLT) alimentado com dieta (ração) para roedores e o
grupo experimental (EXP), com dieta hiperproteica. Os animais receberam esta modalidade de dieta por um período de 30 dias,
sendo realizada a eutanásia na sequência. (Parecer CEUA, 05/2016). Com relação à análise das gorduras omental, e perigonadal,
não houve diferença significante (p<0,05), porém, houve redução significativa na adiposidade retroperitoneal (p<0,05, n=10).
Em relação à glicose sanguínea em jejum não houve diferença significativa entre os grupos, (CTL 81,1mg/dL vs. EXP 70 mg/dL)
(p<0,05, n=10). Estes dados sugerem que dietas hiperprotéicas permitem a redução da gordura visceral, como a retroperitoneal,
bem como a redução dos níveis glicêmicos. A redução da glicemia nos animais do grupo experimental pode ser explicada pela
redução na quantidade de carboidratos obtidos pela dieta, assim como a gordura retroperitoneal pode ter sido recrutada como
fonte energética na ausência dos carboidratos, e por isto reduzido de modo significante no grupo experimental. Embora estes
dados sejam promissores com relação ao uso deste tipo de dieta, faz-se necessário o acompanhamento a partir de outros testes
bioquímicos, para a avaliação da função renal e hepática destes animais, que pode ser comprometida com a alimentação rica em
proteínas. Conclui-se que a dieta hiperprotéica em ratos, permite a redução de parte da gordura visceral, bem como dos níveis
glicêmicos.
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Resumo: A sarcosinemia é um fenótipo caracterizado pela concentração aumentada de sarcosina (Nmetilglicina) no plasma e excreção aumentada de sarcosina na urina. Os pacientes com
sarcosinemia apresentam retardo mental ou problemas neurológicos. No presente estudo, foi investigado o efeito de administração
aguda de sarcosina e/ou creatina mais piruvato em alguns parâmetros de estresse oxidativo e metabolismo energético em
homogeneizado de córtex cerebral de ratos Wistar de 21 dias. Para o efeito agudo foram administrados intraperitonealmente três
vezes em um dia, com intervalos de 3 horas, 10 µL de solução salina (grupo controle), 0.5µmol/g de sarcosina (grupo sarcosina),
0,4 µg/g de creatina + 0,2 µg/g de creatina + piruvato (grupo creatina ± piruvato) e sarcosina + creatina + piruvato (grupo sarcosina
+ creatina + piruvato). Os animais foram mortos 1 hora após a última injeção e o córtex cerebral retirado para análise bioquímica.
A análise estatística foi realizada por ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey quando o valor de F foi significativo
(p<0,05) através do programa estatístico SPSS 20.0. A administração de sarcosina induziu estresse oxidativo e diminuiu a
atividade de adenilato quinase, GAPDH, complexo IV além das atividades da creatinacinase citosólica e mitocondrial. Por outro
lado, a atividade de succinato desidrogenase aumentou no córtex cerebral dos ratos. Além disso, o conteúdo total de sulfidrilas
diminuiu significativamente, enquanto a oxidação de DCFH, o conteúdo de TBARS, e atividades de SOD e GPx aumentaram
significativamente com administração de sarcosina. A coadministração de creatina mais piruvato foi eficiente na prevenção de
alterações provocadas pela administração de sarcosina no estresse oxidativo e nas enzimas da rede de fosfotransferência. Estes
resultados indicam que a administração aguda de sarcosina pode estimular o estresse oxidativo e alterar o metabolismo energético
no córtex cerebral de ratos. No caso de estes efeitos também ocorrerem em humanos, eles podem contribuir, junto de outros
mecanismos, para a disfunção neurológica de sarcosinemia, onde a suplementação de creatina e piruvato pode ser benéfica para
os pacientes.
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Resumo: O cromo é um metal pesado que apresenta diferentes estados de valência, sendo um dos mais importantes o cromo
hexavalente (Cr VI), utilizado em diferentes ramos industriais. Um dos efeitos causados por este metal é a geração de radicais
livres através da redução do Cr VI, causando danos oxidativos em diferentes moléculas. Como defesa do organismo há a produção
de substancias antioxidantes capazes de retardar ou prevenir a oxidação dos substratos. Um desequilíbrio entre as espécies
oxidantes e antioxidantes é definida como estresse oxidativo. Portanto, o principal objetivo do trabalho é determinar os possíveis
danos causados pela exposição ao Cr VI através da avaliação das enzimas antioxidantes. Foram utilizados 26 ratos Wistar machos
com 30 dias, divididos em 3 grupos, sendo o Grupo I composto por 9 ratos expostos a 25 ppm de dicromato de potássio (K2Cr2O7)
em água, o Grupo II, 8 ratos, expostos a 50 ppm de K2Cr2O7 na água e o Grupo Controle (CT), 9 ratos, abastecidos com água
potável. Foram avaliadas as enzimas antioxidantes a partir da análise da catalase, superóxido dismutase (SOD) e glutationa
peroxidase (GSH-Px). Os dados foram expressos em média  desvio padrão. Os valores obtidos foram analisados por ANOVA
de uma via, seguida do teste de Tukey quando o valor de F for significante, p<0,05. Das enzimas avaliadas no fígado, somente a
atividade da SOD obteve diferença significativa nos grupos expostos (Grupo I - 103,32 ± 17 U SOD/mg de proteína (p<0,05),
Grupo II - 109,99 ± 17,77 U SOD/mg de proteína (p<0,05) e o Grupo CT - 128,03 ± 12,3 U SOD/mg de proteína). No rim, a
atividade da GPx obteve uma diferença significativa (Grupo CT - 4,4 ± 0,66 U GPx/mg de proteína, Grupo I - 3,46 ± 0,66 U
GPx/mg de proteina (p<0,01) e Grupo II - 3,58 ± 0,4 U GPx/mg de proteína (p<0,01)). A atividade da SOD para o grupo CT foi
de 35,98 ± 3,16 U SOD/mg de proteína, no grupo I de 31,83 ± 4,1 U SOD/mg de proteína e no grupo II de 30,78 ± 4,1 U SOD/mg
de proteína (p<0,05). As diferentes concentrações de cromo aos animais expostos demonstraram diferenças entre os dois órgãos
analisados. O rim obteve uma diferença significativa maior que o fígado, tendo as atividades das enzimas SOD e GPx uma
diminuição de suas atividades, sendo um dos possíveis motivos a interrupção de suas funções pela ação do cromo hexavalente e
seus compostos. Com os resultados podemos verificar que o Cr VI causa uma diminuição das atividades das enzimas
antioxidantes nos dois órgãos.

Palavras-chaves: Cromo hexavalente, estresse oxidativo, enzimas antioxidantes, catalase, superóxido dismutase, glutationa
peroxidase
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Resumo: O cromo hexavalente (Cr VI) é um metal pesado utilizado nos diferentes ramos industrias. Ele é tóxico ao organismo
apresentando características citotóxicas, genotóxicas e carcinogênicas. Um de seus efeitos é a formação de espécies reativas do
oxigênio (EROs), substâncias ocasionadas pelo desemparelhamento de elétrons, acarretando na instabilidade de moléculas, como
os lipídeos, proteínas e carboidratos, entre outras. Esta ação resulta na formação de danos oxidativos com a possibilidade de
prejudicar o organismo. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os danos oxidativos frente à exposição ao Cr VI.
Foram utilizados 26 ratos Wistar machos, separados em 3 grupos, sendo o Grupo I composto por 9 ratos e expostos a 25 ppm de
dicromato de potássio (K2Cr2O7) na água, o Grupo II, 8 ratos, expostos a 50 ppm de K2Cr2O7, e o Grupo Controle (CT), 9 ratos,
abastecidos com água potável. Para a avaliação dos danos oxidativos foram realizadas dosagens de carbonilas, ácido tiobarbitúrico
(TBARS), 2’ 7’ – dihidrodiclorofluoresceína (DCFH). Os valores obtidos foram analisados por ANOVA de uma via, seguida do
teste de Tukey quando o valor de F for significante, p<0,05. A avaliação das carbonilas no fígado obteve uma diferença
significativa (Grupo CT - 2,03 ± 0,46 mmol de carbonilas/mg de proteína, Grupo I - 2,53 ± 0,54 mmol de carbonilas/mg de
proteínas (p<0,05) e Grupo II - 2,51 ± 0,2 mmol de carbonilas/mg de proteínas (p<0,05)). No rim, as dosagens de carbonilas
obtiveram uma diferença significativa entre os grupos (Grupo CT - 1,62 ± 0,11 mmol de carbonilas/mg de proteínas, Grupo I 1,76 ± 0,16 mmol de carbonilas/mg de proteínas e Grupo II - 1,91 ± 0,18 mmol de carbonilas/mg de proteínas ( p<0,01)). O
DCFH também obteve uma diferença significativa (Grupo CT - 1,62 ± 0,5 µmol DCFH/mg de proteína, Grupo I - 1,76 ± 0,6
µmol DCFH/mg de proteína (p< 0,05) e Grupo II - 1,91 ± 0,53 µmol DCFH/mg de proteína (p<0,05)). Somente as carbonilas
obtiveram uma diferença significativas nos dois órgãos analisados, sendo estas um resultado da oxidação dos aminoácidos
presentes nas proteínas. Portanto, com os resultados obtidos demonstrou-se um aumento dos danos oxidativos no rim e no fígado
em animais expostos a diferentes concentrações de cromo hexavalente.
Palavras-chaves: Cromo hexavalente, estresse oxidativo, carbonilas, ácido tiobarbitúrico, 2’ 7’ – dihidrodiclorofluoresceína
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Resumo: O envelhecimento populacional vem sendo cada vez mais evidente, tornando-se comum atingirmos idades elevadas e,
com isso, alterações oriundas do envelhecimento são mais presentes. A diminuição da densidade mineral óssea, acomete
principalmente mulheres pós-menopáusicas e está relacionada à diminuição da vitamina D (VitD), que atua aumentando a
absorção do cálcio oriundo da alimentação, entre outras funcionalidades que tendem a balança do metabolismo ósseo para o lado
positivo. A exposição solar é a principal fonte de obtenção de níveis ótimos de VitD, contudo, mesmo em países tropicais como
o Brasil, existem relatos de que até 75% da população apresente níveis insuficientes ou deficientes dessa substância. Verificar a
frequência de exposição solar de idosas que frequentam um serviço de densitometria óssea de Porto Alegre. Foram avaliadas 59
idosas que após realizarem o exame foram convidadas a participar da pesquisa, assinaram o TCLE e responderam um questionário
com informações a respeito da exposição solar. Esse estudo encontra-se aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) sob o número 674.750. A idade média das idosas foi 69,44 ± 7,76 anos.
Com relação à exposição solar foi observado que 30 (51%) mulheres apresentavam uma frequência de exposição solar <1h/dia.
Outras 24 (40%) apresentavam uma exposição solar entre 1 e 2h/dia. Foi relatado por 3 (5%) participantes uma exposição solar
>2h/dia e, em contrapartida, 2 (4%) participantes afirmaram nunca ou raramente se expor ao sol. Dentre as 30 participantes que
relataram exposição solar <1h/dia, 47% do total da exposição ocorriam entre as horas menos eficientes para síntese de vitamina
D, enquanto 37% se dava durante o período mais eficiente e ainda, 16% em horário insuficiente para síntese. No grupo com
exposição solar entre 1 e 2h/dia, 47% da exposição solar ocorria em período menos eficiente para a síntese de VitD, 37% durante
o período ótimo de síntese e 16% em período menos eficiente. Dentre as participantes com exposição solar >2h/dia, foi percebido
que havia exposição de 44% tanto no período ótimo quanto no período menos eficiente para síntese de VitD, enquanto 12 %
ocorria em horário insuficiente. Foi possível verificar que mesmo sendo fundamental a exposição solar, muitas mulheres
apresentaram exposição insuficiente na duração e no período em que se expuseram ao sol.

Palavras-chaves: Vitamina D, exposição solar, metabolismo ósseo
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Resumo: A hipovitaminose D é um problema de saúde pública mundial. Várias doenças têm sido relacionadas à presença de
hipovitaminose D além daquelas ligadas ao metabolismo ósseo, incluindo a diabetes mellitus (DM), obesidade, hipertensão
arterial, doenças autoimunes e câncer. Existem evidências ainda não conclusivas de que baixos níveis de vitamina D estão
associados à prevalência da DM. O presente trabalho teve como objetivo analisar a prevalência de insuficiência e deficiência de
vitamina D em adultos pré-diabéticos e diabéticos atendidos em um laboratório da cidade de Ibirama, Santa Catarina. O estudo
teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Metropolitana de Blumenau – FAMEBLU (parecer número
273/2015). Foram coletados os resultados das dosagens séricas de vitamina D e glicose de pacientes atendidos no laboratório
durante o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. A determinação quantitativa de 25(OH)D foi realizada pelo método
de imunoensaio quimioluminescente de micropartículas (CMIA) e as dosagens de glicemia de jejum foram realizadas pelo
método enzimático da glicose oxidase. Os níveis séricos de 25(OH)D dos pré-diabéticos e diabéticos (27 ± 13,2 ng/mL e 25,5 ±
9 ng/mL, respectivamente) foram mais baixos do que aqueles observados no grupo dos normoglicêmicos (33±13,2 ng/mL). Foi
observada uma prevalência de insuficiência de vitamina D (entre 20 e 29 ng/mL) tanto nos adultos normoglicêmicos, como
naqueles pré-diabéticos e diabéticos. A deficiência dessa vitamina (valores abaixo de 20 ng/mL) foi maior no grupo dos diabéticos
(22,7%) e pré-diabéticos (22%) quando comparada ao grupo de normoglicêmicos (4%), com diferença estatística entre eles. Estes
resultados sugerem uma associação dos baixos níveis de vitamina D com pré-diabetes e diabetes, com forte correlação quando
os níveis de 25(OH)D são menores que 20 ng/mL., porém outras variáveis relacionadas ao estilo de vida dos adultos analisados
necessitam ser controladas para confirmação segura dessa associação, incluindo o tempo de exposição à radiação solar, a etnia,
a presença de doenças que alteram o metabolismo da vitamina D, o estado nutricional, o índice de massa corpórea, entre outras.

Palavras-chaves: Hipovitaminose D. Normoglicêmicos. Pré-diabetes. Diabetes.
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Título: BETA-BLOQUEADOR BUCINDOLOL MODULA A RAZÃO DOS RECEPTORES ET-A/ET-B E REVERTE
O AUMENTO DE ESPESSAMENTO DA ARTÉRIA PULMONAR EM MODELO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
PULMONAR INDUZIDA POR MONOCROTALINA
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Godoy2, Isnard Elman Litvin2 e Adriane Belló-Klein1
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Resumo: Introdução: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é caracterizada por superexpressão de vasoconstritores, como a
endotelina-1 (ET-1), e produção prejudicada de vasodilatadores, como o óxido nítrico (NO). Esse desequilíbrio, juntamente com
o aumento da razão entre os receptores da ET-1, é responsável pelo espessamento da túnica média da artéria pulmonar (AP),
colaborando para o aumento da resistência vascular. O sistema nervoso autônomo atua na progressão desta doença, e o uso de
beta-bloqueadores pode atenuar o processo de remodelamento vascular. Avaliar o desempenho do beta-bloqueador bucindolol
sobre a expressão proteica de fatores envolvidos no controle do tônus vascular, enzimas antioxidantes e remodelamento vascular
no tecido pulmonar em modelo de HAP induzida pela monocrotalina. CEUA/UFRGS: 26224. 36 ratos Wistar machos foram
divididos em 4 grupos: controle (CTR), monocrotalina (MCT), bucindolol (BCD) e monocrotalina+bucindolol (MCT+BCD). A
HAP foi induzida através de dose única de monocrotalina (60 mg/kg, i.p.). Após 2 semanas, os animais foram tratados por 7 dias
com bucindolol (2 mg/kg, i.p.) ou veículo. Após o tratamento, foram coletados pulmões e AP. No tecido pulmonar, foram
avaliadas as atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx), bem como
lipoperoxidação e expressão dos receptores A (ET-A) e B (ET-B) da ET-1 e da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS).
Na AP, foram avaliados a espessura da túnica média e infiltrado inflamatório. As atividades das enzimas SOD (18%) e GPx
(65%) foram maiores no grupo MCT em relação ao CTR, porém não houve diferença entre os grupos BCD e MCT+BCD. A
atividade da CAT e a lipoperoxidação não diferiram entre os grupos. O grupo MCT apresentou aumento da expressão de ET-A
(95%) e redução de ET-B (43%) em relação ao CTR. O tratamento atenuou o aumento de ET-A e não interferiu na expressão de
ET-B, reduzindo em 50% a razão ET-A/ET-B. Os grupos MCT e MCT+BCD apresentaram menor expressão de eNOS em relação
a seus controles. O grupo MCT apresentou maior espessura da AP (46%) em relação ao CTR, e o tratamento diminuiu (33%)
essa espessura nos animais MCT+BCD em relação ao MCT. Os grupos MCT e MCT+BCD apresentaram mais animais (67%)
com infiltrado inflamatório em relação aos grupos CTR e BCD. O tratamento com bucindolol atenua o aumento da razão ETA/ET-B, reduzindo o remodelamento vascular demonstrado pela menor espessura da AP.

Palavras-chave: beta-bloqueador; bucindolol; endotelina-1; monocrotalina.
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Resumo: O isolamento de células puras de tecidos a partir de cortes histológicos é possível através da técnica de microdissecção
e captura laser (LCM). Essa técnica auxilia o isolamento de células específicas, permitindo uma análise precisa da amostra de
interesse. Para o isolamento das células, a amostra é cortada no criostato para a confecção de lâminas, que após serem coradas
com hematoxilina e eosina são acopladas ao microdissector, e então, o material desejado pode ser isolado. Padronizar a técnica
de LCM em amostras de tecido tumoral prostático para o isolamento das células epiteliais de Hiperplasia Prostática Benigna e
Câncer de Próstata. Diferentes etapas do protocolo foram testadas como a coleta das amostras em RNA later® ou em nitrogênio
líquido, o armazenamento das lâminas a temperatura ambiente ou gelo seco, as técnicas para a extração do RNA a partir do
reagente Trizol® ou do kit RNAquous® e a espessura do corte do material de 8µm ou 11µm. Nas amostras coletadas em RNA
later® e extraído em Trizol® foi possível obter 7,06 ng/µl de RNA, mas o RNA estava contaminado com resíduos da extração e
degradado, possivelmente pelo longo tempo de confecção das lâminas e pelo armazenamento em temperatura ambiente. Com o
mesmo tipo de coleta e extração de RNA com o Kit RNAquos®, foi possível obter 5,8 ng/µl, o RNA novamente se apresentava
degradado, o que foi minimizado ao armazenar as lâminas em gelo seco até a microdissecção. Com as amostras coletadas em
nitrogênio líquido a confecção das lâminas para microdissecção foi mais rápida, pois o congelamento em nitrogênio permitiu um
corte mais preciso e eficaz, diminuindo o tempo de exposição do material e favorecendo a obtenção de 7,2 ng/µl de RNA de boa
qualidade e maior quantidade. Ao testar a espessura do corte verificamos que 8µm foi a mais adequada para conseguir o corte
efetivo pelo microdissector. O melhor protocolo estabelecido foi: coletar as amostras em nitrogênio líquido, realizar cortes de 8
µm, armazenar as lâminas em gelo seco, por até duas horas, de forma a minimizar o tempo de exposição do material e utilizar o
kit RNAquous®, o que favorece a extração de RNA com maior qualidade.

Palavras-chaves: Microdissecção, Câncer de próstata, Padronização.
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Resumo: A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é caracterizada pelo aumento da resistência vascular pulmonar e consequente
sobrecarga do ventrículo direito (VD), resultando em hipertrofia desta câmara com evolução para insuficiência cardíaca. Dentre
os sistemas envolvidos no remodelamento cardíaco está a hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS), acelerando a
progressão da doença e causando danos ao miocárdio. O Bucindolol (BCD) contribui para um efeito vasodilatador, pois atua
sobre o SNS bloqueando receptores adrenérgicos β1, β2 e α1. O objetivo do estudo foi avaliar a ação do BCD sobre o sistema
nervoso autônomo e sobre as alterações morfológicas do VD promovidas pela monocrotalina em ratos com HAP. Sob aprovação
do Comitê de Ética no Uso de Animais da UFRGS (número 26244), foram utilizados 36 ratos Wistar (120±10g) divididos nos
grupos MCT, MCT+BCD, CTR e BCD. Os grupos MCT e MCT+BCD receberam uma única injeção intraperitoneal de
monocrotalina (60mg/Kg). Após duas semanas, iniciou o tratamento com BCD (2mg/Kg/dia i.p.) por sete dias. No 22° dia, os
animais foram anestesiados (quetamina 90mg/Kg e xilazina 10mg/Kg i.p.), submetidos ao cateterismo da artéria femoral e
decapitados, tendo o coração coletado para análise histológica do VD. Os resultados foram avaliados utilizando ANOVA de duas
vias (Sigma Plot 12.0) seguida pelo teste de Student-Newman-Keuls, nível de significância P<0,05. Nenhuma diferença
significativa foi encontrada entre os grupos com relação à frequência cardíaca. A atividade simpática (LF) no grupo MCT estava
181% aumentada, comparando ao grupo CTR, enquanto que o BCD reduziu 70% da atividade no grupo MCT+BCD em relação
ao grupo MCT. A atividade parassimpática (HF) estava 57% diminuída no grupo MCT em relação ao grupo CTR, e manteve-se
em níveis fisiológicos nos grupos CTR+BCD e MCT+BCD, visto que teve um aumento de 142% na resposta do grupo
MCT+BCD em relação ao grupo MCT. O balanço simpato-vagal (razão LF/HF) aumentou 211% no grupo MCT em relação ao
grupo CTR, e reduziu 91% nos animais tratados com BCD (CTR+BCD e MCT+BCD) em relação aos grupos CTR e MCT.
Ainda, houve diminuição de 93% no grupo MCT+BCD para o grupo MCT. O grupo MCT+BCD apresentou redução de 17% da
necrose em relação ao grupo MCT, além da redução do pleomorfismo e infiltrado inflamatório. O BCD reverteu o desbalanço
autonômico causado pela HAP, atenuando os efeitos cardiotóxicos causados pela hiperatividade simpática.
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Resumo: Como os hormônios da tireoide controlam situações metabólicas, e estas podem estar envolvidas com o diabetes
mellitus, glândulas e tecidos reguladores de substratos energéticos, bem como as ações da cafeína e do exercício físico não
inerentes para o conhecimento e tratamento do diabetes mellitus, devido suas ações de utilização e mobilização energética. Os
hormônios da tireoide inibem a liberação da insulina estimulada pela glicose, associado a ações do sistema nervoso simpático,
acarretando um aumento da utilização e oxidação de glicose na ilhota, descrevendo assim, uma ação de feedback negativo, ocorre
um estímulo de liberação e conversão de hormônios tireoide e consequente aumento glicêmico. Dessa forma, o presente trabalho
buscou avaliar os efeitos do treinamento com exercício físico e da ingestão de cafeína sobre as concentrações séricas de T3 em
animais diabéticos. Foram utilizados 24 animais, com 60 dias de idade, divididos em quatro grupos: Controle cafeína, Exercício
cafeína, Diabetes cafeína e Diabetes, exercício e cafeína. O modelo de diabetes foi induzido pela administração intraperitonial de
60 mg/kg de estreptozotocina. Após 30 dias de treinamento (natação durante 30 min com sobrecarga de 4% corporal) ou
tratamento com cafeína (6 mg/Kg), foi avaliado as concentrações plasmáticas de T3, determinado por quimioluminescência
usando um sistema de imunoensaio (DPC immulite 2000R). O consumo de cafeína associado ao exercício aeróbico proporcionou
uma redução significante nos níveis de T3 (1,0 µg/dL, 30%) para os animais diabéticos, após 30 dias de treinamento, comparado
ao grupo Diabetes cafeína. Não ocorreram diferenças significativas entre os demais grupos. O consumo de cafeína poderia estar
relacionado tanto com o aumento da liberação de T3, bem como estimular a ação desse hormônio quando associado ao exercício
físico, devido a necessidade de utilização energética que requer a atividade. Estudos mostram que o consumo de cafeína aumenta
a concentração plasmática de T3 e T4, por um período de até 24 horas. Como os estudos nessa área ainda são escassos, avalia-se
que uma melhor eficiência dos hormônios da tireoide pode amenizar a longo prazo o quadro metabólico hormonal do diabetes
mellitus.
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Resumo: Um entendimento importante tem sido feito sobre as ações dos hormônios da tireoide mediando ações metabólicas
relacionadas ao exercício físico, atuando em várias glândulas e tecidos reguladores de substratos energéticos são inerentes para a
manutenção homeostática após o estresse físico. O diabetes mellitus, uma desordem metabólica, trazendo complicações como
perda de massa muscular e reduz a ação anabólica de insulina, reduz o consumo de substratos energéticos. Recentes estudos
indicam que indivíduos eutireoideos podem ter flutuações nas concentrações de triiodotironina (T3) no plasma após o exercício
físico, correlacionando com mudanças na secreção de insulina e sua sensibilidade. Dessa forma, o presente trabalho buscou
avaliar os efeitos do treinamento com exercício físico sobre as concentrações séricas de T3 em animais diabéticos. Foram
utilizados 24 animais, com 60 dias de idade, divididos em quatro grupos: Controle, Exercício, Diabetes e Diabetes exercício. O
modelo de diabetes foi induzido pela administração intraperitonial de 60 mg/kg de estreptozotocina. Após 30 dias de treinamento
(natação durante 30 min com sobrecarga de 4% corporal), foi avaliado as concentrações plasmáticas de T3, determinado por
quimioluminescência usando um sistema de imunoensaio (DPC immulite 2000R). O exercício aeróbico proporcionou um
aumento significante nos níveis de T3 (2,5 µg/dL, 35%) para os animais diabéticos que realizaram exercício, após 30 dias de
treinamento, comparado aos demais grupos. Não ocorreram diferenças significativas entre os demais grupos. Os mecanismos de
ação relacionados com os hormônios tireóideos e ação insulinotrópica formam um contrabalanço, onde ocorrendo um
desequilíbrio (hiper ou hipotireoidismo) e, podemos constatar a presença de diabetes mellitus ou resistência à insulina. O
conhecimento da interação entre hormônios da tireoide, diabetes mellitus e cafeína são pontos ainda desconhecidos na literatura,
que necessitam de maior atenção e desenvolvimento de estudos clínicos experimentais para a elucidação dos mecanismos e
aplicação clínica.
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Resumo: Níveis elevados de estresse oxidativo podem repercutir negativamente nas funções fisiológicas. A gestação é um estado
fisiológico que se caracteriza por aumento do estresse oxidativo. O tratamento materno com lipopolissacarídeos (LPS) induz um
processo inflamatório acompanhado de elevação do estresse oxidativo. O extrato aquoso de sementes da Moringa oleifera tem
efeito antioxidante in vitro, porém seus efeito in vivo ainda não estão claros. Investigar o efeito antioxidante do extrato aquoso
de sementes de Moringa oleifera e de sua principal lectina, a WSMoL, em órgãos maternos e fetais. O protocolo experimental
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFPE (23076.009437/2015-15). Ratas Wistar foram acasaladas
e, após detectada a prenhez, foram separadas em dois grupos: o grupo controle tratado com salina (0,5 mL/kg, n=24) e o grupo
tratado com LPS (0,5 mg/kg, n= 24). Subgrupos foram constituídos: o grupo controle tratado com água potável, CV (1mL/kg,
n=8); o grupo controle tratado com extrato aquoso de sementes de Moringa oleifera, CE (200 mg/kg, n=7); o grupo tratado com
LPS e água potável, LV (n=6); o grupo tratado com LPS e extrato aquoso de sementes de Moringa oleifera, LE (n=8); e o grupo
tratado com LPS e a WSMoL, LW, (1,1 mg/kg, n=5). A gravidez foi interrompida no 20° dia para coleta de placentas e fígados
materno e fetal e rim fetal. O estresse oxidativo foi avaliado pela mensuração dos níveis de malondialdeído (MDA), glutationa
reduzida (GSH) e produção de ânions superóxidos (O2-). A análise estatística foi realizada através de two-way ANOVA seguida
pelo teste de Bonferroni. As diferenças foram consideradas significantes para P < 0,05. O grupo LV apresentou níveis de MDA
mais elevados do que o grupo CV, nos fígados materno e fetal. O grupo LV também apresentou níveis de O2- maiores na placenta
e no rim fetal. Por outro lado, no grupo LE apresentou níveis de MDA e de O 2-, nos órgãos estudados, semelhantes ao do grupo
CV. O efeito antioxidante também ficou caracterizado em todos órgãos no grupo LW. Os níveis de GSH não foram afetados por
nenhum tratamento. Conclusão: Estes dados revelam o efeito antioxidante, in vivo, do extrato aquoso de sementes de Moringa
oleifera e de sua principal lectina, a WSMoL. Tendo em vista que os efeitos também foram caracterizados nos órgãos fetais, o
desenvolvimento fetal pode ser afetado.
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Resumo: Introdução: O envelhecimento provoca alterações nas funções biológicas de vários órgãos, dentre eles, o intestino. Há
relatos na literatura que demonstram mudanças na mucosa intestinal com o aumento da idade, como alterações na microbiota
natural do intestino, morfométricas da camada mucosa e expressão de proteínas, além do processo inflamatório típico do
envelhecimento, o que leva a disfunções absortivas e funcionais no órgão. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos
do envelhecimento na camada muscular do íleo de hamsters. Metodologia: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no
Uso de Animais para Experimentação (CEUA) da Universidade Estadual de Maringá (Parecer n. 094/2013). Para o estudo, foram
formados, aleatoriamente, dois grupos com 4 hamsters fêmeas (Mesocricetus auratus) cada, sendo denominados grupo 1 (G1) e
grupo 2 (G2). As hamsters foram mantidas em racks mini-isoladoras ventiladas com temperatura controlada (22ºC) e ciclo
claro/escuro de 12h, com água e ração à vontade. Quando os animais do G1 e G2 alcançaram, respectivamente, a idade de 150 e
180 dias, eles sofreram eutanásia por aprofundamento anestésico e um segmento de 1 cm do íleo de cada animal foi coletado e
fixado em paraformaldeído tamponado a 10%. Para a análise morfométrica, o segmento coletado foi emblocado em parafina,
submetido a cortes semi-seriados de 5 μm e corado pela técnica de Hematoxilina e Eosina. A determinação da medida da camada
muscular total do íleo das hamsters foi realizada utilizando-se de 16 imagens (1 imagem/quadrante/lâmina) capturadas com a
objetiva de 10X por uma câmera digital (Moticam 2000, 2.0 Megapixel) acoplada a um microscópio de luz trinocular (MOTIC
B5). As medidas foram realizadas a partir do software Motic Images Plus 2.0 e posteriormente, analisadas estatisticamente com
distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk e então, comparadas pelo teste T de Student com nível de significância de 5%
(p<0,05). Resultados: A largura da camada muscular total das hamsters sofreu uma redução significativa (p<0,05) de 13,86%
com a passagem do tempo de vida dos animais. Conclusão: Foi constatado que o envelhecimento é um fator que afeta a arquitetura
das camadas intestinais, causando atrofia na camada muscular total do íleo desses animais com o aumento da idade de 150 à 180
dias.
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Resumo: A função cardiovascular difere entre os sexos. A modulação autonômica cardíaca responde aos hormônios ovarianos,
e o estrógeno aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico (NO). Contudo, poucos estudos avaliaram a importância do estrógeno
nas respostas cardiovasculares, autonômicas e em parâmetros oxidativos de ratas Wistar, após a inibição aguda das vias
constitutiva e induzível da enzima óxido nítrico sintase (NOS). O presente estudo objetivou investigar o papel do estrógeno sobre
esses aspectos de ratas adultas jovens não anestesiadas, antes e 2 horas após a injeção de L-nitro-arginina-metil-éster (L-NAME,
inibidor da cNOS) ou S-Metilisotiouréia (SMT, inibidor da iNOS). Para isto, ratas Wistar (220 a 270 g), 8 semanas após a
ovariectomia, sem tratamento ou com estradiol 1mg/Kg/dia, VO (grupos OVX e OVX+E, respectivamente), ou falsa OVX
(SHAM), foram submetidos à cateterização da artéria e veia femurais. 24 horas depois foram registrados os valores de pressão
arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) antes e após a injeção de salina (0,9%), L-NAME (10mg/Kg), ou SMT (3
mg/Kg). Após 2 horas, foi colhido o plasma para medida de nitrito, capacidade antioxidante total (TRAP), hidroperóxidos de
lipídios (LOOH) e atividade da paraoxonase 1 (PON1). Efetuou-se a análise espectral da variabilidade da pressão sistólica (VPS)
e frequência cardíaca (VFC), e barorreflexo espontâneo antes e 2 horas após as injeções. CEUA: 276.2013.81. No basal a OVX
reduziu a sensibilidade barorreflexa (SBR) e aumentou a VPS e seu LF. O estradiol não preveniu estas alterações da OVX sobre
a VPS, não alterou a SBR, e aumentou a FC. Após 2 horas, os três grupos salina apresentaram redução da SBR. O L-NAME
aumentou a PAM e reduziu o LF da VPS, sendo o aumento da PAM menor nas OVX. Estas apresentaram redução da atividade
da PON1. A redução da PON1 pelo L-NAME foi prevenida nas OVX+E. SMT promoveu aumento da PAM e do LF da VPS nos
três grupos. OVX+E+SMT apresentaram menos nitrito que OVX+SMT. Do ponto de vista fisiológico, o estradiol mostra-se
importante para a manutenção cardiovascular das fêmeas, porém não preveniu o aumento da modulação simpática pela
ovariectomia. As NOS parecem exercer funções opostas sobre o sistema nervoso autônomo e, bioquimicamente, enquanto as
cNOS contribuem para a manutenção da atividade da PON1 em ratas OVX, a iNOS mantém os níveis de NO nas ratas OVX+E.
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Resumo: O núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) contribui para a manutenção de funções cardiovasculares e a L-arginina
é considerada importante substrato para síntese de óxido nítrico (NO) que é um neuromodulador do sistema cardiovascular.
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com L-arginina na produção de NO e modulação de
respostas cardiovasculares pelo PVN. Todos os protocolos experimentais foram aprovados pela CEUA (protocolo 5185.2014.79)
Utilizaram-se ratos da linhagem Wistar (peso inicial: 220-250g) divididos aleatoriamente em dois grupos: Controle (C) ou Larginina (L-arg). A suplementação com L-arginina foi realizada no grupo L-arg (dose: 62,5mg/ml/rato/dia), via oral (gavagem)
enquanto o grupo C recebeu o mesmo volume de água (1ml/rato/dia ) durante 4 semanas, 5x/semana. Os animais foram
submetidos ao implante de cânulas-guia no PVN e cateterismo de artéria e veia femoral. 24 horas depois foram registrados os
valores basais de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) e em seguida realizada a administração bilateral de
um inibidor da nNOS (n-Propyl-L-Arginina, 4nmol/100nl) no PVN dos animais. Após o experimento os animais foram destinados
à coleta de tecidos: coração (g), tíbia (cm) e “punchs” de PVN. A dosagem de nitrito no PVN foi avaliada por método CádmioGriess. A análise estatística foi feita através do Software GraphPad Prism. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade
Kolmogorov Smirnov e apresentados em média±epm. As diferenças entre os grupos foram avaliadas por teste t`Student e adotouse p≤0,05 como nível de significância. A suplementação com L-arginina provocou bradicardia em repouso (C: 359±6 vs. L-arg:
335±6 b/min) sem alterações na PAM dos animais, assim como maior resposta pressora ao n-propyl no PVN (ΔPAM: C: 17±2
vs. L-arg: 26±3 mmHg) e taquicárdica (ΔFC: C: 86±6 vs. L-arg: 129±13 b/min). Somado a isso, os animais do grupo L-arg
apresentaram maiores concentrações de nitrito no PVN (C: 3,3±0,7 vs. L-arg: 5,5±0,7 uM/mg/PVN). Não foram observadas
diferenças estatísticas significativas para: Peso absoluto de coração (C: 1,04±0,03 vs. L-arg: 1,1±0,04 g), tíbia (C: 3,7±0,03 vs.
L-arg: 3,6±0,03 cm) e relação coração/tíbia (C: 0,28±0,009 vs. L-arg: 0,30±0,01 g/cm). Nossos dados permitem concluir que a
suplementação com L-arginina modificou o controle cardiovascular central e parâmetros periféricos envolvendo o NO de forma
semelhante aos efeitos do treinamento físico em ratos.
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Resumo: Os diferentes fenótipos dos macrófagos exercem um importante papel no remodelamento cardíaco pós-infarto. Os
macrófagos M1 têm uma ação pró-inflamatória e são encontrados no coração precocemente após o infarto, enquanto que os
macrófagos M2 surgem depois, substituindo os macrófagos M1 de maneira a mediar a resolução da inflamação e promover a
angiogênese. Os AGE podem modular a polarização dos macrófagos, porém seu papel funcional no contexto do pós-infarto
permanece pouco compreendido. Nosso objetivo é avaliar se os AGE podem polarizar os macrófagos no pós-infarto e se eles
interferem no remodelamento cardíaco. Foram coletados dados experimentais de 68 ratos Wistar machos adultos (2-3 meses de
idade) divididos em 4 grupos: sham + 0.9% NaCl (IP); infarto + 0.9% NaCl (IP); infarto + metilglioxal (indutor de AGE, 17
mg/kg/dia; IP); infarto + aminoguanidina (agente anti-AGE, 0,5 g/L na água de beber). Subgrupos foram eutanasiados 2, 6 e 10
dias pós-infarto. As análises ecocardiográficas não mostraram diferenças na fração de ejeção ou área acinética entre os grupos
infarto. Os níveis de citocinas de homogentato cardíaco foram avaliados por ensaio multiplex (IL-1β, IL-1α, TNF-α, IL-6, IL-10,
e IL-12). Houve um aumento da citocina próinflamatória IL-6 na área remota no décimo dia após cirurgia no grupo infarto,
enquanto que a IL-1β e IL-12 tiveram seus níveis reduzidos comparados ao grupo sham. Os níveis da citocina anti-inflamatória
IL-10 não foram diferentes entre os grupos. Análises por Western Blot do receptor dos AGE (RAGE) da área cardíaca remota ao
infarto, normalizado por GAPDH, evidenciaram uma diferença na expressão desse receptor entre infarto e sham (p<0,05). Na
área remota também foram avaliadas a expressão proteica de AGE, e a expressão gênica dos diferentes fenótipos de macrófagos
cardíacos, no entanto não foi encontrada diferença entre os grupos. Até agora, não é possível concluir se os AGE podem induzir
a polarização de macrófagos in vivo. Para isso, estão em andamento avaliações na aréa infartada: AGE e RAGE, PCR em tempo
real e imunohistoquímica para avaliação dos fenótipos dos macrófagos cardíacos.

Palavras chave: Macrófago, Infarto, AGE, RAGE
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Resumo: Atresia biliar (AB) é uma doença que inicia na infância cuja sua etiopatogenia não está totalmente elucidada. Os fatores
ambientais e genéticos podem ser potenciais desencadeantes, ou coparticipantes etiológicos para o desenvolvimento da AB.
Identificar fatores de risco ambientais em uma amostra de pacientes com AB no Rio Grande do Sul. Estudo caso-controle
aprovado pelo CEP, cuja população em estudo constou de mães de crianças com o diagnóstico de AB. Para compor o grupo
controle foram recrutadas mães de crianças com diagnóstico de fibrose cística (FC). O grupo FC foi escolhido por se tratar de
uma doença congênita com causa genética bem estabelecida e apresentar idade de diagnóstico da doença semelhante ao grupo
AB. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido as mães foram entrevistadas, através de um questionário
padrão avaliando fatores de risco e exposição ambiental que foram expostas durante a gestação do paciente, visando identificar
variáveis especificamente associadas à AB. Pacientes AB e FC foram pareados em relação à idade para controlar o viés de
memória das mães. Foram incluídos 27 pacientes por grupo, sendo 15 (55.6%) do sexo feminino com AB e 17 (63%) com FC.
Não houve diferença entre os grupos quanto às variáveis: idades dos pais, fumo antes da gestação e convívio da gestante com
fumantes, consumo de álcool e drogas ilícitas antes e durante a gestação, consumo de chimarrão, chás, medicamentos, ácido
fólico, sulfato ferroso, vitaminas, cremes contra estrias e acnes, nem com utilização de preservativo durante a gestação. Mães dos
pacientes com AB apresentaram maior incidência de tabagismo gestacional em comparação com as mães de fibrocísticos
(p=0.050), porém sem diferença significativa na análise multivariada (p=0.063, OR=8.48, IC 95%: 0.89– 81.0). Em relação à
estação da concepção e nascimento dos pacientes, não houve diferença entre grupos (p= 0.086 e 0.59, respectivamente), contudo
na análise multivariada observou-se uma diferença significativa (p=0.03) para a estação de concepção inverno em relação às
outras estações no grupo AB (OR=0.19, IC 95%: 0.04 – 0.85). Este é o primeiro relato sobre exposição a fatores de risco ambiental
durante a gestação de pacientes com AB no Brasil. O início da gravidez durante o inverno diminuiu o risco de desenvolvimento
de AB, enquanto o hábito de fumar durante a gravidez pareceu aumentar este risco.

Palavras-chaves: Atresia biliar, fatores de risco ambiental, fibrose cística.
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Resumo: A depressão é um grave problema de saúde pública, cuja prevalência varia conforme a população estudada. A população
agrícola representa 20% da população brasileira economicamente ativa, e vários fatores dificultam o acesso deste grupo a
programas de saúde. Conhecer a realidade regional desta patologia pode auxiliar no aprimoramento das políticas públicas para
esta população. O presente estudo buscou avaliar a associação entre depressão baseado no Inventário de Depressão de Beck (BDI)
e perfil lipídico e glicêmico de pequenos agricultores do munícipio de Santiago/RS. O estudo foi aprovado pelo CEP-UNIPAMPA
parecer nº1.216.322. Participaram do estudo 152 agricultores, de ambos sexos, idades entre 18 e 86 anos. Após convite e
assinatura do TCLE, responderam ao BDI e a um questionário e realizaram coleta de sangue. As análises de glicemia e perfil
lipídico foram determinadas em equipamento automatizado com kits comerciais. A estatística descritiva e o teste t-Student foram
realizados no programa SPSS v.20.0. Diferenças com p≤0,05 foram consideradas significativas. A maioria dos participantes eram
do sexo feminino (54%), com média de escolaridade de 5,5 anos. No total 19 pessoas (12,5%) estavam em estado depressivo
segundo BDI. Quanto ao diagnóstico prévio de depressão por profissional da saúde, 20% deles declaram já ter sido diagnosticados
com depressão. Não houve diferença significativa entre o perfil lipídico e depressão. A glicemia foi significativamente maior no
grupo deprimido (111,9±17,2 mg/dL) do que no grupo não-deprimido (86,7±26,6 mg/dL), p=0,005. Médias de valores de
glicemia maiores no grupo depressivo podem estar associadas às alterações hormonais, ou a maior ingestão calórica por
instabilidade emocional envolvida nesta patologia. Estudos nesta área são importantes para caracterizar as condições de saúde da
população agrícola, e ainda, colaboram para a elaboração de estratégias em prevenção e promoção à saúde. Deste modo, observouse que o Inventário de Depressão de Beck, BDI, mostrou-se um bom instrumento para identificação de depressão na população
estudada e que a glicemia pode estar relacionada com depressão neste grupo populacional.
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Resumo: Nos últimos anos o aumento da expectativa de vida das populações tem implicado no surgimento das DCNTs (doenças
crônicas não transmissíveis), como a hipertensão e o Diabetes Mellitus (DM). Visando o controle destas morbidades, é frequente
a utilização de inúmeros medicamentos combinados para um melhor tratamento, porém esta prática de uso torna-se, muitas vezes
abusiva, acarretando em polifarmácia, a qual é definida como o consumo de 5 ou mais fármacos concomitantemente. A
polifarmácia não implica na melhora do quadro de qualidade de vida em saúde dos pacientes podendo, ainda, ser um fator de
risco devido ao uso inadequado ou a interações medicamentosas indesejáveis. O presente estudo teve como objetivo caracterizar
a polifarmácia em 36 indivíduos diabéticos da área rural do município de Santo Ângelo- RS e determinar como ela interfere na
qualidade de vida dessa população. As atividades do estudo foram realizadas mediante assinatura do TCLE pelos pacientes
participantes e termo de sigilo dos pesquisadores. O trabalho foi aprovado pelo CEP-UNIJUI sob o número 1.173.158/2015. Os
dados foram obtidos mediante a análise das prescrições médicas e pela aplicação do questionário de qualidade de vida (SF-36)
composto por 8 itens, no qual as pontuações variavam de 0 a 100 pontos, sendo 0 o pior e 100 o melhor estado de saúde. Os dados
coletados foram processados e analisados por estatística descritiva e quantitativa, no software Microsoft Excel. A população do
estudo apresentou um média de idade de 61 anos, são em grande parte obesos (33,71 kg/m2, ±7,27) e todos apresentam
hipertensão. Dos 36 pacientes avaliados, 69,4% fazem o uso de 5 medicamentos ou mais, sendo as classes mais utilizadas os
hipoglicemiantes, anti-hipertensivos e antidislipidêmicos. Em relação a qualidade de vida, os pacientes que não fazem uso de
polifarmácia, apresentaram uma média de 12% superior a pontuação dos pacientes polimedicados na capacidade funcional,
limitações por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitações por aspectos emocionais e
saúde mental. Além disso, os itens com maior diferença entre os dois grupos foram em saúde mental e capacidade funcional
(20%). Assim, a maioria dos diabéticos mostraram fazer uso de polifarmácia e isso pode refletir em sua pior qualidade de vida,
fato este também relacionado a idade, IMC e aos efeitos secundários produzidos pelo uso dos medicamentos.
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Resumo: A dengue é causada por um Flavivirus pertencente à família Flaviviridae, e é transmitida pela picada do mosquito da
espécie Aedes aegypti. Esta doença pode evoluir de uma febre assintomática, levando aos sintomas da dengue leve e grave,
ocasionando o óbito. Estimativas apontam que 390 milhões de pessoas são infectadas por ano no mundo. No Brasil, o primeiro
caso confirmado laboratorialmente foi em 1981, quando ocorreu a introdução dos sorotipos DENV1 e DENV4 em Boa Vista
(RO). Posteriormente, um surto ocorreu no estado do Rio de Janeiro em 1986, e então, o vírus se espalhou para outros estados,
incluindo Alagoas, com a introdução do DENV1 e disseminação do vetor pelo estado. E desde então, o número de casos de
dengue no estado vem aumentando, com a circulação dos quatro sorotipos e a disseminação de Aedes aegypti para todos os
municípios, tornando-o endêmico. O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência de casos confirmados no período de 2010 a
2014. Os dados foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, oriundos do SINAN WEB (Sistema de Informação de
Agravos de Notificação), sendo analisados os referentes ao levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, o número de
casos confirmados e a taxa de incidência por 100000 habitantes, bem como a prevalência da dengue grave por faixa etária e sexo.
Foram confirmados 93009 casos de dengue, considerando assim incidência de média para alta, com taxas de 1227,2 em 2010,
242,2 em 2011, 825,7 em 2012, 321,7 em 2013 e 361,8 em 2014. Foi detectada a prevalência da forma clínica dengue em relação
à dengue grave. Através das técnicas de isolamento viral dos sorotipos DENV1 E DENV2 em 2010 e 2011, houve predominância
do sorotipo DENV1. Já em 2012, houve a introdução do sorotipo DENV4, sendo este predominante neste ano. A faixa etária
prevalente para dengue nos anos de 2013 e 2014 foi de 20-39 anos e não houve diferença no padrão de distribuição de casos
notificados de dengue grave relacionados ao sexo. Este estudo não considerou as notificações de pacientes assintomáticos,
configurando assim uma limitação. O número de casos notificados e confirmados vem aumentando em Alagoas, como também
o aumento da disseminação do Aedes aegypti, sendo necessário o fortalecimento da vigilância epidemiológica para o controle da
doença e a realização de inquéritos soro epidemiológicos para avaliar a real situação da dengue no estado.
Palavras chave: dengue, epidemiologia, vírus, vetor.
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Resumo: A obesidade é considerada como sendo de origem multifatorial por envolver fatores orgânicos, ambientais,
comportamentais, psicossociais e socioeconômicos. As crianças tornam-se mais vulneráveis a desenvolver a obesidade, já que
estas estão expostas aos hábitos alimentares de seu grupo familiar, da mídia, que atualmente exagera no marketing infantil,
influenciando a incorporação de alimentos industrializados cada vez mais precoce. O presente trabalho teve como objetivo estimar
a prevalência da obesidade e sobrepeso em escolares do município de Santo Ângelo. Foi realizado um estudo observacional,
prospectivo e transversal. Fizeram parte da amostra alunos de cinco a dez anos do ensino fundamental de uma escola municipal
de Santo Ângelo. Os dados foram coletados a partir da aferição dos índices antropométricos os quais são: peso, estatura e
circunferência abdominal. Os critérios de classificação para sobrepeso e obesidade conforme o IMC seguiram a tabela de
referência para crianças elaborada pelo International Obesity Task Force. Também foi aplicado um questionário socioeconômico
com os pais e/ou responsáveis das crianças. Foram analisadas 115 crianças, 52,2% (60/115) dos indivíduos eram do gênero
feminino. Referente a escolaridade dos pais, de uma amostra de 167 pais, independentemente do gênero, 59,9% (100/167) destes
possuíam Ensino Fundamental incompleto e 22,7% (38/167) Ensino Fundamental completo. Na questão da renda familiar, 57,1%
(52/91) relataram ter menos que 1 salário mínimo e 76,1% (70/167) das crianças moram com 5 ou mais pessoas na casa. Levando
em consideração o IMC foi encontrado 22,6% (26/115) das crianças do estudo apresentaram sobrepeso e 6,9% (8/115) apresentam
obesidade. Verificou-se no presente estudo uma alta prevalência de excesso de peso entre os escolares avaliados. É importante
conscientizar através da escola os pais e responsáveis para a importância de uma alimentação saudável e o controle de peso das
crianças. Para tal se torna necessário estar alerta e por dentro da realidade social que envolve estes estudantes e suas famílias.
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Resumo: O uso de agrotóxicos coloca em constante risco a saúde de trabalhadores da agricultura familiar. A classificação e
mensuração das intoxicações pode estar relacionada com a inibição de biomarcadores como acetilcolinesterase (AChE) e
butirilcolinesterase (BChE). Determinar o padrão de distribuição de inibição colinesterásica, de acordo com características
sociodemográficas, de estilo de vida, do processo de trabalho agrícola e uso de agrotóxicos em trabalhadores rurais e familiares
adultos de Farroupilha, RS. Foi realizado um estudo epidemiológico transversal com trabalhadores rurais e seus familiares. Para
coleta de dados, questionários foram aplicados e amostras de sangue coletadas para mensuração colinesterásica. Análises
descritivas foram realizadas por medidas de tendência central e medidas de dispersão para variáveis contínuas; e distribuição de
frequência para variáveis categóricas. Análises bivariadas foram realizadas através do teste t de Student e teste ANOVA para
comparação de médias, e teste do qui-quadrado para comparar variáveis categóricas. Estudo aprovado pelo CEP da
ENSP/FIOCRUZ-RJ, sob protocolo número 229/10 e CAAE: 0244.0.031.000.10 em 14 de abril de 2011. A amostra foi composta
por 275 indivíduos, sendo 56,4% homens e idade média geral de 42 anos. Do total, 54,9% usavam agrotóxicos por mais de 11
anos e 53,5% dos homens não utilizavam EPI. Quanto ao desfecho, AChE apresentou média geral de 0,67 μmoles/min/mg de
proteína e esteve inibida em 26,5% dos indivíduos. BChE apresentou valor médio de 3,42 μmoles/min/mL de plasma com inibição
significativa entre os sexos (inibida em 7,7% dos homens e 0% e mulheres). Tempo de uso e contato com agrotóxicos no momento
da entrevista foram associados a menores índices de AChE e BChE, indicando possível associação (p<0,05). A maior parte dos
resultados encontra embasamento em estudos semelhantes em diversas regiões, inclusive em cidades próximas de Farroupilha.
A inibição da atividade colinesterásica pode estar associada à exposição ocupacional a determinados grupos de agrotóxicos, em
especial, os organofosforados e carbamatos. O estudo apresenta achados relevantes para futuras comparações, além de servir
como ferramentas para orientação na tomada de decisões no setor de saúde. Novos estudos com delineamentos diferentes devem
ser realizados para confirmar as associações aqui encontradas.
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Resumo: Streptococcus agalactiae (EGB) é uma bactéria comumente encontrada na mulher, que coloniza o trato geniturinário.
A manifestação do patógeno na gestação é apontada como principal influência na morbimortalidade por infecções em neonatos.
Em relação à transmissão vertical, esta pode ser reduzida com o acesso adequado a informação e pesquisa por EGB na rotina prénatal. Medir a prevalência de exames positivos de EGB e fatores associados em gestantes atendidas na rede pública de Caxias do
Sul-RS. Foi realizado um estudo epidemiológico transversal com a participação de 191 gestantes que utilizavam o sistema público
de saúde. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário autoaplicável, em um único laboratório da rede pública municipal,
momentos antes da coleta biológica. Ainda, resultados para EGB foram obtidos, para cada gestante participante. A análise
estatística foi realizada por meio do programa SPSS, inicialmente efetuando-se análise descritiva, através de medidas de tendência
central, medidas de dispersão e distribuição de frequência do desfecho. Em seguida análises bivariadas foram calculadas e
possíveis associações foram testadas através da aplicação do teste do qui-quadrado. O estudo foi aprovado pelo CEP com parecer
número 1.360.002. A idade média das gestantes foi de 28,9 anos (± 5,6). A análise descritiva apontou que 47,9% possuíam ensino
fundamental e apenas 2,1% completaram o ensino superior. Quanto ao local de moradia, 92,7% residiam na área urbana. Ainda,
52,4% se autodeclararam brancas, 39,3% solteiras e 33% estavam na primeira gestação. Em relação ao desfecho, a prevalência
de exames positivos para EGB foi de 18,8%. Altas prevalências foram identificadas em gestantes mais jovens (53%), nas
autodeclaradas negras (36%), em solteiras (60%) e com baixa renda (65%). Por fim, aquelas que não sabiam o objetivo para
realização do exame apresentaram 75% dos exames positivos para EGB e a primeira gestação foi a variável com maior
prevalência de resultados positivos (70%). Perceberam-se maiores prevalência do desfecho em categorias com maior
vulnerabilidade. Isso torna clara a relevância de estudos que preconizem a importância do rastreamento desta bactéria no período
perinatal. Recomenda-se a realização de novos trabalhos, com diferentes delineamentos, para corroborar os resultados
encontrados.
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Resumo: A exposição aguda aos agrotóxicos pode causar várias alterações metabólicas. No entanto, para a exposição contínua
ainda são escassos os estudos que buscam elucidar os danos causados à saúde do trabalhador rural. Considerando que a população
rural está sujeita ao estresse fisiológico do trabalho não mecanizado, e por vezes exposta aos agrotóxicos, utilizamos o hemograma
e as enzimas hepáticas para avaliar o perfil de saúde de um grupo de pequenos trabalhadores rurais, e o possível impacto da
exposição crônica de parte deste grupo aos agrotóxicos. Este trabalho foi autorização pelo CEP UNIPAMPA parecer nº
1.216.322. Participaram do estudo pequenos trabalhadores rurais do município de Santiago/RS. Os voluntários responderam um
questionário, assinaram o TCLE, e foram submetidos a punção venosa em jejum para dosagens laboratoriais. As análises
hematológicas e as determinações bioquímicas foram em automação com kits comerciais. Para análise dos dados foi usado o teste
t-student em programa estatístico SPSS v.20.0. Foram consideradas significativas diferenças com p≤0,05. Participaram do estudo
140 pessoas, divididos em dois grupos: grupo que usa agrotóxicos (n=80) e grupo que não usa agrotóxicos (n=60). O grupo que
utiliza agrotóxicos no seu trabalho, apresentou números menores para leucócitos, CHCM e plaquetas, e maiores para monócitos,
porém todos dentro dos valores de referência. Todos os parâmetros hepáticos determinados (AST, ALT, FAL, GGT)
apresentaram valores mais baixos no grupo que utiliza agrotóxicos, porém com diferenças não significativas, salvo para a enzima
fosfatase alcalina que foi estatisticamente menor (68,45±26,76 mg/dL) em comparação com o grupo de pessoas que não utiliza
agrotóxicos em seu trabalho agrícola (89,85±23,97 mg/dL). Os agrotóxicos são divididos em várias classes de grupos químicos
conforme sua toxicidade. Os efeitos agudos são claramente apontados na literatura, porém os efeitos crônicos ainda necessitam
de maior aprofundamento. A dificuldade de monitorização da exposição ocupacional dos trabalhadores, aliado ao baixo uso dos
EPI, são fatores que interferem no delineamento deste assunto e nos resultados obtidos. Buscando avaliar o impacto do uso de
agrotóxicos na saúde dos trabalhadores rurais podemos inferir que o hemograma e as enzimas hepáticas sofreram alterações e
podem ser eficientes na monitorização de alterações fisiológicas que podem indicar pequenos níveis de intoxicação por estes
produtos químicos.
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Resumo: Os tradicionais conceitos metodológicos na formação de biomédicos e outros profissionais de saúde são obsoletos na
atual conjectura social. A linearidade das atividades técnicas são insuficientes e impedem a indissociabilidade entre a teoria e a
prática no âmbito social e laboral, elaborando um paradigma mecanicista que se sobrepõe aos aspectos sociais de saúde. O ensino
diferencial em saúde pública permite desenvolver uma nova perspectiva de saúde e doença, à medida que entende-se que esse
processo é coletivo e consequência de aspectos biológicos resultantes de uma agressão externa de um meio social insalubre. A
atual pesquisa de campo visa demonstrar a importância de se atuar ativamente em ações comunitárias em prol do desenvolvimento
da atenção a saúde pública com atividades técnicas para diagnóstico laboratorial, através da análise coproparasitológica estatística
e aplicação de medidas orientativas de saúde e higiene em público alvo de mesmo perfil socioeconomico, a partir de práticas
educacionais que vinculem ações de promoção de saúde e prevenção de doenças decorrentes de intervenções periódicas definidas
que atuem de formas estruturalmente distintas, otimizando as estratégias utilizadas em prol de um mesmo fim. Por meio de
metodologia ativa autodidática, foram elaboradas estratégias de ações de prevenção a enteroprasitoses infantis para a prática
avaliativa de coleta de materiais biológicos, analisados em laboratório pelos educandos através das técnicas de Hoffman,
Pons&Janner e Ritchie, concomitantemente a criação de atividades lúdicas para a promoção de saúde, evidenciando os hábitos
de bem-estar com aplicação supervisionada periódica, considerando-se a prática observacional das atividades, para posterior
correlação de eficiência e eficácia dos métodos utilizados. As ações preventivas foram evidenciadas a partir dos dados obtidos,
nos quais 34,6% das amostras foram positivas, sendo 12,5% infecções por helmintos e 87,5% por protozoários, estando em
conformidade com a literatura científica, enquanto a percepção resultante da promoção à saúde permitiu inferir que o
desenvolvimento de práticas de cunho profilático exercem mudanças nos hábitos quando há comunicação clara e didática,
devidamente exposta e compreendida, impactando, assim, na rotina da população da região, contribuindo à construção de
atividades colaborativas que antecedem a formação de indivíduos comportamental e analiticamente preparados para o dinamismo
encontrado na saúde pública.
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Resumo: As leishmanioses tegumentar americana (LTA) e visceral americana (LVA) permanecem endêmicas em vastas áreas
da América Latina e estão entre as endemias de maior importância em saúde pública no Brasil, devido a sua ampla distribuição
pelo país, à ocorrência de formas clínicas graves e pelas dificuldades de diagnóstico e tratamento. Descrever o perfil clínicoepidemiológico dos casos notificados de LTA e LVA em Marabá/PA, no período de 2010 a 2015. Estudo retrospectivo e
documental (dados secundários de livre acesso, dispensou submissão e aprovação por comitê de ética), com base nos dados
registrados no SINAN/SMS/SVS/Marabá/PA. A incidência da LTA e LVA foi calculada a partir de dados do DATASUS e IBGE.
As variáveis clínico-epidemiológicas foram analisadas no programa Biostat 5.0 (p < 0,05). Foram identificados 692 casos de
LTA: 78,32% sexo masculino; a faixa etária prevalente: de 20 a 49 anos (62,13%); 50,72% dos casos residiam na área urbana; a
maioria dos casos evoluiu para a cura (94,65%); o critério confirmatório foi o clínico-laboratorial (95,37%); 96,09% apresentou
lesões cutâneas, 95,23% não apresentou lesões mucosas durante o desenvolvimento da doença. Foram identificados 120 casos
de LVA: 63,33% sexo masculino; a faixa etária prevalente: 01 a 09 anos (36,66%); 89,1% casos residiam na área urbana; 81,66%
evoluíram para a cura e 4,16% a óbito; o critério confirmatório foi o clínico-laboratorial (30,83%) e Ign/Branco (65%). Houve
aumento significativo na incidência de LTA e LVA em 2015. A faixa etária mais atingida da LTA foi a dos 20 aos 49 anos (idade
laboral, acometimento extradomiciliar) e na LVA foi a infantil entre 01 e 09 anos (ocorre em virtude da falta de maturidade
imunológica dos indivíduos, as condições de moradia e dos arredores das casas dessas crianças). O sexo masculino foi o mais
prevalente na LTA e na LVA (maior exposição ao flebótomo nas atividades laborais). Foram identificados mais casos de LTA e
LVA na zona urbana, porém em bairros periféricos com deficiência de infraestrutura, falta de saneamento básico, maior
desmatamento, baixo nível socioeconômico, ausência de intervenções que visem prevenção e conscientização dos moradores e
o convívio com animais domésticos que servem de reservatórios da doença. Assim, sugere-se uma intervenção mais eficaz por
parte dos profissionais de saúde, visando o reconhecimento precoce e tratamento adequado da doença e suas complicações.
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Resumo: O funcionamento normal da tireóide é essencial para o desenvolvimento do feto durante a gestação, e os distúrbios da
tiróide afetam até 4% de todas as gestações, sendo o hipotiroidismo uma das doenças mais prevalentes. Neste artigo de revisão
sistemática da literatura, foram analisados estudos originais que avaliaram a associação entre as complicações gestacionais e o
hipotireoidismo materno tratado ou não tratado. A pesquisa de artigos foi realizada no PubMed e como estratégia de busca foram
pesquisados os termos "complicações na gravidez" e "hipotireoidismo" a partir da ferramenta Medical Subject Headings (MeSH).
Os critérios de elegibilidade para inclusão dos artigos foram estudos originais publicados entre 2002 e 2013. Seis revisores
independentemente selecionaram os estudos, três extraíram os dados, e dois avaliaram o risco de parcialidade e qualidade dos
estudos. Foram incluídos 18 estudos na revisão sistemática. De um total 54.958 indivíduos, 2.942 (5,5%) foram diagnosticados
com hipotiroidismo materno ou infantil. Um total de 55,6% dos estudos relataram que há associação significativa entre o
hipotireoidismo materno (independente se este é tratado ou não) e as complicações gestacionais, e dentre as complicações mais
comuns associadas ao hipotireoidismo materno foram aborto, morte fetal intra-uterina, parto prematuro, pré-eclâmpsia, baixo
peso ao nascer, bebês pequenos para a idade gestacional, malformação fetal, e descolamento prematuro da placenta. A dose de
levotiroxina (L-T4) utilizada para os casos de hipotireoidismo deve ser ajustada para manter o eutireoidismo de acordo com o
período da gravidez, e o resultado gestacional não depende se o hipotireoidismo é manifesto ou subclínico, mas depende do
tratamento que a gestante recebeu. Os estudos mostram fortes evidências que o hipotireoidismo materno está associado a
complicações materno-fetais, mas ainda não há um consenso entre os estudos utilizados nesta revisão. Acredita-se que o mais
importante para a prevenção das complicações gestacionais é a manutenção dos níveis normais de hormônio da tiróide e sua
função, particularmente, no primeiro trimestre de gravidez. A dose de L-T4 necessária para manter o eutireoidismo é ainda
questionada, porém os estudos incluídos nesta revisão sugerem que a L-T4 deve ser ajustada de acordo com a idade gestacional
e o perfil laboratorial da mulher (antes, durante e após a gravidez).
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Resumo: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o Mycobacterium leprae (M.
Leprae), atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas. É de notificação compulsória em todo o
território nacional e de investigação obrigatória. No estado de Alagoas, é um relevante problema de saúde pública com uma
elevada detecção de casos, os quais estão diagnosticados tardiamente. As regiões de importância epidemiológica são compostas
de 9 municípios que respondem por 76% do total dos casos notificados e 75% dos residentes do estado (Arapiraca, Coruripe,
Delmiro Gouveia, Maceió, Penedo, Pilar, Rio Largo, Santana do Ipanema, União dos Palmares). O objetivo deste estudo foi
analisar a detecção de casos confirmados de hanseníase no estado, envolvendo a série histórica de 2009 a 2015, sendo analisadas
as taxas de detecção geral, como também para indivíduos menores de 15 anos de idade e o coeficiente por 100000 habitantes.
Em relação à detecção geral foi observado nos períodos de 2009 a 2012 uma tendência crescente e declínio de 2013 a 2015, em
que inferimos como uma queda operacional e não epidemiológica que necessita ser validada, já que esse coeficiente é função da
incidência real e da agilidade diagnóstica dos serviços de saúde e a relação entre a detecção e a incidência real, compreende a
prevalência oculta, que está diretamente ligada à transmissão da doença. Quanto à detecção em menores de 15 anos, os dados
revelam uma tendência crescente nos períodos de 2009 a 2012 e discreta tendência decrescente nos três últimos anos avaliados.
Este indicador mede a força da transmissão recente da endemia e sua tendência. Para controlar a endemia se faz necessário definir
ações programáticas norteadas nos seguintes componentes: epidemiologia, assistência integral ao portador de hanseníase e seus
familiares, educação e comunicação, gerenciamento e pesquisa. O alcance das metas propostas para os anos seguintes depende
da melhoria dos resultados dos indicadores pactuados nas instâncias gestoras do SUS, quais sejam, a cura de todos os casos
diagnosticados precocemente e a vigilância de contatos, especialmente nos casos menores de 15 anos. Isso somente será possível
com a expansão do acesso às oportunidades de diagnóstico, tratamento e vigilância na Atenção Básica.
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Resumo: No Brasil, os acidentes ofídicos representam um sério problema de Saúde Pública, devido a sua gravidade e frequência
– cerca de 20.000 casos são notificados ao ano. Destes, cerca de 90% são causadas por serpentes do gênero Bothrops que são
considerados de importância médica devido ao grande número de envenenamentos humanos, causando distúrbios de coagulação,
inflamação e podendo progredir a graves sequelas e óbito. Além disso, estas serpentes estão distribuídas em todo o território
brasileiro, devido a adaptação das diferentes subespécies desta família. Assim foi objetivo deste trabalho, correlacionar dados
epidemiológicos dos acidentes causados por serpentes do gênero Bothrops no Brasil, bem como a evolução destes casos,
associados ou não ao acesso a soroterapia. Trata-se de um estudo embasado nos dados obtidos do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 2007-2013. A partir dos dados analisados, foram notificados neste período
143.939 casos de acidentes por serpentes do gênero Bothrops, sendo que somente na região Norte e Nordeste, foram 80.266 casos
de acidentados, destes 397 casos evoluiu para óbito no mesmo período, isso se deve principalmente a presença de diversas
subespécies botrópicas nestas regiões e também as atividades humanas rurais realizadas em nosso país. Sabe-se que a mortalidade
está relacionada com a toxicidade e ação rápida do veneno botrópico, assim a administração da soroterapia adequada se faz
imprescindível para a cura, evitando sequelas e óbito dos pacientes. Observamos que em todas as regiões estudadas no período
avaliado, os tempos de atendimentos após o acidente foi em sua maioria de 0-3horas, demonstrando o êxito da soroterapia e que
este tratamento é inquestionável. Sugerindo ainda que quanto menor o tempo de atendimento, maiores a chances da melhora do
indivíduo e ausência de sequelas. Este trabalho demonstra a relevância da rotina de notificação obrigatória e compulsória
recolhidos pelo DATASUS, sendo esta uma grande ferramenta no auxílio do rastreamento, prevenção e promoção da saúde de
várias doenças em nosso país. E que nesta ferramenta deve se evitar casos de subnotificações ou negligências, uma vez que estas
estratégias epidemiológicas relacionadas aos acidentes ofídicos devem nortear os serviços públicos de saúde, principalmente nas
regiões mais afetadas quanto as informações, diagnóstico e tratamentos antiofídicos.
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Resumo: A saúde da população infantil é muito importante para o desenvolvimento do país. Estima-se que ainda morrem 60 em
cada 1000 crianças nascidas vivas no Brasil, por doenças totalmente evitáveis através de ações de promoção de saúde por equipes
multidisciplinares. O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) possui grande importância em ações preventivas,
educativas e sociais da população em vulnerabilidade social e econômica. Uma vez que o trabalho em instituições como o CRAS
não permite o atendimento clínico individual, é importante considerar a importância da atenção multidisciplinar, que ajuda a
compreender as demandas do indivíduo de forma integral. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa, no intuito
de complementar e acrescer os conhecimentos e dificuldades observados após uma visita a um CRAS no município de Santo
Ângelo (RS). Trata-se de um resumo simples de caráter qualitativo do tipo exploratório. Através da disciplina de Saúde Pública,
do curso de Biomedicina do Instituto Cenecista de Ensino Superior– IESA, com a elaboração de materiais didático específico
referente ao tema proposto. Realizou-se uma visita ao CRAS, onde teve breve explanação acerca das metodologias e abrangência
do trabalho da equipe. Durante a visita o grupo de estudantes foi realizado atividades educativas, relacionado a Esporte, Educação
alimentar e Hábitos de Higiene, com crianças que recebem Bolsa Família e fazem parte dos projetos de interação do CRAS. A
população infantil é influenciada pelo ambiente onde vive que, na maioria das vezes, é constituído pelo ambiente familiar. Dessa
forma, as suas atitudes são reflexos desse ambiente. A questão de saúde da criança vem sendo muito tratada atualmente, devido
à importância que representa no cenário geral da saúde pública. A atenção à saúde da criança no Brasil vem sofrendo
transformações, tendo influências de cada período histórico. Neste contexto torna-se necessário a presença de uma equipe na qual
busque a atenção integral as crianças podendo o biomédico fazer parte de atividades educativas e recreativas na saúde pública.
Portanto, pode-se perceber a extrema importância das equipes multidisciplinares de atenção à saúde da criança, principalmente
no ambiente Cras, que é um ambiente de formação social importante para o desenvolvimento desta população.
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Resumo: Introdução: O Sistema Único de Saúde - SUS, criado no Brasil em 1988, tornou o acesso à saúde direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A resposta brasileira à epidemia
de AIDS está de acordo com as premissas do SUS e é guiada pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade sendo
organizada de forma descentralizada, com as ações articuladas entre as três esferas da Federação: União, Estados e Municípios.
Objetivo: Investigar a percepção dos gestores quanto às ações utilizadas para o alcance das metas da Programação Anual de
Metas – PAM segundo dados sociodemográficos, satisfação com a formação e atuação, atividades desenvolvidas e o processo de
gestão. Métodos: Estudo observacional analítico transversal com amostra não probabilística por tipicidade composta por gestores
dos 54 programas municipais e do programa estadual de Minas Gerais que recebem o recurso financeiro da Política de Incentivo
para o desenvolvimento de ações em DST/HIV/AIDS. Resultados: A amostra do estudo foi composta por 37 gestores, sendo 9
do sexo masculino e 28 do sexo feminino. A idade média foi de 42,03 anos. O tempo médio em que atuavam como coordenadores
foi de 55,50 meses. Em relação à formação vale destacar que 37,84 % dos gestores são enfermeiros, seguido de 18,92% psicólogos
e 8,11% para médicos e pedagogos. Além disso, dos 37 respondentes, 29 (82,76%) declararam possuir pós-graduação. 64,86%
dos gestores já atuaram no programa em outra função. O número médio de pessoas que compõe a equipe dos programas,
municipais e estadual é de 15 servidores. Dos gestores participantes, 24 (64,86%) já atuaram em outra função dentro do programa
e destes, 17 atuaram na assistência e 7 na gestão. Todas as análises univariadas, categóricas e contínuas, que apresentaram p valor
maior que 0,20 foram excluídos da análise multivariada. Conclusões: Os dados analisados no presente estudo revelaram que a
maioria dos gestores entrevistados considerou as ações desenvolvidas para no eixo da promoção, prevenção e proteção previstas
na Programação Anual de Metas são efetivas para o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS. Este trabalho foi aprovado pelo
CEP/UFMG em 17 de maio de 2013 com parecer número: 274659.
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Resumo: Este resumo relata as oficinas do projeto de extensão “Discutindo a Relação”- #DR, da Universidade do Vale do Itajaí
– UNIVALI, no ano de 2015, com a temática: sistema reprodutor masculino e feminino, métodos contraceptivos e o processo
gestacional. O objetivo é implementar ações para a promoção da saúde e fortalecer o desenvolvimento integral dos adolescentes
para o enfrentamento das vulnerabilidades, envolvendo a comunidade escolar e os profissionais de saúde. O público alvo foram
estudantes dos anos finais da educação básica de uma escola da rede municipal de Itajaí/SC. Estão envolvidos docentes e discentes
dos cursos de Biomedicina, Enfermagem e Psicologia, buscando articular o tripé ensino, pesquisa e extensão. Foram
desenvolvidas quatro oficinas através de metodologias ativas, que foram exploradas por meio de imagens em quadro imantado,
próteses, contraceptivos e recursos áudio visuais. Para avaliação da apropriação do conteúdo, utilizou-se um questionário e um
instrumento numérico com o objetivo de avaliar a metodologia aplicada e aprendizado referido. Ao longo destas oficinas ficou
evidente a curiosidade dos estudantes. Os questionamentos foram, desde os mais simples, até os mais inusitados. Houve vergonha
inicial dos adolescentes quanto à visualização das fotos e as próteses reproduzindo as genitálias masculina e feminina. Quanto ao
resultado do questionário, apenas 27,9% dos alunos responderam corretamente, mostrando a necessidade da intensificação dos
mesmos, inclusive pela escola. Ao analisar a metodologia adotada, 77,0% dos adolescentes demarcaram nota 10,0 e 7,0% nota
9,0. Para o aprendizado referido, 76,0% nota 10,0 e 7,0% nota 9,0. Os demais resultados foram irrelevantes para análise, dado o
nível de dispersão. Considerou-se que a metodologia utilizada foi adequada à proposta, possibilitando a sensibilização dos
adolescentes para a necessidade do desenvolvimento de postura pró-ativa para o autocuidado com autonomia e responsabilidade.
Entende-se que as vivências proporcionadas pelo projeto de extensão se tornam valiosas no processo de ensino e aprendizagem
dos extensionistas, por possibilitar contato com uma realidade socioeconômica e cultural diferenciada; experiência de trabalho
interdisciplinar; reflexão crítica das políticas públicas, autonomia, independência e responsabilidade em suas ações.
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Resumo: Os transtornos alimentares representam um conjunto de síndromes clínicas em que há perturbação da relação do
indivíduo com o seu comportamento alimentar. Alguns estudos consideram que a valorização da magreza pela sociedade vem
influenciando a ocorrência destes transtornos. Porém aspectos culturais, biológicos e psicológicos são fatores relevantes para
etiologia dos transtornos alimentares. Os universitários, em diversos momentos da vida profissional, irão se apresentar na
condição de usuários, orientadores e dispensadores, cuja atuação requer uma conduta adequada para uso racional dos
medicamentos anorexígenos. Considerando o exposto, este trabalho teve como objetivo analisar o perfil de consumo dos
estudantes da área da saúde que utilizam psicotrópicos anorexígenos em uma Instituição de Ensino Superior privada. Tratase de um estudo descritivo transversal no qual a população estudada foi formada por estudantes universitários matriculados nos
cursos da área da saúde. O número de alunos participantes foi de 268 universitários. Foram utilizados dois questionários que
abordava a temática do estudo. Os participantes da pesquisa realizaram de forma voluntária, sendo assegurado o compromisso
ético da utilização dos seus dados segundo a resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e com todo sigilo. Esse estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) nº384.189. Uma significativa porcentagem da amostra (16,8%) dos
estudantes pesquisados consome ou já consumiram medicamentos com a finalidade de emagrecer. A Sibutramina está em
primeiro lugar (37,77%), seguida da Quitosana e Termogênicos (8,88%). Femproporex (6,66%), homeopáticos e Orlistart
(4,44%). Outros apareceram com o percentual de 6,66%. Dentre os cursos analisados destacaram-se Enfermagem e Farmácia,
estes apresentaram o maior índice de consumo entre os estudantes. O uso de anorexígenos e outros medicamentos com a
finalidade de emagrecer foram significativos entre os universitários. Esses dados são preocupantes, pois a maioria dos estudantes
está com o índice de massa corporal normal. Uma das explicações é a de que muitos consomem os medicamentos por influência
da mídia devido às questões de estética, para ter um corpo idealizado. Por outro lado, são esses universitários que na vida
profissional estarão ocupando posições de orientadores, dispensadores e promotores de políticas voltadas para o uso racional de
medicamentos.
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Resumo: O câncer é um considerável problema de saúde pública, sendo responsável por cerca de oito milhões de mortes por ano,
de acordo com a World Health Organization (WHO). A frequência de distribuição dos diferentes tipos de câncer varia de acordo
com cada região, em consequência de suas respectivas características (DA SILVA et al., 2015). A região Sul do Brasil é a segunda
colocada com maior número de casos (INCA, 2014). Em atenção a isso, objetivou-se analisar a prevalência dos tipos de neoplasias
entre pacientes em atendimento no Instituto do Câncer do Hospital Pompéia de Caxias do Sul/RS (INCAN), no ano de 2015.
Através dos prontuários médicos eletrônicos dos pacientes que passaram pelo INCAN, no ano de 2015, foram coletados os dados
necessários para a posterior análise, através de planilhas elaboradas no programa Microsoft Excel. Mediante a coleta de dados,
observou-se que o INCAN recebeu 520 pacientes portadores de neoplasias, sendo as dez mais prevalentes: mama feminina
(19,8%), próstata (18,26%), cólon e reto (9,0%), pulmão (5,76%), esôfago (3,26%), laringe (3,26%), bexiga (3,26%), estômago
(3,07%), melanoma (2,88%) e cérebro (2,88%). Sendo destes 55,2% do sexo masculino e 44,8% feminino, com idade prevalente
entre 51 e 70 anos, correspondendo a 53,7% dos casos.
Dado isso, pode-se afirmar que há conformidade com a estimativa fornecida pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), para o ano de 2014, nos casos de câncer de mama feminina, sendo que este propunha cerca de 10.370
casos, totalizando 20,8%, liderando a primeira posição para o sexo feminino na região sul do Brasil. Ademais, o câncer de próstata
foi o segundo mais prevalente na coleta de dados e, segundo o INCA, ocupa a primeira posição para o sexo masculino, com
19,3% dos casos. A terceira posição foi ocupada pelo câncer de cólon e reto, cuja prevalência no sexo masculino também se
apresentou em terceiro lugar (4,3%), e em segundo lugar para o sexo feminino (6,4%) de acordo com a estimativa. O que difere
dos dados apresentados cuja prevalência no sexo feminino foi de 4,0% e masculino 4,8%.
Dado os fatos apresentados, é possível verificar uma alta prevalência de casos de câncer na cidade de Caxias do Sul e região.
Destarte, é necessário o contínuo desenvolvimento de pesquisas acerca deste tema, para que o fornecimento de informações e
estratégias de prevenção do câncer sejam cada vez mais efetivos.
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Título: A AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS DO CURSO DE BIOMEDICINA
Autores: Natália R. Escobar1, Clariane M. Schemes2, Caroline M.Schemes2, Julia Poeta1
Instituição: 1Centro Universitário Ritter dos Reis – Porto Alegre – RS, 2Faculdade da Serra Gaúcha – Caxias do Sul – RS

Resumo: A automedicação é uma prática bastante executada pela população em geral, caracterizando-se pelo uso de medicações
sem a devida indicação médica para tratar e amenizar doenças e sintomas desconhecidos. Múltiplos são os trabalhos relacionados
ao uso de fármacos sem prescrição médica, e afirmam esta prática em diversos públicos: em destaque estão os idosos, seguidos
pelos estudantes e população em geral. Verificar a prática da automedicação pelos Acadêmicos de Biomedicina frequentadores
das principais mídias eletrônicas. A coleta de dados foi realizada durante o mês de junho de 2016, através de um questionário
elaborado a partir do programa Google Doc's postado em mídias “online”, que abrange características gerais e perguntas
relacionadas diretamente com o consumo e a prática da automedicação. No perfil analisado, foram obtidas informações como:
curso de graduação, sexo, faixa etária, estado civil, entre outras informações. Diretamente com o tema temos: motivos, tipos de
fármacos, frequência, conhecimentos, reações e prevenção. O convite foi direcionado aos alunos graduandos dos cursos de
Biomedicina que foram convidados a participar da pesquisa através das principais mídias da internet (grupos do facebook, twiter,
skype, viber). A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do Centro Universitário Ritter dos Reis de Porto Alegre (parecer:
1.561.526). Um total de 419 acadêmicos participou do estudo, sendo 82,1% do sexo feminino, com idade ± DP de
aproximadamente 22,7 ± 3,7 anos. Deste total 83% praticam a automedicação e 96% sabem dos riscos desta prática. Os principais
motivos citados foram: já faziam uso do medicamento (21,3%), o medicamento era usualmente administrado (13%) e o
conhecimento era obtido através da graduação (14,4%). Os medicamentos mais citados foram aqueles com o efeito sob o Sistema
Muscular e Esquelético (33,2%), Sistema Endócrino-Hormonal (19%), Sistema Respiratório (14,7%) e Sistema Digestivo
(13,4%). A grande maioria dos participantes se automedica, mesmo sabendo através da graduação dos perigos desta prática. A
automedicação compreende o autocuidado, porém, é de suma importância que a mesma seja analisada de forma responsável,
através do uso racional de medicamentos. A divulgação e prevenção da automedicação se faz primordial para a conscientização
dos possíveis riscos contidos nessa prática, mesmo para acadêmicos que possuem este conhecimento.
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Título: PERFIL ESTATÍSTICO DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) EM RECÉMNASCIDOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL UTILIZANDO-SE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM
SAÚDE.
Autores: Elisa Frare1, Patrícia Bonatto dos Santos1.
Instituição: Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves – Bento Gonçalves – RS
Resumo: O atual índice de natalidade e mortalidade infantil leva a preocupação com a saúde do recém-nascido em relação às
doenças verticais, como a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), uma vez que, a via de transmissão é responsável por
85% dos casos da doença. O número de mulheres com AIDS no Rio Grande do Sul é de 30,7% com aumento progressivo,
classificando assim, as crianças como grupo de risco. Visando a redução de casos, o governo brasileiro indica aconselhamento e
sorologia de HIV no pré-natal, administração de antirretrovirais para gestantes infectadas, no trabalho de parto e no pós-parto
para recém-nascidos durante as primeiras semanas de vida e, substituição do aleitamento materno. O objetivo deste estudo foi
identificar os números de casos diagnosticados e notificados de AIDS no Rio Grande do Sul em recém-nascidos e, teve caráter
epidemiológico observacional, descritivo, baseado em casos de AIDS em crianças menores de um ano. Os dados foram obtidos
por consulta à base de dados do DATASUS e através da Secretaria Estadual da Saúde, notificados de 1996 a 2006 no estado. Os
resultados foram compilados em tabelas no Excel e, por se tratar de um banco de domínio público, não foi necessário submeter
o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados refletiram em 435 casos notificados de AIDS em crianças menores de
um ano durante o período de estudo e os municípios com maior prevalência foram Porto Alegre, Uruguaiana, Viamão e Alvorada.
Quanto à distinção sexual, foi observada maior ocorrência no sexo masculino (51,26%) com tendência de aumento no feminino;
segundo a distinção por raça, a prevalência de casos notificados foi na raça branca, com 147 casos, porém 244 notificações
tiveram a raça ignorada. Atualmente, Porto Alegre lidera o ranking entre as capitais em casos de AIDS em adultos e o Rio Grande
do Sul o ranking nacional, com 37,6 casos para 100 mil habitantes. Os motivos pelos quais Porto Alegre apresenta estes dados
podem estar relacionados ao fato da capital ter um dos melhores controles epidemiológicos, razões culturais, políticas e religiosas
da região. Mesmo que a terapia antirretroviral seja distribuída de forma gratuita no Brasil, é alto o número de gestantes infectadas
com HIV que não utilizam ações profiláticas recomendadas pelo programa nacional de DST/AIDS, a maioria delas não faz o prénatal correto e não tem acesso aos testes de HIV, por condições socioeconômicas ou falhas no sistema de saúde. Deste modo, a
ausência de detecção precoce da AIDS durante o pré-natal limita as possibilidades de redução de casos pediátricos pela
transmissão vertical.
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CRÔNICA
Autores: Julien Wergutz1, Bruna Felice Jimenez1, Altevir Rossato1, Luciana Maria Fontanari Krause1, Solange Silva Hoelzel1
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Resumo: A leucemia mieloide crônica (LMC) é caracterizada como uma desordem mieloproliferativa das células-tronco
sanguíneas e está diretamente relacionada a uma anormalidade genética – uma translocação cromossômica recíproca entre os
oncogenes C-ABL (Abelson Leukemia Virus), localizado no cromossomo 9 e BCR (Breakpoint Cluster Region), no cromossomo
22. O gene de fusão resultante dessa translocação codifica uma proteína tirosina quinase, a qual é responsável por causar
desregulação do ciclo celular e apoptose, assim como afeta a diferenciação e o reparo do DNA. Os tratamentos moleculares, para
esse tipo de leucemia, embora eficientes, não conseguem resolver totalmente os problemas de recidivas da doença. Sendo assim,
tem sido estimulado o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas. A tauiá é planta da medicina tradicional do Brasil,
Peru e Colômbia. Pertence a família das Curcubitaceaes. Possui diversas atividades farmacológicas, tais como anti-inflamatória,
diurética purificadora do sangue e detoxificante. Estudos demonstram que apresenta um potencial farmacológico devido a sua
atividade antitumoral. Porém poucos estudos são relatados na literatura. Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar a
atividade antiproliferativa do extrato metanólico frente as células K562. A planta foi coletada no município de Santa Maria foi
seca em estufa de ar seco circulante, triturada em moinho de pás e submetida a maceração com metanol, o solvente foi evaporado
em rotaevaporador rotatório para posterior análise in vitro. Os procedimentos foram realizados no Laboratório de Cultura Celular
do Centro Universitário Franciscano e os controles e repiques foram realizados de acordo com o Banco de Linhagens celulares
(ATCC) a cada 2 a 3 dias. A atividade antiproliferativa foi realizada pelo método de MTT ((3-(4,5-dimetilazol-2yl)-2,5-difenil
brometo de tetrazolina) nas concentraçãos de 500, 50 e 5µg. O ensaio foi realizado em triplicata. Os resultados demonstraram
que as concentrações de 50 e 5µg apresentaram maior citotoxicidade quando comparados com os controles. Estes resultados
indicam que a tauiá apresenta algum constituinte que apresenta atividade frente ás células K562 e, portanto, novos estudos serão
realizados para identificar os possíveis componentes químicos que podem ser utilizados para o tratamento de Leucemia Mielóide
Crônica.
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Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DE SOLANÁCEA EM CÉLULAS DE CARCINOMA DE
MAMA
Autores: Julien Wergutz1, Bruna Felice Jimenez1, Altevir Rossato Viana1, Aline Schirmer Pigatto1, Luciana Maria Fontanari
Krause1
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Resumo: Há muitos anos os produtos provenientes de fontes naturais vem sendo amplamente empregados para tratar diversas
doenças dos seres humanos. Estudos relatam que os medicamentos provenientes de produtos naturais compõe 60% dos fármacos
anticâncer e podem ser usados no tratamento de 87% das enfermidades humanas. Vassobia breviflora é uma espécie de solanácea
nativa do Rio Grande do Sul, conhecida popularmente por esporão-de-galo. Essa família de plantas contribui com alto valor de
produtos naturais usados na terapia tradicional da medicina e farmacologia. Dentre as substâncias químicas já descritas, isoladas
das diferentes espécies dessa família estão os alcaloides, compostos fenólicos, flavonóides, lignanas, esteróis, carotenóides,
capsaicinos, saponinas esteroidais, alcaloides esteroidais, vithanolideos, fitoesteróis e petuniaesteroides. O câncer de mama é o
segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, respondendo por 25% dos casos novos a cada ano.
No Brasil, as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer continuam elevadas, provavelmente, pelo diagnóstico em estágio
avançado. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2016) apontam 57.960 casos, sendo que o número de mortes
foi de 14.388, 181 no sexo masculino e 14.206 no feminino. O objetivo do trabalho foi avaliar a citotoxicidade de extratos de
partes aéreas de V. breviflora em células de Carcinoma de mama MCF-7. Para a extração do material vegetal, as partes aéreas da
espécie passaram por um processo de secagem em estufa por 48 horas. Esse material foi moído e colocado em suspensão com
água destilada, em diferentes condições de extração, a temperaturas ambiente, de 60 e 100 graus Celsius, seguida de filtração,
obtendo-se assim os extratos vegetais brutos. A atividade citotóxica em carcinoma de mama foi avaliada mediante os diferentes
tratamentos com os extratos nas concentrações de 10,30,50,70,80,100 mg, por meio do ensaio de (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)2,5-Diphenyltetrazolium Bromide). Os extratos mostraram uma elevada citotoxicidade em todas as concentrações testadas, sendo
a extração a temperatura ambiente na concentração de 100 mg por mL a que mais apresentou atividade frente a linhagem de
carcinoma de mama.
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Título: AVALIÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE NANOCÁPSULAS DE PLURONIC-F127 ® CONTENDO ÓLEO DE
CHIA SOBRE MACRÓFAGOS MURINOS RAW 264.7
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Resumo: A Salvia hispanica L. ou chia é uma semente nativa do México conhecida por seus benefícios na indústria farmacêutica
já que sua semente contém, principalmente, cerca de 30 g de óleo/100 g de peso de semente, contendo ácidos graxos alfalinolênico e ácido linoleico3,4. As nanocápsulas são partículas de tamanho sub-micro constituídas por um invólucro polimérico,
disposto em redor de um núcleo5. Vêm sendo utilizadas como uma estratégia para diminuir os efeitos tóxicos, melhorar a
estabilidade e biodisponibilidade e veicular fármaco em alvos específicos, bem como controlar a liberação de fármacos. Dentro
os polímeros utilizados por apresentar baixa toxicidade é o Pluronic F1276. As nanocápsulas de Pluronic contendo óleo de chia
foram preparadas de acordo com a técnica descrita por Esposito e colaboradores (2012). Os macrófagos da linhagem RAW 264.7
foram cultivadas em garrafas de cultura com meio DMEM completo, incubadas a temperatura de 37 °C com 5% de CO2. As
células foram tratadas com óleo de chia livre, nanoencapsulado e nanocápsulas brancas, nas concentrações de 50, 40, 30, 20, 10
e 5 µg/ml. No teste de MTT, foi adicionado à placa de 96 poços o MTT (3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]- 2-5-difenil tetrazolium).
Após, foi adicionado dimetilsulfóxido para solubilizar os cristais de formazan. A absorbância foi medida pelo leitor de ELISA a
560 nm e os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade celular. O método utilizado para a determinação de LDH
foi o cinético. A leitura foi realizada com comprimento de onda de 500 nm e o resultado expresso em U/L. Os tratamentos com
óleo de chia, em sua maior parte, não apresentaram toxicidade para as células, podendo-se até dizer que houve um estímulo
proliferativo. Este resultado pode ser devido à composição do óleo, demonstrando o efeito benéfico deste. Em relação
às nanocápsulas, nos testes verifica-se o estímulo para a produção de marcador de lise celular (LDH), além da diminuição da
viabilidade celular. Os testes indicam que as nanocápsulas apresentam toxicidade frente às células nas maiores concentrações
testadas.
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Resumo: A Salvia hispanica L. ou chia é uma semente que contém, entre outros componentes, grande quantidade de ácidos
graxos poliinsaturados (PUFAs) que estão relacionados com processos imunológicos. Para desenvolver sistemas de
nanopartículas, os polímeros selecionados precisam ser capazes de proteger a substância em seu interior na sua passagem na
circulação sistêmica para atingir o local alvo. As caseínas são um grupo de fosfoproteínas encontradas no leite, formada por
aminoácidos essenciais. Devido a diversas de suas propriedades fisico-químicas, a caseína torna-se polímero interessante em se
tratando de desenvolver sistemas de liberação de substâncias no organismo, além de ser biodegradável, tornando-se nanoveículo
para diversos tipos de nutrientes e/ou fármacos. Os animais foram obtidos no biotério da Universidade Federal de Santa Maria e
os experimentos foram conduzidos de acordo com o comitê de ética do Centro Universitário Fransciscano. As nanocápsulas
foram preparadas de acordo com a metodologia de Zimet, Rosenberg e Livney (2011). Os tratamentos foram realizados com óleo
de chia livre, caseína e nanocápsulas contendo óleo de chia, além dos grupos controles. Os testes realizados foram o teste de
viabilidade celular, pelo método de MTT; teste de citotoxicidade celular, através da avaliação da expressão da enzima lactato
desidrogenase (LDH) e análise da síntese de óxido nítrico (NO), 24 e 48 horas após os tratamentos. O teste de MTT mostrou
efeito tóxico das nanocápsulas apenas nos ensaios em que estas estiveram em contato com as células por 48 horas. Isso se dá pelo
aumento do tempo em que as células ficaram em contato com os compostos, vindo a apresentar toxicidade às células. Já a dosagem
de NO aponta que houve resposta inflamatória por parte dos macrófagos em ambos ensaios de 24 e 48 horas, apontando que os
compostos deflagraram um estimulo para stress oxidativo. Segundo a dosagem de LDH, o óleo nanoencapsulado diminuiu a lise
celular, indicando que a nanoencapsulação protege o óleo da oxidação e consequentemente o efeito tóxicos dos produtos da
oxidação do óleo de chia.
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SOBRE A ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
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Resumo: O profissional Biomédico está cada vez mais inserido em práticas voltadas a saúde pública, atuando juntamente com
equipes multidisciplinares a serviço da saúde e da ciência. A ação de cuidados em saúde requer o conhecimento de demandas e
necessidades, onde busca-se estabelecer um vínculo com usuário e sua família. A Política Nacional de Humanização propõe a
valorização dos diferentes sujeitos implicada no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Relatar as
vivências dos acadêmicos do Curso de Biomedicina do Centro Universitário UNIVATES que participaram do Projeto
Interdisciplinar de Cuidados em Saúde desenvolvido no Bairro Santo Antônio em Lajeado/RS. O Projeto é realizado a partir de
equipes formada por um professor e acadêmicos de diferentes áreas da saúde que visitam as famílias que moram no Bairro toda
terça-feira à tarde. Ao final de cada visita, a equipe se reúne no Posto de Saúde do Bairro para discutir os aspectos encontrados e
as futuras atividades a serem desenvolvidas na família, sempre visando à saúde e o bem estar destes indivíduos. O Projeto foi
aprovado (número: 294.611) pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIVATES. Nas visitas os acadêmicos
têm a oportunidade de aproximação com o usuário, da criação do vinculo, visto que o processo é lento, pois é necessário confiança
por parte do usuário e da família. É importante que a equipe ouça o que o usuário vivencia dia a dia, seus medos, suas dificuldades
e também suas alegrias, pois isso favorece a relação entre equipe-usuário/família. Após alguns encontros, percebeu-se que os
usuários/famílias acolhem a equipe com zelo e ficam ansiosos a espera do próximo encontro. Visualizou-se a importância do
Biomédico no atendimento humanizado, com a busca ativa de conhecimentos para aplicação nas práticas de cada contexto social.
O Projeto mostra uma realidade diferente daquela vivenciada pelos estudantes e, por esta razão, a equipe pode acompanhar de
perto o processo de auxílio ao usuário/família. As ações desenvolvidas favorecem uma aprendizagem singular, importante para
a formação acadêmica. Este projeto propiciou o desejo de mudanças positivas para o sistema; olhar as dificuldades apontadas
com senso crítico e refletir novas práticas, possibilitando-nos fazer a diferença.
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Resumo: O Papilomavírus humano (HPV) é responsável por um número significativo de casos por transmissão sexual.
Identificam-se cerca de 120 tipos, sendo que 36 deles infectam o trato genital masculino quanto feminino . A transmissão pelo
HPV, acontece por contato direto com a pele infectada, de forma congênita, ou por meio de relação sexual, podendo causar lesões
na vagina, no colo do útero, no pênis e ânus. Estudos apontam também a presença do vírus na pele, na laringe (pregas vocais) e
no esôfago. O diagnóstico é obtido através do exame Papanicolau nas mulheres e nos homens o diagnóstico é feito através do
exame urológico. O controle limita-se a métodos preventivos como uso de preservativos e vacinação, e ao diagnóstico precoce.
Contudo o presente trabalho tem o objetivo orientar a população sobre a importância de se prevenir contra o HPV. Este foi
desenvolvido através da aplicação de um questionário sobre o HPV a 116 pessoas com idade entre 13-55 anos ( idade relevante
para o desenvolvimento da doença). Após a aplicação dos questionários, foi desenvolvida uma atividade educativa com a
população utilizada, que contou na entrega de um folder informativo, seguida por uma explanação sobre as formas de transmissão,
sintomas, métodos preventivos, diagnóstico e tratamento. Observou-se que grande parte da amostra populacional, tinha ouvido
falar vagamente sobre o tema , através das campanhas de vacinação oferecidas pelo governo federal. Notou-se uma carência
significativa de conhecimentos sobre transmissão, prevenção e diagnóstico da doença. Apesar de ser um problema de saúde
pública, uma vez que a infecção está associada ao câncer de colo de útero, responsável pela alta mortalidade de mulheres no
Brasil, pode-se notar com este levantamento, que as campanhas de conscientização não estão atingindo o público
significativamente para estagnação do problema. Cerca de 15% dos entrevistados possuíam amplo conhecimento sobre a doença
e 45% dos entrevistados relataram saber da sua existência através da campanha de vacinação, porém desconheciam sobre as
formas de transmissão e de prevenção da mesma. Contudo, medidas de educação em saúde devem ser realizadas no intuito de
atingir a população com informações mais completas e garantir a conscientização da população sobre a gravidade desta doença
e sobre a importância da prevenção.
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Resumo: A pneumonia mostra-se atualmente como um problema grande problema de saúde pública, pois atinge pacientes de
todas as idades, podendo facilmente leva-los a óbito, quando não tratados previa e adequadamente, tendo como fatores de risco
resfriados mal curados, mudanças de temperatura, fumo e entre outros, estima-se também que alto é o valor gasto em internações
e no tratamento dos pacientes acometidos. Deste modo, o objetivo dessa pesquisa é o de identificar e comparar os índices de
internações e de mortalidade em pacientes com idades entre 1e 80 anos na capital Baiana de Salvador e na cidade de Vitória da
Conquista. Assim, utilizaram-se dados que foram coletados no período de abril de 2011 a abril de 2016 e realizou-se um estudo
de agregados de séries temporais, utilizando-se as informações disponibilizadas pelo Sistema de Informação em Saúde
DATASUS, foram envolvidos nesta pesquisa ambos os sexos, assim como também todas as classificações para cor/raça.
Observou-se que os anos de 2013 e 2014 obtiveram índices mais elevados, tendo respectivamente um total de 6.653 e 6.131 casos
notificados. Quanto à taxa de mortalidade notou-se um crescimento em seu percentual nos últimos três anos, em 2015 o percentual
para Salvador foi de 9,87, valor alto comparado aos anos anteriores, Vitoria da Conquista seguiu, tendo um percentual de 3,10.
Quanto às idades as taxas de mortalidade mostram-se elevadas nas idades acima de 80 anos com um total geral de 28,89, em
contrapartida os registros de internações são mais relevantes nas idades de 1 a 4 anos, com total geral de 9.804 registros. Outra
informação importante foi relativa aos meses, tendo como os de maior incidência os meses de Maio a Novembro, que obtiveram
uma média de 718 internações em 2013, os anos seguintes também obtiveram valores semelhantes e é notável que nos meses
entre dezembro e abril esses valores estão reduzidos, assim, em 2013 e início de 2014 a média foi de 550 internações. Desta
forma, observa-se que a pneumonia é uma doença que acomete todos os tipos de idade e que apresenta valores bastante elevados,
fazendo-se assim a necessidade de uma abordagem eficiente na prevenção e tratamento, pois esta configura importante ameaça à
saúde infantil e adulta, é possível notar também a incidência é alta para a ocorrência de pneumonia durante os meses que são
referentes às estações do ano de inverno e outono, por serem estes mês de frio e mais propensos a fatores de risco.

Palavras-chaves: Pneumonia, Hospitalização, Mortalidade, Internações.
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CIRCULATÓRIO EM SALVADOR E VITÓRIA DA CONQUISTA.
Autores: Karine Oliveira Conceição1,Jamile Braga Sampaio1,Olivaneide da Silva Frazão1,Aline Rodrigues Nascimento 1, Vania
Jesus dos Santos de Oliveira1, Noelma Brito de Miranda1
Instituição: 1Faculdade Maria Milza – Governador Mangabeira –Bahia

Resumo: As doenças do aparelho circulatório (DAC) desde o século XX tem se mostrado em ascendência, em países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Tais doenças por vezes levam a morte, tendo como relação direta a industrialização,
urbanização e fatores psicológicos tais como o estresse. Nota-se também, que é alto o valor gasto por internações e medicamentos
no tratamento dos pacientes acometidos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi o de estimar os índices de óbitos e
internações hospitalares por doenças do aparelho circulatório em adultos no estado da Bahia. Foi realizada uma análise, do tipo
descritivo, baseado em dados secundários, através de informações coletadas no Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS) e seguindo as classificações do capítulo CID-10, entre os períodos de 2010 a 2015. A população alvo é
composta por indivíduos com doenças do aparelho circulatório, com internações hospitalares e óbitos, sendo incluídos no estudo
pessoas de ambos os sexos, cor/raça e com idade entre 20 e 80 anos. Com base nos dados para o recôncavo baiano, nota-se que
os índices mais elevados para DAC no Sistema Único de Saúde abrangeram a capital baiana Salvador e a cidade de Vitória da
Conquista. No geral, observou-se uma maior relevância no ano de 2015 para Salvador com um índice de 5.099 internações,
quanto aos óbitos 309 foram registrados. Seguindo a classificação de acordo com as idades observa-se uma maior relevância no
número de internações 347 nos pacientes de 50 a 59 anos. Vitória da Conquista seguiu com valores altos tendo a contabilização
de 2.556 internações registradas e 167 óbitos. Dentre as causas específicas das DAC as doenças isquêmicas do coração e
hipertensão obtiveram maiores valores totais de internações, atingindo um total de 12.085 e 7.230registros respectivamente.
Diante dos elevados valores percebemos a importância de politicas de prevenção e tratamento adequado. A cidade de Salvador
mostrou índices mais elevados para as DAC’s, à distribuição quanto ao sexo e raça mostrou-se uniforme, os dados também
revelam que há uma maior incidência nos pacientes com idades entre 50 a 59 anos. Portanto, conhecer o número de pessoas
acometidas por tal patologia é fundamental para o direcionamento de medidas de prevenção e reabilitação.

Palavras-chaves: Doenças do aparelho circulatório, Mortalidade, Sistema de informação em saúde, Sistema cardiovascular.
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Título: PREVALÊNCIA DE INFECÇOES POR PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EM MULHERES QUE
UTILIZAM OS PRINCIPAIS HOSPITAIS PÚBLICOS DE SALVADOR-BA.
Autores: Aline Rodrigues Nascimento¹, Karine Oliveira Conceição², Thuany Torres Mutti³, Vania Jesus dos Santos de Oliveira4
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Resumo: A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é muito comum em mulheres, após o início da vida sexual, obtendo
um pico de contaminação em mulheres em torno dos 20 anos a 24 anos de idade, mas que evolui para um câncer invasivo em um
prazo de 10 a 20 anos, caso não seja oferecido tratamento. O Câncer Colo de Útero (CCU) apresenta-se como importante problema
de saúde pública mundial, foi considerado o segundo tipo de neoplasia mais incidente no sexo feminino e o mais incidente na
Região Norte, seguido pelas Regiões Centro-Oeste e Nordeste e pelas Regiões Sudeste e Sul. A forma de abordagem preconizada
para o controle consiste na realização do rastreamento através do exame preventivo para CCU. No Brasil e na maioria dos países
do mundo o exame de Papanicolaou ainda é a principal estratégia de rastreamento do câncer cervical na população feminina, mas
sabe-se que a cobertura do exame no Brasil ainda não é a ideal, principalmente nas populações rurais e de mais baixa renda. Com
isso objetivou-se conhecer os casos de infecção por HPV notificadas em mulheres que utilizam hospitais de rede pública em
Salvador-BA. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta no Sistema de
Informação do Câncer do Colo do Útero do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SISCOLO/DATASUS).
A população do estudo foi constituída por todos os casos de CCU em mulheres que utilizaram os hospitais para realização de
exame Papanicolau, diagnosticadas e registrados no período de 2012 a 2015. O ano de 2013 foi o que obteve maior número de
internações, totalizando 650 casos, em sequencia o segundo maior valor foi em 2015 com 578 casos. As taxas para mortalidade
também são altas tendo uma média de 19,9% por ano. Também houve um destaque no que diz respeito às idades, pressuponhase que o maior número de internações está na faixa de 30 a 49 anos, com 551 casos e nas idades entre 40 a 49 anos, com 706
casos. Apesar do registro de muitos casos nas idades citadas, a taxa de mortalidade se mostra maior na faixa etária de 70 a 79
anos, com 27,27% e nas idades de 80 anos e mais com 31,03%. Conclui-se assim que é de extrema importância o diagnostico e
tratamento contra o HPV tendo em visto as idades em que ele geralmente mais é recorrente. Assim, conhecer a quantidade de
mulheres infectadas por HPV é essencial para o direcionamento das ações de promoção, prevenção e reabilitação tendo em vista
que muito dos casos existentes não são notificados e por isso não são tratados.

Palavras chaves: Neoplasias, Epidemiologia, Câncer do Colo Útero, Mortalidade, Papanicolau.
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Título: ANÁLISE DA TOXICIDADE EM CÉLULAS VERO QUANDO EXPOSTAS A TRATAMENTOS COM
NANOCÁPSULAS DE PLURONIC-F127 ® CONTENDO ÓLEO DE CHIA
Autores: Bruna Felice Jimenez1, Julien Wergutz1, Altevir Rossato1, Solange Silva Hoelzel1
Instituição: 1Centro Universitário Franciscano – Santa Maria – RS, Laboratório de Nanociências – Santa Maria - RS

Resumo: A Salvia hispanica L é uma semente que, devido sua constituição, apresenta muitas propriedades medicinais. O óleo
de chia é conhecido por suas atividades anti-inflamatórias, anti-alérgicas e por estimular o sistema imune, já que contém ácidos
graxos poli-insaturados essenciais (PUFAs), como alfa-linolênico e ácido linoleico em grande quantidade. As nanocápsulas são
partículas de tamanho sub-micro constituídas de polímeros capazes de encapsular substâncias e, dentro do organismo, direcionálas a um local alvo, onde irão distribuí-las. Um exemplo é o Pluronic®, polímero anfifilico de baixa toxicidade capaz de fazer
essa distribuição. As nanocápsulas de Pluronic® e o óleo de chia foram testadas nesse estudo para a avaliação da toxicidade
destas frente a células vero, avaliando a viabilidade celular, liberação de óxido nítrico (NO) e lactato desidrogensase (LDH).
As nanocápsulas de Pluronic contendo óleo de chia foram preparadas de acordo com a técnica descrita por Esposito e
colaboradores (2012). As células VERO foram cultivadas em garrafas de cultura com meio DMEM suplementado com soro fetal
bovino, incubadas a temperatura de 37 °C com 5% de CO2. As células foram tratadas com óleo de chia livre, com nanocápsulas
de Pluronic F-127 contendo óleo de chia e nanocápsulas brancas, nas concentrações de 50 a 5 µg/ml. No teste de MTT, foi
adicionado 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]- 2-5-difenil tetrazolium e incubado em estufa a 37 graus. Logo, foi
adicionado dimetilsulfóxido para solubilização dos cristais de formazan. O método utilizado para a determinação de lactato
desidrogenase, marcador de lise celular, foi o cinético. A concentração de óxido nítrico na amostra foi determinada pelo ensaio
colorimétrico. Os resultados foram comparados a uma curva padrão de nitrito de sódio preparada para o experimento. O óleo de
chia livre não induziu a morte celular e, portanto, não foi tóxico frente às células. Em se tratando das nanocápsulas, os testes de
avaliação da viabilidade celular (MTT) e avaliação da citotoxicidade celular (LDH – marcador de lise celular) mostraram que
houve morte celular nas maiores concentrações testadas, além de indicar indução de stress oxidativo, apontado pelo
hiperexpressão de óxido nítrico. Dessa forma, pode-se dizer que o óleo de chia foi comprovado como estimulante do crescimento
celular, enquanto as nanocápsulas nas concentrações testadas foram tóxicas às células.

Palavras-chaves: Nanoencapsulados, cultura celular, viabilidade celular, citotoxicidade.
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Título: OCORRÊNCIA DE PRÉ-ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA NO HOSPITAL SÃO CRISTÓVÃO EM FAXINAL
DOS GUEDES - SC
Autores: Tatiana Neves Figueredo1, Mauro Cezar Landvoigt2
Instituição: 1 Celer Faculdades – Xaxim – SC, 2 Universidade do Oeste de Santa Catarina – Joaçaba – SC

Resumo: A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia são condições clínicas que fazem parte da síndrome hipertensiva da gravidez, e
representam a terceira causa de mortalidade materna no mundo e a primeira no Brasil, representando 10% dos casos. É
considerada como importante causa de internamento em unidade de terapia intensiva. A prevenção da pré-eclâmpsia/eclâmpsia
poderá ser alcançada mediante uma efetiva assistência pré-natal na atenção primária, complementada pela atenção secundária aos
grupos de risco. Objetivou-se com este estudo investigar a ocorrência de pré-eclâmpsia/eclâmpsia em um Hospital do oeste de
Santa Catarina. Realizou-se um estudo transversal, retrospectivo, quantitativo, através de análise documental, revisando-se
prontuários médicos dos partos assistidos no Hospital São Cristóvão de Faxinal dos Guedes (janeiro/2011 a junho/2013).
Variáveis pesquisadas: idade, etnia, fase gestacional do diagnóstico da pré-eclâmpsia/eclâmpsia, complicações, tratamento,
mortalidade materno-fetal, fatores de risco, renda e escolaridade maternas, acompanhamento pré-natal. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Celer Faculdades, e assinou-se o Termo de Compromisso e Utilização de Dados.No período
pesquisado registraram-se 374 partos, 3 casos de pré-eclâmpsia, nenhum caso de eclâmpsia e nenhum óbito materno-fetal. Fatores
de risco analisados presentes em todos os casos: idade da puerpera acima dos 30 anos, primigestas, hipertensas e obesas. Todos
os casos foram encaminhados para o Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê/SC, para a realização do tratamento e do parto.
Verificou-se que o diagnóstico da pré-eclâmpsia ocorreu aos 7 meses em 67% dos casos, e aos 8 meses em 33% dos casos
avaliados. Conclui-se que a baixa ocorrência de casos de pré-eclâmpsia no Hospital São Cristóvão aponta serviços de assistência
pré-natal adequados e eficientes.

Palavras-chaves: Pré-eclâmpsia, Eclâmpsia
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Título: IMPORTÂNCIA DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E INSERÇÃO DO PROFISSIONAL BIOMÉDICO NA
SAÚDE PÚBLICA
Autores: Catharine Santos1, Cristiane Ferreira1, Daiane Lemos e Pablo Almeida1,2
Instituição: 1Faculdade Nobre – Feira de Santana – BA.

Resumo: O biomédico e a tecnologia caminham juntos na busca de inovação e conhecimento. Os grandes avanços na tecnologia
aplicada à área de saúde estão provocando uma verdadeira evolução no diagnóstico, tratamento e, sobretudo, na prevenção de
doenças. Com isto o mercado necessita de profissionais habilitados a, não apenas lidar de maneira superficial com estas novas
tecnologias, mas também a entendê-las, e manipulá-las. Neste cenário, o profissional Biomédico possui um papel central, pois
sua formação possibilita a participação plena nestes processos aplicando seus conhecimentos e contribuindo para o suporte que
a saúde pública necessita para trabalhar com mais segurança no campo da descoberta, prevenção e diagnostico de determinadas
patologias fornecendo dados imprescindíveis no que se refere desde o diagnóstico até a descoberta científica para a cura e
prevenção de doenças que ainda assolam a população. A opção metodológica da pesquisa reside no método quantitativo. Esse
permite melhor precisão nos dados no qual serão coletados para análise do estudo, através de perguntas claras e objetivas. Neste
caso, as ferramentas estatísticas foram aplicadas com rigor para que haja a confiabilidade necessária a fim de coletar as respostas
e inferir os resultados de interesse. Para o presente estudo foram selecionados 100 estudantes do curso de biomedicina. Os
resultados mostram que as maiorias dos respondentes são jovens entre 18 e 21 anos sendo que 78.6% são do sexo feminino e
escolheram o curso de biomedicina por ser uma área ampla para atuação. Futuramente 42.86% dos participantes optaram por
trabalhar em seu próprio negócio. De acordo com os estudantes 71.4% consideram as áreas de Genética, Pesquisa e Estética como
as mais promissoras, pois, são as que mais contribuem e utilizam tecnologia inovadora para resultados de qualidade e mais
eficientes. O tema abordado foi A Importância dos Avanços Tecnológicos e Inserção do Profissional Biomédico na Saúde Pública
e concluímos que a tendência é de um rápido crescimento no número de profissionais biomédicos e com isso atinja outras áreas
além das análises clínicas. Com ajuda da tecnologia não haverá limites para estes profissionais principalmente na contribuição
da Saúde Pública, aplicando seus conhecimentos e atuando em fatores condicionantes e determinadores controlando a incidência
de doenças nas populações e, sobretudo na melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chaves: Biomédico, tecnologia, importância, saúde pública.

301
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Resumo: As doenças virais estão associadas com uma rápida disseminação e capacidade de gerar doenças severas. A gripe é uma
doença infecto contagiosa provocada pelo vírus da Influenza. Uma nova mutação do vírus gerou a cepa chamada H1N1, que foi
capaz de provocar uma pandemia. Embora se tenha um tratamento que visa diminuir a carga viral, a melhor forma de se conter a
progressão e disseminação do vírus é por meio da prevenção, uma vez que o contágio está diretamente relacionado com a
proliferação de partículas virais contidas em gotículas de secreções respiratórias de indivíduos infectados e pela presença do vírus
no ambiente. A prática da Educação em Saúde se tornou uma grande aliada na prevenção de diversas doenças, facilitando a
compreensão de fatores associados com a doença e favorecendo a prevenção. Embora os meios de comunicação ofereçam
mecanismos de informações acerca da gripe, diversas indagações ainda são associadas com a forma de contágio, tratamento e
prevenção da gripe ocasionada pelo vírus da Influenza A – H1N1. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UFTM com o protocolo de número 900.025/2014. Diante disso, foi executado
um estudo investigativo que avaliou o conhecimento acerca da transmissão, prevenção e controle da Influenza A - H1N1, e
determinou ações de promoção à saúde com base nos resultados obtidos. Para isso foi realizada uma pesquisa junto à população
(512 pessoas) da cidade de Uberaba/MG, no período de 01/10/2015 a 21/10/2015, que respondeu a um questionário que tratava
de questões pertinentes ao conhecimento geral, contágio, tratamento e cura da doença causada pelo H1N1. Um índice baixo de
conhecimento geral foi encontrado (78%), seguido de 82% de respostas incorretas quanto ao tratamento e a cura e 59% de
respostas incorretas sobre questões referentes às formas de contágio da doença. Desta forma os dados contribuem para demonstrar
divergência entre os mecanismos traçadores da geração em Educação em Saúde, apontando assim, para a necessidade de um
melhor direcionamento na prática da manutenção e geração à saúde pública.

Palavras-chaves: Educação em Saúde, Influenza A [H1N1], Promoção em Saúde
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Resumo: A água é essencial à vida e a todos os organismos vivos, seja por questões metabólicas, higiênicas ou relacionadas ao
lazer. O contato com a água contaminada e o acúmulo de água parada podem oferecer riscos à saúde humana, sendo essas as
doenças de veiculação hídrica. No século XIX a cidade de Salvador sofria com a insalubridade por questões de infraestrutura e
de saneamento básico, o que contribuía para a prevalência das doenças de veiculação hídrica. Este trabalho teve o objetivo de
realizar um diagnóstico das doenças de veiculação hídrica que acometeram a população de Salvador no século XIX (1861 a 1864)
e correlacionar com os dias atuais, além de caracterizar as formas de abastecimento da água do período e identificar os marcos
históricos evolutivos do saneamento básico em Salvador. Para o levantamento bibliográfico sobre o histórico da cidade de
Salvador foram utilizados artigos, livros, dissertações e teses, e para descrever as doenças que acometiam a cidade na época,
foram utilizados os livros de registro da Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Salvador. Para realizar a correlação com
atualidade foram utilizados os dados notificados no Sistema de Informações de Agravo de Notificações (SINAN). No século
XIX, Salvador tinha como forma de abastecimento fontes e chafarizes que ao passar do tempo não atendiam mais a demanda da
população que vinha em rápido crescimento. Sendo assim, no final do século XIX e no início do século XX, essa carência no
sistema de abastecimento impulsionou uma transição na infraestrutura da cidade onde se passou distribuir a água por canalização.
Durante o período estudado foram catalogados 1651 doenças, sendo 421 de veiculação hídrica. Dentre essas foram encontradas
cólera, febre tifoide, filariose linfática, febre amarela e malária, sendo esta última encontrada com maior frequência.
Correlacionando os dados obtidos na pesquisa com a atualidade foi observado que essas doenças não são mais prevalentes como
no período estudado. Essa diminuição pode estar atribuída com as melhorias de infraestrutura e do avanço científico alcançado
no tratamento da qualidade de água para consumo humano. Esses eventos foram essenciais para a melhoria das condições de
saúde da população.

Palavras-chaves: Saúde Coletiva, Salvador, Saneamento Básico.
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Título: AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES EM IDOSOS SAUDÁVEIS E COM DOENÇA DE ALZHEIMER
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Instituição: 1Faculdade Campo Real; ²Universidade Estadual do Centro-Oeste
Resumo: A doença de Alzheimer (DA) é uma desordem neurodegenerativa acompanhada de inúmeras desregulações em
processos homeostáticos. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil clínico e comorbidades associadas de pacientes com
diagnóstico de DA cadastrados na Associação de Estudos Pesquisas e Apoio a Pacientes com Alzheimer (AEPAPA) comparando
com idosos de grupo controle sem diagnóstico de DA. O projeto foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO Parecer nº
968931/2015. Foram avaliados 22 pacientes de ambos os sexos, através de coleta de dados clínicos,sócio-demográficos, além da
investigação de comorbidades por meio de auto-declaração, ou relato do cuidador. O estadiamento da DA foi realizado com
auxílio da Clinical Demential Rating (CDR). O grupo de estudo foi composto por 59,1% (n=13) pacientes do sexo feminino e
40,9% (n=9) do sexo masculino, tanto no grupo Alzheimer quanto grupo controle, com média de idade de 77,27 (±8,14) anos.
50% (n=11) dos pacientes com Alzheimer estavam no estágio leve da doença (CDR 1), 31,81% (n=7) no estágio moderado (CDR
2), e 18,18 % (n=4) no estágio grave (CDR 3). Quanto à presença de enfermidades secundárias à doença destaca-se a hipertensão,
referida por 77,27% dos pacientes com DA, e 68,18% dos pacientes do grupo controle. A segunda comorbidade mais frequente
foi o colesterol alto, presente em 45,5% dos pacientes com DA e 40,91% no grupo controle. Outras condições relatadas com
menos frequência foram o diabetes presente em 27,77% dos pacientes com DA e 18,18% dos pacientes controles, Parkinson,
AVC e câncer com menos de 25% em cada grupo. Alguns autores associam a presença destas comorbidades à taxa de mortalidade
e expectativa de vida destes pacientes com DA além de um favorecimento de comprometimento cognitivo e declínio funcional.
Dessa forma, conclui-se que pacientes com Alzheimer estão mais expostos a comorbidades, destacando-se a importância de uma
avaliação integral do idoso com Alzheimer com o intuito de melhorar sua qualidade de vida.
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Título: SURTOS PROVOCADOS POR BACTÉRIAS PRODUTORAS DE NOVA DELI METALO-BETALACTAMASE - 1. UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: Lyvia Eloiza de Freitas Meirelles1, Bruna Gomes Sydor1, Henrique Molina Schade1, Izadora Volpato Rossi1, Ruan
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Resumo: No último decênio, o aumento da resistência aos antibióticos nas Enterobacteriaceae tornou-se uma grande preocupação
mundial. A propagação de bactérias produtoras de carbapenemases tem causado uma crise de saúde pública de âmbito global.
Estes organismos causam infecções graves em pacientes hospitalizados, e a existência de poucas opções terapêuticas culmina no
aumento da mortalidade. As primeiras bactérias produtoras de New Delhi metallo- β - lactamase (NDM-1) foram isoladas a partir
de um residente sueco de origem indiana que contraiu uma infecção do trato urinário causada por Klebsiella pneumoniae resistente
a carbapenem, enquanto ele estava em Nova Delhi, em 2008. Considerando a relevância do tema, foi realizada uma revisão
sistemática, para verificar o atual estado da arte sobre surtos global da NDM-1 e medidas de controle. A pesquisa foi realizada
nas bases de dados PubMed e Web of Science, com artigos originais publicados em inglês. Foram incluídos artigos publicados
no período de janeiro de 2010 a 18 novembro de 2015, e utilizados critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos estudos.
Foram selecionadas 9 artigos para a revisão sistemática. Todos os surtos ocorreram em ambiente hospitalar e foram
principalmente no continente asiático. Um total de 111 amostras positivas para NDM-1 foi encontrado dos estudos selecionados.
Quatro diferentes bactérias foram isoladas nos estudos envolvendo NDM-1 e acima de 15 diferentes sítios de amostras isoladas
relataram a presença de NDM-1. Conclui-se que a enzima NDM-1 mostra-se distribuída nos 4 maiores continentes, com maior
prevalência no continente asiático, e que devido seu limitado tratamento que resulta no aumento da mortalidade, medidas de
controle são extremamente necessárias para que haja contenção do surto, mas também para que, potencialmente, possa vir a
preveni-lo.
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Título: AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA E GESTACIONAL EM UM
MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO
Autores: Fernanda Vargas Meireles¹, Fernando Sannt’Anna de Moraes¹, Bárbara Turra², Cristieli Foguesato².
Instituição: 1Laboratório Sannt’ Anna –Carazinho – RS, 2Universidade Luterana do Brasil – Ulbra-Carazinho – RS

Resumo: A Sífilis é uma doença causada pela bactéria de forma espirulada Treponema pallidum não cultivável in vitro. A
transmissão ocorre por via sexual, vertical durante a gestação, transfusões sanguíneas, passagem transplacentária da mãe infectada
para o feto, pela saliva e contato com exsudatos de lesões recentes da pele ou mucosas. A sífilis gestacional é contemplada nas
notificações compulsórias, isto se deve a elevada taxa de prevalência e transmissão vertical onde os casos sem tratamento ou com
tratamento inadequado variam de 30 a 100%. A doença representa um alto índice patológico aos recém-nascidos. A doença no
parâmetro geral acomete de 10 a 15% de todas as gestações, sendo que 50% das gestações acometidas possuem consequências
perinatais adversas, elevando as taxas da transmissão vertical e desenvolvimento da sífilis congênita. Em relação ao parâmetro
geral da sífilis dos 12 milhões de casos no Brasil 25% destes, compreendem o modo de transmissão vertical. Embora se estime
que apenas 32% dos casos são notificados. Nosso estudo evidenciou um crescimento superior a 300% de incidência de sífilis
congênita no período de três anos. Esse crescimento é ainda maior nos casos de sífilis em gestantes (crescimento superior a
600%). Os casos de sífilis não específicas são ainda maiores e permanecem aumentando no corrente ano. A sífilis congênita é
responsável pelo mais grave desfecho adverso previnível, porém, sabe-se da deficiência de cobertura do pré-natal e da grande
quantidade de gestantes que procuram o auxílio médico somente na hora do parto, o que representa o risco de contaminação de
diferentes patologias além da sífilis, como a toxoplasmose, por exemplo. Nosso estudo epidemiológico visa quantificar esse
crescimento e alertar para as consequências. Em relação ao processo metodológico realizou-se a avaliação dos dados
epidemiológicos notificados e disponibilizados pela Secretaria de Saúde do município, nos últimos três anos. Ainda, o
embasamento teórico fora realizado através de artigos, utilizando como critério de exclusão e inclusão os descritores nomeados
abaixo.
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Título: PROPORÇÃO DE IDOSOS NO BRASIL E O REFLEXO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA
Autores: Angelo Weber1, Déborah Thaís Julkowsi1, Gabriel Fabrin1; Ângela Port1; Rejane Wisniewski1; Douglas de Menezes1;
Carine Eloise Prestes Zimmermann1.
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Resumo: O envelhecimento populacional está ocorrendo de maneira rápida no Brasil. Além disso, vive-se a chamada transição
epidemiológica, ou seja, a substituição de um cenário que prevaleciam as doenças infectocontagiosas por outro onde um maior
número de pessoas passa a ser acometido por doenças crônicas não transmissíveis. O envelhecimento ativo reconhece os direitos
humanos dos idosos e está baseado nos princípios de participação, dignidade, independência, assistência e auto realização,
apoiando a participação dos idosos em questões políticas e outras relacionadas à vida em comunidade. Com isso, otimizando as
oportunidades de saúde, participação e segurança. Neste contexto, o processo de envelhecimento ativo tem sido estudado a pouco
tempo, bem como, a saúde do idoso que teve uma disseminação maior após a criação do Estatuto no ano de 2003. Desta maneira,
o estudo proposto tem como objetivo verificar a proporção de idosos no Brasil e suas regiões, e discutir a influência do
envelhecimento na qualidade de vida da pessoa idosa. Trata-se de um estudo do tipo retrospectivo, quantitativo e descritivo. Para
tanto, foi realizada uma análise da literatura, centrada no período de 1994-2015. Já a coleta de dados foi realizada através do Guia
de Acesso a Informações para a Gestão do SUS desenvolvido e disponibilizado pelo CONASS, Conselho Nacional de Secretários
de Saúde. As informações são referentes a proporção de idosos por estado brasileiro, no período de 2003 a 2012. Quando
comparado à média de cada região com a média nacional (10,2 – valor representativo da média do Brasil de todo o período em
estudo), a qual representa 100%, verifica-se que todas as regiões brasileiras apresentaram um aumento anual no número de idosos.
Além disso, percebe-se que particularmente a região sul obteve uma média entre todos os estados equivalente a 11,4 e a região
sudeste equivalente a 11,03. O envelhecimento de uma grande proporção da população mundial é um fenômeno recente, resultante
da redução da mortalidade infantil, da maior eficácia de novos métodos de diagnóstico precoce e de tratamento de inúmeras
doenças. A partir deste estudo observou-se que a população idosa brasileira se manteve sempre em crescimento constante durante
o período de 2003 a 2012. Sugere-se que isso seja reflexo das políticas públicas que assistem a essa população e aos benefícios
que foram sendo adquiridos no decorrer dos anos a diminuição da taxa de fecundidade.
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Título: ECOEPIDEMIOLOGIA DA LEPTOSPIROSE: SOROPREVALENCIA, MORBIDADE E FATORES DE
RISCO RELACIONADOS AO AMBIENTE RURAL E URBANO
Autores: Silvia Saldanha Corrêa,1, Juliana Silveira e Silva1, Caroline Sales Pinto1, Márcia Regina Pelisser1, Louise Caroline
Pereira da Costa1
Instituição: 1 Faculdade Metropolitana de Blumenau, FAMEBLU – Blumenau – SC

Resumo: A leptospirose, antropozoonose de distribuição mundial, se adaptou a inúmeras espécies animais, muito associada a
roedores, como capivaras e rato doméstico, sendo importante agente de infecções comunitárias relacionadas à saúde pública. Os
sintomas podem confundir-se com os de outras doenças tropicais, como dengue, febre amarela e demais vírus da família
Flaviviridae, o que dificulta o diagnóstico devido às inúmeras possibilidades e incerteza de um foco contaminante específico.
Sua transmissão se dá principalmente por contato direto com urina de animais sinantrópicos ou domésticos já contaminados,
possibilidade de contaminação através do contato direto com o solo úmido e por alimentos contaminados. Pela diversidade e
caráter recorrente da doença em todas ás regiões brasileiras está à relevância dos estudos eco-epidemiológicos associados aos
estudos epidemiológicos, pois o ser humano não vive isolado de eventos ecológicos. Por isso, esta pesquisa realizou-se através
de revisão sistemática de 40 artigos científicos e 3 dissertações selecionados, objetivando evidenciar os fatores de risco de
determina região e sua ampla interação com o ambiente urbano e rural. São conhecidos pelo menos 25 sorogrupos e 200 sorotipos
do gênero Leptospira e todos possuem importância epidemiológica. Os resultados gerais obtidos mostraram testes soropositivos
para Leptospira sp. em pelo menos 40 animais/espécies diferentes, entre animais domésticos, de rebanho e selvagens, até
morcegos e répteis. Estes casos indicam a possibilidade de disseminação no ambiente por mais de um vetor, além de sugerir que
há mais variações patogênicas do agente conhecido. O que reforça a hipótese de que há transmissão da doença entre os animais
silvestres, sinantrópicos, domésticos e de rebanho devido ao contato destes com locais de acesso comum e evidenciam que a
transmissão para o ser humano pode ocorrer através de alimentos contaminados. Por isso, algumas iniciativas de conscientização
de risco e iniciativas públicas e privadas consistentes são requeridas, como estudos detalhados quanto à dinâmica ecológica e
estabelecimento de perfis de distribuição regional para a minimização, prevenção de grandes surtos e controle de contaminação
dos alimentos. Neste sentido, a região sul, em especial o estado de Santa Catarina, requer mais estudos, uma vez que há poucas
publicações recentes (2005) desta relevância para a doença e por se tratar de uma das regiões com maior incidência anual da
mesma.
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Resumo: A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é considerada a doença sexualmente transmissível com maior
incidência na atualidade, estima-se que 50% da população sexualmente ativa contrairá o vírus em algum momento da vida. As
mulheres infectadas pelo HPV podem desenvolver lesões intraepiteliais de alto grau (HSIL) que podem evoluir para um câncer
de colo de útero (CCU). Até o momento, mais de 200 tipos de HPV foram detectados, dentre eles, estão os tipos 6 e 11 que estão
associados a 90% das lesões uterinas benignas. Além destes, os tipos 16 e 18 são responsáveis pelo aparecimento de lesões mais
graves associadas ao CCU. As lesões e alterações celulares características pela infecção do HPV, bem como de outras doenças
que afetam o colo uterino, podem ser detectadas através do exame de Papanicolaou. Por ser um exame com alta sensibilidade e
baixo custo, é até hoje uma das melhores estratégias na saúde pública. A infecção pelo HPV e o CCU continuam sendo um grave
problema de saúde pública em todo o Brasil, dessa forma o presente estudo teve como objetivo avaliar os resultados dos exames
de Papanicolaou e verificar a presença de alterações celulares de pacientes do sexo feminino atendidas no Centro de Atenção à
Mulher no município de Jaraguá do Sul, SC. No período em estudo (07/2013 a 07/2015) foram realizados 11.504 exames de
Papanicolaou, destes, cerca de 3% (n=347) apresentaram lesões precursoras ou sugestivas de CCU. As alterações encontradas
nos exames foram classificadas em ASC-US (Células escamosas atípicas de significado indeterminado), LSIL (Lesão
intraepitelial escamosa de baixo grau), HSIL e carcinoma epidermóide invasor, seguindo a padronização da Nomenclatura
Brasileira para Laudos Cervicais. Das alterações encontradas, ASC-US teve maior predomínio com 61,38% (n=213) dos exames
alterados, seguido das lesões LSIL com 18,44% (n=64), HSIL com 3,17% (n=11) e 4,6% (n=16) das alterações foram
confirmadas como carcinoma epidermóide. A relação do HPV com o CCU é ainda desconhecida pela população, dessa forma é
importante ampliar a abrangência das mulheres por meio de acesso às informações, ressaltando sobre a importância da prevenção
anual. Sugere-se que estudos posteriores sejam realizados, visando avaliar mais extensamente a eficácia dos exames citológicos
e propõe-se que nas próximas décadas, estudos como este sejam realizados a fim de investigar a eficácia da implantação da vacina
contra o HPV no calendário nacional de vacinação.
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Título: INCIDÊNCIA DE SÍFILIS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NOS
TRIMESTRES DE 2014 E 2015
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Resumo: A Sífilis é uma doença infecciosa, sistêmica, cuja evolução crônica a qualifica como de grande agravo para a saúde
pública em todo o mundo. Seu agente etiológico, a bactéria Treponema pallidum, é um espirilo adquirido principalmente nas
relações sexuais. O diagnóstico, se dá através da identificação direta do agente etiológico, como no teste treponêmico (FTAABS), ou através de teste sorológico, como o VDRL, amplamente utilizado nos serviços públicos de saúde brasileiro, justificado
pelo fato de os pacientes procurarem os serviços médicos com a doença já em estado mais avançado. Verificar a incidência da
Sífilis, através do VDRL, em pacientes da Rede Pública do Acre, nos anos de 2014 e 2015. Trata-se de um estudo descritivo, de
análise de informações, coletadas da central de dados do Laboratório Central (LACEN) de Rio Branco, capital do Acre, onde
foram tomados como base o número total de exames feito em todo estado, e tendo como itens de avaliação os resultados reagentes
e não reagentes, sexo e gestantes. Em 2014, 122.240 exames foram feitos. Deles, 75,02% foram em mulheres e 24,98% em
homens. Desses, 92,92% foram não reagentes, enquanto 7,08% reagentes. Em gestantes, avaliamos o percentual de reagentes nos
1º, 2º e 3º trimestres. Das 91.293 mulheres que fizeram o exame, 46.354 eram gestantes e entre elas, 16.466 do 1º trimestre de
gestação, sendo 3,63% reagentes; 16.222 do 2º trimestre, sendo 4,57% reagentes e 13.666 do 3º trimestre, sendo 4,04% reagentes.
Em 2015, 134.859 exames foram realizados, sendo que 73,17% foram em mulheres e 26,83% em homens. Em todos, 10,98%
foram reagentes. Neste ano, apenas 1.244 mulheres eram gestantes. Entre elas, 516 estavam no 1º trimestre, tendo 5,02%
reagentes, 426 no 2º trimestre, sendo 5,61% reagentes e 302 no 3º trimestre, sendo delas 5,28% reagentes. O Acre realiza o maior
número de exames em todo Brasil, devido à centralização dos serviços públicos. Nos dados, percebeu-se um aumento do número
de exames e dos casos reagentes. É notável a queda no número de gestantes. Dados sugerem estudo retrospectivo, bem como
melhora da qualidade de educação em saúde por parte do estado.
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Resumo: A sífilis representa um problema de saúde pública no Brasil, apesar de ser evitável quando a mulher é diagnosticada e
tratada na gestação a maioria das gestantes não realiza o teste para sífilis, e as que o fazem não são tratadas adequadamente ou
sequer recebem tratamento. O diagnóstico, se dá através da identificação direta do agente etiológico, como no teste Fluores cent
Treponema Antigen Absorbent (FTA-ABS), ou através de teste sorológico, como o Venereal Disease Research Laboratories
(VDRL). O teste VDRL é amplamente utilizado nos serviços públicos de saúde brasileiro, justificado pelo fato de os pacientes
procurarem os serviços médicos com a doença já em estado mais avançado. Avaliar a taxa de notificação de sífilis em gestantes
no Estado do Acre entre os anos 2014 e 2015 de acordo com a base de dados do Laboratório Central (LACEN) de Rio Branco,
capital do Acre, através dos testes de VDRL. Trata-se de um estudo descritivo, de análise de informações, coletadas da central
de dados do Laboratório Central (LACEN) de Rio Branco, capital do Acre, onde foram tomados como base o número total de
exames feitos em todo estado, e tendo como itens de avaliação os resultados reagentes e não reagentes e gestantes. Em 2014,
122.240 exames foram feitos. Deles, 75,02% foram em mulheres. Nas gestantes, avaliamos o percentual de reagentes nos 1º, 2º
e 3º trimestres. Das 91.293 mulheres que fizeram o exame, 46.354 eram gestantes e entre elas, 16.466 do 1º trimestre de gestação,
sendo 3,63% reagentes; 16.222 do 2º trimestre, sendo 4,57% reagentes e 13.666 do 3º trimestre, sendo 4,04% reagentes. Em
2015, 134.859 exames foram realizados, sendo que 73,17% foram em mulheres. Neste ano, apenas 1.244 mulheres eram
gestantes. Entre elas, 516 estavam no 1º trimestre, tendo 5,02% reagentes, 426 no 2º trimestre, sendo 5,61% reagentes e 302 no
3º trimestre, sendo delas 5,28% reagentes. O Acre realiza o maior número de exames em todo Brasil, devido à centralização dos
serviços públicos. A incidência no número da Sífilis em gestantes indica necessidade de novas medidas de intervenção da doença.
Nos dados, é notável a queda no número de gestantes entre os anos de estudo, bem como a quantidade de gestantes diagnosticadas
com a doença.
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Resumo: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) constituem um grave problema de saúde pública, segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) estão entre as dez principais causas de procura por serviços de saúde em todo o mundo.
Atualmente as DSTs mais frequentemente registradas são HIV/AIDS, a sífilis, a hepatite, B e C, sendo que há aproximadamente
33 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo. A vulnerabilidade do sexo feminino às DSTs, têm se tornado um
problema mundial, sendo que as mulheres representam a metade do número de novos casos. A proporção do número de mulheres
infectadas por DSTs/HIV vem crescendo rapidamente em todo o mundo, resultando em um grande número de crianças portadoras
de doenças como sífilis e HIV através da transmissão vertical. O presente trabalho, registrado no CAAE 30181414.9.0000.5165
constitui um estudo exploratório e descritivo, desenvolvido junto a cadeia pública de Sinop no estado de Mato Grosso e teve
como objetivo avaliar a prevalência e a incidência de DSTs/HIV entre as detentas. Os dados foram coletados por meio de
formulários, entrevistas e realização de testes rápidos entre os meses de setembro a outubro de 2013. Participaram da pesquisa
34 das 35 mulheres já condenadas da cadeia pública do munícipio. Os dados obtidos foram digitados e analisados, em seguida
apresentados em tabelas e gráficos. A faixa etária predominante está entre 18 a 33 anos correspondendo a 61,8% do total. Quanto
os níveis de escolaridade 73,5% não concluíram o ensino fundamental. Em relação as práticas sexuais 91,2% iniciaram as
atividades sexuais antes dos dezesseis anos, 29,4% afirmaram nunca ter usado preservativo e 50% usavam as vezes. Os testes
indicaram que 5,9% das detentas apresentaram amostras reagentes para a Hepatite B. Embora as detentas estejam expostas a
aspectos favoráveis a contaminação, os índices de DSTs/HIV nesta unidade é considerado baixo ao se comparar com pesquisas
desenvolvidas em outras penitenciarias do país.
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Resumo A Leptospirose é uma antropozoonose amplamente disseminada no mundo. O principal animal reservatório das
leptospiras é o rato, que contamina águas e lama de enchentes com sua urina, demonstrando o forte elo hídrico relacionado à
disseminação da doença. O presente estudo trata-se de uma análise transversal-analítica-descritiva que objetiva analisar
características epidemiológicas da Leptospirose na cidade de Blumenau – Santa Catarina, reunindo informações de pluviosidade,
número de casos confirmados da doença, respectivos óbitos e perfis epidemiológicos referentes ao período de 2008 à 2013. No
período em estudo, dos 1243 casos que se apresentaram com sintomatologia suspeita para Leptospirose, ocorreram 279 casos
confirmados, 210 casos (75,26%) em homens. A faixa etária mais acometida permaneceu entre 20 e 34 anos. O maior volume
de casos foi registrado em meses que sucedem grandes precipitações pluviométricas, permanecendo favorável a relação entre as
variáveis. Entretanto existem inúmeras outras situações inseridas num mesmo espaço geográfico, (topografia e a declividade do
terreno, tempo de escoamento das águas nas áreas de enchentes, pH do solo, tempo de imersão do indivíduo nessas águas,
subnotificação de casos) que definirão a maior ou menor incidência da doença. A chuva neste caso, tem o papel de espalhar a
leptospira no ambiente, ampliando as dimensões da contaminação. Salienta-se a importância de detectar e mapear áreas
inundáveis do município, realizando o manejo ambiental e o controle de roedores. Para tal, seria relevante a elaboração de um
plano integrado de resposta em situações de desastres naturais, articulado à vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e
assistencial.
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Título: INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO SEXUAL PARA A EPIDEMIA DE HIV NA POPULAÇÃO DE
PORTO ALEGRE
Autores: Kássia Orsi da Silva¹, Alceu Pereira Cezar Junior¹, Gustavo Brum Schwingel¹, Dennis Maletich Junqueira¹
Instituição: 1Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter

Resumo: No Brasil, a epidemia do HIV foi detectada, pela primeira vez, em meados de 1980. Dez anos após, o país já
apresentava-se como um pioneiro na oferta gratuita de medicamentos antirretrovirais e no acesso à assistência médica relacionada
à infecção. Atualmente, 734 mil pessoas vivem com HIV/Aids no país. Neste cenário, o Rio Grande do Sul é, desde 2001, o
estado com a maior taxa de incidência no país. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do comportamento
sexual nos cuidados pessoais relacionados à epidemia de HIV na população de Porto Alegre. Quinhentas e sessenta e oito pessoas
foram convidadas a participar da pesquisa, respondendo a um questionário online, contendo 51 questões de âmbito demográfico,
comportamental e sexual. Os participantes foram convidados através das redes sociais e/ou email. Este projeto foi aprovado pelo
CEP/UniRitter sob número 046183/2016. Do total de entrevistados, 82,6% (n=469) se declararam heterossexuais, 8,4% (n=48)
se declararam homossexuais e 9% (n=51) preferiram não responder. A maioria dos entrevistados declara ter tido, no máximo,
três parceiros sexuais diferentes no último ano. Enquanto 6,4% dos heterossexuais afirmam ter tido mais de 6 parceiros sexuais
nos últimos doze meses, o grupo homossexual inclui 20,8% dos entrevistados. Quanto ao uso de preservativos, observa-se que a
grande maioria dos indivíduos encontra-se em um relacionamento estável, mas não faz uso regular de preservativos (47%). Entre
o grupo heterossexual, 69,7% responderam ter realizado, pelo menos, um teste rápido para HIV nos últimos 12 meses,
comparados a 87,5% do grupo homossexual. Preliminarmente, nossos resultados revelam que apesar de não haver diferenças
estatísticas significativas para o regime de uso de preservativos com parceiros fixos ou ocasionais entre o grupo homossexual e
heterossexual, o número de parceiros sexuais para o grupo homossexual, no último ano, é significativamente maior que para
indivíduos heterossexuais (P=0.0021). Da mesma forma, proporcionalmente, o número de indivíduos homossexuais que se
testaram para HIV, nos últimos 12 meses, é maior que o de heterossexuais (P=0.011). Os resultados deste estudo poderão
beneficiar a saúde pública, pois permitirão confrontar hábitos do comportamento social com a influência sobre as práticas sexuais
sem proteção, permitindo um entendimento sobre os principais fatores de risco associados ao comportamento da população
gaúcha.
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Título: Análise dos casos de Sífilis Congênita notificados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da cidade de Chapecó
–SC no período de Janeiro de 2015 a Dezembro de 2015
Autores: Mariana Smaniotto1, Sthefani Da Cunha1, Tatiana Neves Figueredo1 Mauro Cezar Landvoigt2
Instituição: 1Celer Faculdades – Xaxim – SC, 2 Universidade do Oeste de Santa Catarina – Joaçaba - SC

Resumo: A sífilis congênita é o resultado de uma disseminação hematogênica provocada pela bactéria Treponema Pallidum da
gestante não tratada ou tratada inadequadamente para seu concepto. Objetivou-se verificar os casos de sífilis congênita notificados
pelo núcleo hospitalar de epidemiologia da cidade de Chapecó SC no período de janeiro a dezembro de 2015. Realizou-se um
estudo transversal, retrospectivo e quantitativo (fichas de notificação e investigação de Sífilis Congênita do SINAN). Verificouse as variáveis: idade, escolaridade e etnia da mãe, titulação do concepto e da mãe, esquema de tratamento, fase de diagnóstico,
sinais e sintomas do neonato, parceiros tratados e evolução do caso. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Celer Faculdades, e assinou-se o Termo de Compromisso e Utilização de Dados. Apurou-se 46 casos de Sífilis congênita no
período compreendido. A idade das mães variou entre 15 a 40 anos, sendo 28% das mães com idade entre 15 a 20 anos. 42% das
mães possuíam escolaridade entre 5ª a 8ª série incompleta. Observou-se prevalência pela cor branca, apenas 4% das mães
possuíam etnia classificada como parda ou indígena. Foram observadas as seguintes titulações nos testes maternos: 13 mães
(28%) com titulação 1:4; 12 (27%) com titulação 1:8, 9 (19%) com titulação 1:2, 4 (9%) com titulação 1:16. 4 mães (9%)
apresentaram titulação 1:32 e 1 mãe teve a titulação de 1:1. Duas mães apresentaram titulação bastante relevante 1:64 e 1:128.
No esquema de tratamento, 39 mulheres (85%) apresentaram o tratamento inadequado durante o pré-natal, 4% realizaram o
tratamento adequado e 11% não realizaram o tratamento para sífilis congênita; e 54% das mulheres tiveram os parceiros tratados
concomitantemente com a gestação e 46% não. As titulações observadas nos neonatos variaram de: 54% titulação 1:2, 20% 1:9,
9% 1:16, 7% 1:8,4% 1:1, 2% 1:32 e 4% possuíram resultado não reagente. O diagnóstico de sífilis materna realizado durante o
pré-natal foi de 90% , enquanto que após a gestação a porcentagem foi de 6%, além disso 2% das mães tiveram o diagnóstico
realizado durante o parto/curetagem e apenas 2% não realizaram o diagnóstico de sífilis materna.Os dados clínicos das crianças
obtiveram 86% de crianças assintomáticas, 6% prematuras, 4% ictéricas, 2% com esplenomegalia e 2% com insuficiência
respiratória. A evolução dos casos de sífilis congênita obtiveram a porcentagem de 98% (45) vivos enquanto que 2% foram a
óbito.
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Título: PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITOS INFANTIS DETERMINADAS NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER
AMARANTE FARIA EM JOINVILLE - SANTA CATARINA.
Autores: Deli Grace de Barros Araújo; Heloisa Katia da Silva; Larissa Rodrigues; Simone Moreira
Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina– Joinville – SC

Resumo: Determinar quais as principais causas relacionadas à mortalidade infantil e na infância em um hospital pediátrico de
referência de um município de Santa Catarina, com a finalidade de analisar a eficácia dos programas do governo existentes para
reduzir a taxa de mortalidade infantil. Realizou-se uma pesquisa de campo de caráter exploratório, explicativo e descritivo,
coletando dados referentes à mortalidade infantil e na infância contidos no Serviço de Arquivo Médico (SAME) de um hospital
infantil da rede pública de um importante município de Santa Catarina, referência para 25 municípios das regiões norte e nordeste
do estado, na assistência para crianças e adolescentes. Em seguida, foram tabulados e analisados estatisticamente. No período
estudado, 8851 crianças foram internadas sendo mais representado por crianças entre 4 e 5 anos (32,75%). Afecções respiratórias
predominaram em todas as faixas, elevando o seu percentual conforme o aumento da idade. As principais causas de morte foram:
complicações decorrentes de malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, doenças do sistema
respiratório, doenças infecciosas e parasitárias. 55,5 % dos óbitos foram do sexo masculino e 45,5%, feminino. 29% dos óbitos
foram de crianças de 1 a 5 anos, e 71% lactentes de 1 a 364 dias de vida. As principais causas de mortalidade observadas foram:
Decorrentes de complicações devidas às malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, doenças
respiratórias (pneumonias), doenças infecciosas (septicemias). Sugerimos que políticas públicas devem ser revistas para
identificar seus pontos falhos e propor mudanças cabíveis para a redução dos óbitos infantis e na infância.
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Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NA REGIÃO DA AMAI – SC
Autores: Sthéfani da Cunha1, Tatiana Neves Figueredo1, Mariana Danielli Smaniotto 1, Leticia Mick1 e Mauro Cezar
Landvoigt²
Instituição: 1Celer Faculdades– Xaxim – SC, 2Universidade do Oeste Santa Catarina – Joaçaba – SC

Resumo: A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch
que pode permanecer vivo por anos no organismo do hospedeiro, multiplicando-se quando há imunodeficiência. São fatores de
risco: tempo de exposição ao bacilo, idade, estado imunológico e nutricional, doenças intercorrentes, e as condições sócioeconômicas. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, perfaz um coeficiente de incidência de 35,4∕100.000 habitantes.
AMAI – Associação dos Municípios do Alto Irani -, é uma microrregião de Santa Catarina, constituída por 14 municípios,
localizada no oeste catarinense caracterizada pela atividade agroindustrial. Com o objetivo de analisar o perfil epidemiológico da
Tuberculose na região AMAI – SC, no período de janeiro de 2009 a outubro de 2014, realizou-se um estudo retrospectivo,
transversal e de investigação documental. Os dados foram fornecidos pela Regional de Saúde, em Xanxerê – SC. Utilizaram-se
as seguintes variáveis: fatores de risco, sexo, óbito e tratamento. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Celer
Faculdades, e assinou-se o termo de compromisso e utilização de dados. Os dados foram apresentados por análise descritiva e
percentual, e tabulados. No período analisado, registrou-se 90 casos de infectados por tuberculose, sendo 62 (68,8%) do sexo
masculino e 28 (31,1%) do sexo feminino, estando 21(23,3%) pacientes em tratamento quimioprofilático. Verificou-se 50(55,5%)
indivíduos fumantes e 11 (12,22) coinfectados pelo vírus HIV. Nenhum óbito por tuberculose foi registrado. O município de
Xanxerê apresentou 31 (34,4%) casos, sendo o município que mais apresentou indivíduos infectados. Estes achados demonstram
que 0,055% da população da região em estudo desenvolveram a TB, encontrando-se abaixo da média nacional.
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Título: ATIVIDADES EDUCATIVAS VOLTADAS PARA O CONTROLE DA PEDICULOSE EM CRIANÇAS DA
CRECHE JANDIR CLEMENTE DA ROCHA, RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
Autores: Cleiber Danadony de Oliveira Ivo1, Daniela Camargos Costa1
Instituição: 1Faminas BH - Brazil

Resumo: As ectoparasitoses apresentam elevada prevalência no Brasil, particularmente em crianças, pela alta contagiosidade,
constituindo-se em importante problema de saúde pública. A pediculose causada pela infestação do Pediculus humanus captis,
piolho do couro cabeludo, é bastante frequente e as crianças podem apresentam baixo desempenho escolar, em função do prurido
constante e distúrbios do sono. A infestação severa é também responsável por anemia devido à hematofagia. Diante disso, o
objetivo do presente trabalho foi realizar uma intervenção educativa na Creche Jandir Clemente da Rocha, localizada no Bairro
Maria Helena B, Ribeirão das Neves, para 250 alunos da faixa etária de 3 a 5 anos e 60 funcionários. As crianças aprenderam
sobre as medidas profiláticas de forma lúdica com melodias e brincadeiras infantis. Ao final da atividade, as crianças foram
questionadas sobre o conteúdo ministrado, a fim de avaliar a eficácia da ação educativa. Foi possível perceber que as crianças
assimilaram bem o conteúdo ministrado, o que é particularmente importante para o controle da doença. No final das atividades,
as crianças também receberam kits de higiene pessoal. Os adultos foram alertados por meio de panfleto informativo e uso do
pente fino. Foi possível reforçar a importância da educação em saúde no controle da Pediculose, uma vez que medidas de higiene
e catação manual são extremamente efetivas na eliminação do ectoparasito, evitando surtos, bem como infecções secundárias.
Cabe igualmente às autoridades sanitárias criarem estratégias para o combate das ectoparasitoses, ainda um desafio para a saúde
pública no país, pela negligência tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da população.
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Título: AVALIAÇÃO DO PLEXO BRAQUIAL ATRAVÉS DE IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
PONDERADAS POR DIFUSÃO (DWI).
Autores: Cássio Leal Monteiro1; Guilherme Freire da Silveira Oliveira1; José Daniel Vieira de Castro1; Karina Renata Soares
de Almeida1; Lindenberg Barbosa Aguiar1; Regina Paula Soares Diego1.
Instituição: Clinica Ominimagem1 – Fortaleza- CE

Resumo: O plexo braquial é formado pelos ramos ventrais das raízes C5-T1 e, ocasionalmente, C4 e T2. As causas de lesões por
trauma são mais frequentes e envolvem principalmente acidentes de trânsito, sobretudo ocasionados por colisão de motocicletas.
O diagnóstico preciso do nível da lesão e grau de comprometimento tem fundamental importância prognóstica e determina a
conduta terapêutica para cada caso. Imagens de ressonância magnética (RM) ponderadas por difusão (DWI) são imagens
funcionais que oferecem melhor contraste de imagem entre os nervos periféricos e tecidos adjacentes, tais como estruturas
vasculares, líquor e feixes musculares devido à restrição de difusão relativamente forte perpendicular ao longo eixo das fibras
nervosas. A neurografia por DWI é capaz de descrever a longa trajetória do plexo braquial com alta conspicuidade. Quando
comparada com imagens ponderadas por recuperação de inversão (STIR), a DWI é superior, pois imagens STIR valorizam
estruturas circunvizinhas como líquor e vasos sanguíneos, não proporcionando clara conspicuidade do plexo braquial.
Objetivando avaliar as limitações e perspectivas da aplicação da neurografia por difusão para geração de imagens do plexo
braquial em diferentes situações patológicas, realizou-se o levantamento de 10 casos clínicos de pacientes examinados na Clínica
Omnimagem, Fortaleza - Ceará, através do método de ressonância magnética, entre os anos de 2014 e 2016, onde as imagens de
difusão por RM foram acrescentadas ao protocolo padrão destes exames. Foram utilizados equipamentos de ressonância
magnética marca Philips, modelo Achieva, com intensidade de campo magnético de 1.5 e 3.0 Tesla. Para aquisição das imagens
foram empregadas bobinas de cabeça e pescoço com 16 canais. As imagens foram avaliadas por médicos radiologistas
especialistas na área. A técnica de difusão por ressonância magnética demonstrou imagens satisfatoriamente seletivas para
visualização anatômica do plexo braquial e alta intensidade de sinal das raízes nervosas e nervos periféricos, proporcionando
detalhamento da topografia e descrevendo a longa trajetória do plexo braquial, permitindo uma avaliação mais exata e segura
quando comparada com as imagens planares convencionais. Os estudos demonstraram a importância da Neurografia por difusão
em RM como método promissor para visualização de nervos periféricos na região de plexo braquial e as patologias associadas a
estas estruturas.
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Simas1; Fernanda Marcelino de Oliveira Souza1; Nilton Lavatori Correa1; Wilter dos Santos Ker1; Claudio Tinoco Mesquita1
Instituição: 1Pro-Cardiaco, Rio se Janeiro - RJ - Brasil

Resumo: A Cintilografia com Leucócitos Marcados é empregada com objetivo de identificar tecidos ou órgãos acometidos por
doenças infecciosas ou inflamatórias. Enquanto a técnica de pré-estanização com cloreto estanoso aumenta a probabilidade de
marcação de hemácias a marcação com HMPAO depende da formação de um complexo hidrofílico intracelular. Técnicas
diferentes de marcação dos leucócitos podem implicar em mudança na biodistribuição. Esta informação é relevante para acurácia
dos laudos. Comparação da biodistribuição dos leucócitos marcados realizando duas técnicas de marcação: (1) 99mTcPIROFOSFATO x (2) 99mTc-HMPAO. Realizado um estudo retrospectivo, observacional, entre fevereiro de 2015 até julho de
2015, na qual avaliamos as imagens de corpo interior realizadas entre 3h a 6h após a administração dos leucócitos radiomarcados.
As marcações empregaram o 99mTc-PIROFOSFATO em 10 casos e 99mTc-HMPAO em outros 10 casos. O equipamento
empregado foi uma Symbia T2, da Siemens. A média de idade dos pacientes foi de 63 +/- 13 anos, sendo que 7 eram mulheres.
As indicações clínicas foram: (1) pesquisa de infecção na coluna vertebra; (3) pesquisa de infecção em prótese ortopédica, (3)
doença inflamatória abdominal, (9) febre de origem obscura e (4) suspeita de infecção em coleção pancreática. As imagens com
99m
Tc-PIROFOSFATO apresentaram captação predominante em ordem decrescente de intensidade: (1) baço, (2) fígado, (3)
aparelho urinário, (4) pulmões, (5) trato gastrointestinal e (6) medula óssea dos ossos longos. Em oito dos 10 casos observamos
presenças de captações focais pulmonares sugestivas da possível presença de grumos leucocitários. As imagens com 99mTcHMPAO apresentaram captação predominante em ordem decrescente de intensidade: (1) baço, (2) medula óssea dos ossos longos,
(3) fígado, (4) aparelho urinário, (5) trato gastrointestinal e (6) pulmões, sem grumos. As diferenças observadas foram
consistentes em todos os pacientes. A impressão visual dos observadores foi de que a qualidade das imagens com 99mTcHMPAO foi superior com melhor relação sinal/ruído. Há diferenças na biodistribuição dos leucócitos marcados com as diferentes
técnicas de marcação, sendo a técnica do HMPAO mais indicada pois leva a melhor visibilização do parênquima pulmonar e
maior qualidade de imagens.
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Resumo: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica que acomete membranas sinoviais de articulações
periféricas cuja prevalência no Brasil é de 1 a 2%. Devido a diminuição da capacidade funcional e taxa de mortalidade associada,
possui grande impacto ao portador. É uma doença progressiva cujo tratamento consiste em alcançar a remissão da doença ou
manter em baixa atividade. O grau da doença é avaliado a partir do escore de atividade da doença em 28 articulações (DAS28),
do índice de atividade de doença (CDAI) ou imagens radiológicas das articulações. O DAS28 e o CDAI são compostos por
fatores subjetivos a percepção dolorosa. A fibromialgia é uma doença com grande prevalência em pacientes com artrite
reumatoide, sendo assim, um fator de confusão na avaliação da atividade da artrite devido a sua característica de alteração na
percepção da dor. O principal objetivo deste estudo, portanto, é avaliar o ultrassom (US) como um método de avaliação de
atividade de artrite reumatoide em pacientes com e sem fibromialgia (FM). Este é um estudo transversal retrospectivo de 2010 a
2015 em pacientes do ambulatório de reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Dois grupos foram comparados:
pacientes com AR, com e sem FM. Foram avaliados os valores de DAS28, CDAI, e a atividade vista por ultrassom; suas
correlações e influências na conduta do médico em relação ao tratamento. As análises de especificidade e de sensibilidade foram
vistas considerando-se o US como padrão ouro. Setenta e sete pacientes foram analisados em 117 visitas no total. A prevalência
de FM foi de 18,2%. Pacientes com FM apresentaram idade média maior na data do exame de ultrassom (66,0; 32-83 anos). A
maioria do grupo FM era mulher, caucasiana, com <8 anos de escolaridade e casadas. A concordância de DAS28, CDAI com
US, não apresentou significância em ambos os grupos, respectivamente, (AR, p=0,179 e p=0,238; AR+FM, p=0,107 e p=0,114).
A correlação entre DAS28 e CDAI foi estatisticamente significante em ambos os grupos (AR, p<0,00; AR+FM, p=0,008). DAS28
e CDAI mostraram ser menos sensível e específico para o grupo com FM. Não houve associação significativa entre os índices
clínicos e o ultrassom, nem houve influência de atividade na conduta do tratamento. Entretanto, foi visto que os índices clínicos
apresentam baixa especificidade em avaliar a atividade da doença em pacientes com FM, podendo levar ao tratamento inadequado
da AR nesses pacientes. Porém, mais estudos são necessários visando-se um tamanho amostral mais significativo.

Palavras-chaves: Ultrassonografia, Artrite reumatoide, Fibromialgia, DAS28
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Título: PADRONIZAÇÃO DAS ANAMNESES PARA OS SETORES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Autores: Marguele Diehl1, Miriane Dutra da Costa1, Simone Cristina Eifler1
Instituição: 1Hospital Bruno Born– Lajeado – RS
Resumo: Anamnese é um instrumento importantíssimo para proporcionar confiabilidade e reprodutibilidade do exame requerido.
A história clínica conduz para a formulação de uma hipótese diagnóstica. É composta por várias perguntas que buscam relembrar
todos os fatos que se relacionam com as doenças e à pessoa doente, tendo como intenção ser o ponto inicial no diagnóstico de
uma doença ou patologia. Sentindo a necessidade de se estabelecer uma padronização das anamneses para os exames de
Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computadorizada (TC) e que estas contivessem todas as informações necessárias
para a realização de um exame, foi elaborada uma anamnese específica para cada exame, de acordo com a região do corpo a ser
estudada, totalizando 18 para RM e 17 para TC. Objetivo: aprimorar a coleta de informações relevantes ao exame requisitado,
promovendo segurança ao paciente e auxiliando o diagnóstico. Metodologia: Foi realizado um levantamento sobre quais
informações são imprescindíveis conter em uma anamnese. Após este levantamento, tais informações foram empregadas em
anamneses específicas para cada tipo de exame e consequentemente foram introduzidas na rotina da instituição. Para avaliar a
utilidade das novas anamneses, foram desenvolvidos questionários com escalas graduadas de 1 a 5 e estes foram aplicados a 7
médicos radiologistas e 7 residentes, antes e após a implantação da padronização das anamneses. Os resultados foram obtidos
através das respostas dos profissionais à estes questionários. Este estudo foi aprovado pela comissão avaliadora de pesquisa do
Centro de Estudos e Pesquisa da instituição, preservando a identificação dos profissionais. Resultado: Ao se comparar as respostas
pré e pós padronização, notou-se uma significativa diminuição da necessidade de se buscar mais informações clínicas dos
pacientes após a realização do exame, os profissionais ficaram mais satisfeitos com as informações contidas nas novas anamneses,
bem como se sentem mais seguros quanto à autenticidade das informações citadas nas mesmas. Conclusões: Segundo a avaliação
dos profissionais foi comprovada a utilidade da padronização dos novos modelos de anamneses, sendo observada uma
significativa melhora nos dados clínicos obtidos, reduzindo a necessidade de novo contato com o paciente ou familiar para
complementação de informações. Através da implantação da padronização das anamneses foi possível obter de forma mais clara
e satisfatória os dados clínicos dos pacientes.

Palavras-chaves: Anamnese, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada.
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Título: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA TECIDO ADIPOSO
SUBCUTÂNEO
Autores: Miriane Dutra da Costa1, Michelle Mergener²
Instituição: 1Hospital Bruno Born– Lajeado – RS, ²Centro Universitário UNIVATES

Resumo: O tecido adiposo é uma forma especializada de tecido conjuntivo, formado por células chamadas adipócitos. A
ressonância Magnética (RM), é uma técnica já reconhecida como fidedigna para medir volume adiposo, por poder diferenciar
este tipo de tecido de locais como visceral do subcutâneo. Dadas as dificuldades na reprodutibilidade e precisão dos demais
métodos de medida de tecido adiposo abdominal, este trabalho pretende validar o método de diagnóstico através de imagens
obtidas de RM para avaliação do tecido adiposo subcutâneo, utilizando um volume padrão pré-estabelecido, assim como fazer
uma relação de imagens da região abdominal com IMC e circunferência abdominal obtidas previamente de cinco indivíduos,
sendo preservado sua identificação. Esta validação poderá ser útil futuramente para fornecer índices mais precisos sobre a
avaliação do tecido adiposo subcutâneo abdominal em pacientes que apresentem fatores de risco principalmente para doenças
cardiovasculares, além de poder ser utilizado na medicina estética para avaliação pré e pós determinados tratamentos que têm
como objetivo a redução de tecido adiposo subcutâneo. Objetivo: Validar a volumetria de tecido adiposo subcutâneo da região
abdominal através da ressonância magnética. Materiais e Métodos: Foram utilizados como padrões dois recipiente com um
volume conhecido de gordura animal industrializada. Imagens foram adquiridas destes padrões e posteriormente analisadas pelo
programa Osirix®, capaz de calcular sua volumetria. Também foram verificadas imagens da região abdominal de 5 pacientes
diferentes provenientes de banco de dados, para o cálculo de sua volumetria subcutânea (Número do parecer CEP:99750).
Resultados: Das amostras-padrão contendo 91,50 e 452,00 mL de gordura animal, os resultados obtidos foram respectivamente
91,51 e 452,40 cm³, provando que o programa utilizado foi capaz de medir tais volumes. Das amostras de imagens de pacientes,
2 eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Conclusão: Associando-se o valor do volume padrão com o valor obtido pelo
programa, a técnica se mostrou muito eficaz para ser utilizada para o cálculo do volume do tecido adiposo subcutâneo, podendo
ser utilizada em programas de avaliação pré e pós-tratamentos.

Palavras-Chaves: Ressonância Magnética, Validação de técnica, Tecido adiposo subcutâneo.
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Título: METODOLOGIA PARA TRATO DE PESSOAS FERIDAS COM RADIONUCLÍDEOS
Autores: Amanda Gomes Lopes¹, Luiz Tauhata¹, Luiz Bertelli², Arlene Alves dos Reis¹
Instituição: Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) – Comissão de Nacional de Energia Nuclear (CNEN),¹ Los Alamos
National Laboratory (LANL)²
Resumo: A manipulação de ampolas contendo radionuclídeos em solução torna-se cada vez mais comum em laboratórios de
pesquisa e de produção de fontes radioativas. Isto aumenta a chance de causar ferimentos com elevado risco de contaminação e
incorporação de material radioativo nos trabalhadores envolvidos. A literatura relata mais de 2100 casos de pessoas que
apresentam contaminações por ferimentos, sobretudo nos dedos, entretanto, não menciona a existência de um protocolo para
tratamento de vítimas sob o ponto de vista de proteção radiológica. Assim, é proposta uma metodologia para monitoração de
ferimentos contaminados com material radioativo. Medições foram realizadas utilizando vários radionuclídeos e detectores que
foram selecionados de acordo com os cenários possíveis de ocorrência de acidentes e disponibilidade no local do atendimento.
Limitações exibidas, por detector utilizado, nas condições experimentais foram definidas de acordo com o desempenho testado
in loco. A validação das medições obtidas foi alcançada comparando-as com os valores publicados pelo NIST para os
radionuclídeos: 241Am e urânio. As maiores diferenças foram resultantes da medição com o detector de germânio com a solução
de 241Am, que ficou em 3,1%; e para o IdentiFINDER2 em até 40%. O urânio não apresentou um bom desempenho para ambos
os detectores, o PRD (544%) e HPGe (30 - 50%), em razão do esquema de decaimento complexo com linhas de energias
interferentes e baixíssimas probabilidades de emissão. Os resultados obtidos apontam para a necessidade de se estabelecer um
protocolo básico para o trato de pessoas que sofreram ferimentos com material radioativo em situação de acidente.

Palavras-chaves: Protocolo, Acidentes Radiológicos e Nucleares, Ferimentos com Material Radioativo, Tratamento Médico.
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Shimomura Haida1; 1Universidade Paranaense - Brazil, 2Pontifícia Universidade Católica do
Paraná - Brazil
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Título: TEORES DE ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) EM MORANGOS IN NATURA
Autores: Talita Raissa Scherer1, Rhaysa Akemi Takeda Santos1, Lorena Calina Silveira1, Paula Maria Carneiro Rocha1,
Angélica dos Santos Marchi de Lima1, Kimiyo Simomura Haida2
Instituição: 1Acadêmicas do Programa de Iniciação Científica do Curso de Biomedicina da Universidade Paranaense
(UNIPAR) – Cascavel – PR, 2Docente do Curso de Biomedicina da Universidade Paranaense (UNIPAR) – Cascavel – PR.

Resumo: O morango é um fruto do tipo agregado, globoso ou ovoide e altamente comercializado em todo o Brasil. Atende ao
mercado in natura e à industrialização na forma de geleias, sucos e polpas, para adição em outros alimentos. Possui na sua
composição: minerais como cálcio, fósforo, ferro, sódio e potássio e vitaminas como: retinol, tiamina, riboflavina, niacina e
principalmente ácido ascórbico. A utilização de frutos que contenham ácido ascórbico está associada à redução do risco de certas
doenças crônicas, devido ao seu potencial antioxidante e sua atuação como sequestrante de radicais livres. O objetivo deste
trabalho foi verificar o teor de vitamina C (ácido ascórbico) de morangos in natura. Os frutos foram adquiridos em mercados da
região oeste do estado do Paraná oriundas de Cascavel-PR, Toledo-PR (duas amostras, 1 e 2), Santa Tereza-PR e Vacaria-RS.
As cinco (05) amostras de morangos, adquiridas no períodos de maio a julho de 2016, foram transportadas até o Laboratório de
Bioquímica da UNIPAR - Cascavel, onde foram selecionadas, higienizadas e homogeneizadas em liquidificador. Foi utilizada a
metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz para determinação de vitamina C com iodato de potássio. As análises foram
realizadas em triplicata, pesando-se cerca de 15-25 gramas de morangos homogeneizados, adicionando-se posteriormente,
solução de acido sulfúrico (H2SO4) a 20%, solução de iodeto de potássio (KI) a 10% e solução de amido a 1%. Após esse
procedimento ocorreu a titulação com solução de iodato de potássio até a coloração azulada. Os morangos obtidos de Toledo 1 e
Cascavel apresentaram os maiores valores de vitamina C (41,460,51 e 41,220,30 mg/100g, respectivamente), seguidos de
amostras de Santa Teresa (36,661,12), Toledo 2 (33,030,90) e, por fim a de Vacaria (29,380,21). Os teores de vitamina C
podem variar conforme variedade, sistema de cultivo, maturação dos frutos, condições climáticas pré-colheita e manejo póscolheita. Assim, é possível observar que nos resultados havia uma diferença significativa no teor vitamínico. Com este estudo
espera-se que sejam realizadas outras pesquisas para que possa ser considerada a utilização desta fruta como fonte alimentar
alternativa, uma vez que já se sabe que a mesma possui considerável teor de vitamina C.
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Título: AVALIAÇÃO FISICO-QUIMICA DE MORANGOS IN NATURA
Autores: Paula Maria Carneiro Rocha1, Talita Raissa Scherer1, Rhaysa Akemi Takeda Santos1, Lorena Calina Silveira1,
Angélica dos Santos Marchi de Lima1, Kimiyo Shimomura Haida1
Instituição: 1Universidade Paranaense (UNIPAR) – Cascavel – PR

Resumo: Os morangos são apreciados pelos seus atributos sensoriais, sabor doce e levemente ácido e efeitos benéficos para a
saúde, principalmente pela riqueza em antioxidantes naturais. Os pequenos frutos caracterizam-se pela elevada perecibilidade
devido à suscetibilidade a danos físicos e elevada atividade metabólica. Torna-se assim oportuno estudar a possibilidade de dispor
destes frutos durante o período de validade em que são comercializados nos diversos mercados, oriundos de diversos municípios.
Este trabalho objetivou avaliar a quantidade de sólidos solúveis totais (SST), pH, acidez total titulável (ATT) e ratio (relação
SST/ATT) presentes nas polpas de morangos in natura. Cinco (05) amostras de morangos oriundas de locais diferentes (A, B, C,
D e E) foram analisadas em triplicata. O pH foi determinado em pHmetro digital, a acidez total titulável (ATT) por titulação com
NaOH e expressos em g.100g-1, os sólidos solúveis totais (SST), expressos em ºBrix, determinados por refratometria e relação
SST/ATT. Os resultados na ordem A, B, C, D e E foram respectivamente, pH igual a 3,750,03, 3,770,06, 3,570,04, 3,360,03
e 3,020,01; as médias de ATT foram 1,290,02, 0,960,04, 1,150,04, 1,450,03 e 1,420,00; o SST (ºBrix) foi de 8,951,67,
7,442,15, 5,200,10, 9,470,35 e 6,902,25; e, Ratio de 6,951,37; 7,732,33, 4,520,10; 5,531,89 e 4,851,58. O valor
baixo de pH (ácido), deve-se, em parte, à presença de ácidos orgânicos na sua composição. O elevado valor de ATT é e importante
pois apresenta um efeito protetor contra a proliferação de bactérias patogênicas, podendo indicar também que tem um período
maior de armazenamento. As variações de pH traduzem as variações na acidez, embora estes parâmetros não apresentem relação
linear, devido ao efeito tampão dos ácidos orgânicos. O teor de SST está relacionado com o grau de maturação e com a data de
colheita, aumentando progressivamente com o desenvolvimento do fruto. Duas amostras (C e E) apresentaram valores inferiores
ao valor mínimo estabelecido pela legislação brasileira (7,5%) de SST, significando que não estavam amadurecidos
suficientemente. Embora tenham pesquisas realizadas com morangos maduros que apresentaram valores inferiores a 7,5%. A
relação SST/ATT é indicativa do sabor, quanto maior o valor, mais doces e menos ácidos (A e B). Os morangos comercializados
com a produção próxima ao local, foram os que apresentaram melhores atributos físico-químicos.

Palavras-chaves: morango, sólidos solúveis totais, acidez total.
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Título: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DA QUALIDADE DO LEITE
Autores: Mariana Stefany Zaluski1, Samantha de Paula Batista1,2, Prof. Ms. Rubia Bonapaz1
Instituição: 1Faculdade Campo Real – Guarapuava – PR, 2Universidade Estadual do Centro-Oeste –Guarapuava– PR

Resumo: A análise dos alimentos é fundamental para avaliar a composição química e a pureza, sejam elas de natureza orgânica
e inorgânica. Entende-se por leite, produto integral da ordenha completa e interrupta, em condições de higiene de vacas sadias
com uma boa alimentação e bem descansadas. A qualidade do leite é de extrema importância para as indústrias, produtores e
consumidores. No presente trabalho foi analisadas quatro marcas de leite diferentes UAT refrigerado, mais consumidas na cidade
de Guarapuava, o controle de qualidade foi realizado no Laboratório de Processos na Indústria de Alimentos (LAPIA) da
Universidade Estadual do Centro-Oeste-UNICENTRO Guarapuava-PR. As análises realizadas foram Acidez Titulável pelo
método de Dornic, Alizarol e Densidade. Para a determinação da Acidez Titulável (em graus Dornic) foi utilizado 10 ml de cada
leite, 2 ml da solução de hidróxido de sódio, 3 gotas da solução de fenolftaleína a 1%, bureta, suporte da bureta, erlenmeyer,
pipeta de 10 ml, 1 pêra de sucção. Para o teste do Alizarol foram utilizados 2 ml de Alizarol, tubos de ensaio, pêra de sucção,
pipetas de 2 ml, béquer e suporte para os tubos de ensaio. Para determinar a Densidade foi utilizado um termolactodensímetro,
béquer e provetas de 250 ml. A interpretação do método de Alizarol dá-se pela obtenção da cor e formação ou não de precipitados
ou grumos. Deste modo, as quatro amostras analisadas apresentaram estabilidade ao Alizarol com coloração rosa claro (tijolo)
que atende ao critério previsto em lei. Na prova de Dornic as amostras três e quatro apresentaram alterações, sendo que a amostra
três apresentou-se como um leite de caráter ácido tendo uma acidez de 22ºD, e a amostra quatro um leite de caráter básico
apresentando14ºD. Analisados os resultados da prova de Densidade notou-se que as quatro amostras atendem aos requisitos
legais. O controle de qualidade do leite, mediante provas físico-químicas permitiu constatar que na sua maioria as amostras
atendem aos requisitos mínimos previstos em Lei. No entanto as amostras três e quatro apresentaram alterações na prova de
Acidez Titulável, este resultado pode estar relacionado às práticas de ordenha, transporte e armazenamento do leite.
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Título: COMPARAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS COMERCIAIS E SUCOS IN NATURA DE ABACAXI EM
RELAÇÃO AO PH E ACIDEZ TOTAL
Autores: Scheila Cristina Girotto1, Rosane Maria Guillant1, Karissa Satomi Haida1, Kimiyo Shimomura Haida1
Instituição: 1Universidade Paranaense (UNIPAR) – Cascavel – PR
Resumo: O consumo de frutas e sucos tem aumentado a cada ano, devido aos efeitos benéficos dos mesmos. O abacaxi é uma
planta tropical largamente cultivado em todo o mundo, sendo o Brasil um dos maiores produtores e consumidores. Seus
constituintes principais são: as vitaminas como retinol, tiamina, riboflavina, niacina e ácido ascórbico; minerais como cálcio,
fósforo e ferro; além de bromelina, cinarina, triterpenos, saponinas, flavonoides, glicosídeos, sacarídeos, taninos e mucilagens.
As excelentes características qualitativas dessa fruta refletem na sua importância socioeconômica. O objetivo deste trabalho foi
comparar o pH e acidez total titulável dos sucos concentrados comerciais e sucos in natura de abacaxi. As amostras foram obtidas
em um supermercado da cidade e encaminhadas diretamente para o Laboratório de Bromatologia da Universidade Paranaense
– UNIPAR – Cascavel. A partir da fruta foi preparado o suco in natura no momento da análise, também foram analisadas três
(03) diferentes marcas de sucos concentrados, todas em triplicata. O pH foi determinado por potenciometria em eletrodo de vidro
e os valores de acidez total por titulometria e expressa em porcentagem de ácido cítrico, conforme metodologia preconizada por
Instituto Adolfo Lutz. Os valores de pH em sucos concentrados comerciais variaram de 3,39 a 3,56 enquanto que os sucos “in
natura” apresentaram 4,12. Os teores de acidez total expresso em ácido cítrico variaram entre 0,40 a 0,46 g.100g -1. Não foi
verificada diferenças significativas nos valores médios de pH dos sucos comerciais, e no suco natural foi maior, isto é, menos
ácido. Os valores médios de pH nos sucos encontram-se nos valores semelhantes aos encontrados por outros pesquisadores. E,
quanto a acidez o valor recomendado pela legislação brasileira é de, no mínimo, 0,30 g.100g-1 expressos em ácido cítrico. Tanto
os sucos concentrados comerciais como o suco in natura encontraram-se dentro do parâmetro da normalidade. O pH, assim como
a acidez, está associado com o processo de amadurecimento dos frutos e podem ser utilizado na determinação do ponto de
colheita. Segundo os parâmetros analisados, os abacaxis utilizados no preparo dos sucos concentrados e in natura foram colhidos
na época correta e o sabor menos ácido foi encontrado no abacaxi utilizado no preparo do suco in natura, portanto não apresentam
restrição ao seu consumo.
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Título: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE UVAS DA ESPECIE ITÁLIA E CHADONNAY
Autores: Heitor Salles da Costa Lima 1, Juliana de Oliveira Felix1; Gabriella Livia Soares de Paiva1; Erica Mirelly Medeiros
Miranda 1, Mayra da Silva Cavalcanti 1
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas –Campina Grande – PB.

Resumo: A uva é o fruto da videira (Vitis sp.), ou vinha, uma trepadeira da família das vitáceas. De grande importância
econômica, a videira é cultivada em diversos países, chegando a ser espécie frutífera com maior área cultivada no mundo e que
contribui de forma decisiva no desenvolvimento de inúmeras regiões. Em média, 57% da uva produzida no Brasil são para
consumo in natura, sendo o restante destinado para produção de vinhos, sucos e ao processamento em outras indústrias. As
características sensoriais da uva podem ser mensuradas por métodos de análises físico-químicas como a acidez titulável; sólidos
solúveis e o pH. A acidez da uva influencia o sabor, a cor, o odor e a preservação da qualidade do alimento. A medição dos
sólidos solúveis objetiva aferir a quantidade de substâncias relevantes para a palatabilidade do alimento, sobretudo açúcares. Os
frutos apresentam diferentes teores de sólidos solúveis na medida em que amadurecem e essa é também uma medida do grau de
maturação do fruto. Com o intuito de aferir as diferenças entre os gêneros de uvas comercializadas na cidade de Campina GrandePB em suas características físico-químicas, foram avaliadas uvas da espécie Itália, de coloração tinta, e a uva Chadonnay, de cor
verde. Para tanto foram feitas as análises de acidez total, acidez em ácido orgânico, sólidos solúveis e pH, utilizando a metodologia
proposta pelo Instituto Adolfo Lutz, os experimentos foram conduzidos no laboratório de Bromatologia da Faculdade de Ciências
Médicas. Os valores médios encontrados de sólidos solúveis totais (°Brix) das uvas Itália e Rubi foram, respectivamente, 15,44
± 0,88 e 12,36 ± 0,64. Enquanto que os valos para pH, acidez total e de ácidos orgânicos para estas variáveis de fruta foram: 3,95
e 3,64; 14,25 e 16,90; 1,29 e 1,27. Observou-se que as duas frutas não modificaram muito em suas características de composição
avaliadas no pH e ácidos orgânicos. Porém, a doçura e a acidez total apresentaram com valores diferenciados, o que pode ser
justificado pela diferença de componentes das mesmas. Os resultados encontrados estão dentro dos padrões encontrados na
literatura.

Palavras-chaves: Caracterização; Fruta; Brix.
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Resumo: A capacidade de adesão de bactérias patogênicas às superfícies abióticas e a formação de biofilmes, têm implicações
importantes para as indústrias de alimentos. Bactérias patogênicas causadoras de surtos de doenças transmitidas por alimentos
(DTA) que formam biofilmes possuem maior habilidade de disseminação e sobrevivência por longos períodos em plantas de
processamento de alimentos, transferindo-se de um local para o outro e provocando contaminações e recontaminações do produto
final. Enterococcus sp. e Staphylococcus sp. são patógenos já associados a surtos de origem alimentar e apresentam diversos
fatores de virulência, podendo formar biofilmes. Além disso, podem ser transferidas para os seres humanos através da cadeia
alimentar, colonizar o trato gastrointestinal e ser capazes de transferir genes de resistência à microbiota residente. A busca por
novos métodos biológicos de controle e prevenção da formação de biofilmes tem sido extensiva nos últimos anos. Neste contexto,
o objetivo deste estudo foi investigar a capacidade de Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis isolados de diferentes
alimentos no Sul do Brasil em formar biofilmes; bem como avaliar o potencial antibiofilme do peptídeo antimicrobiano P34, um
composto caracterizado como bacteriocin-like substance (BLS P34), produzido por uma espécie de Bacillus sp. A atividade
antibacteriana e antibiofilme da BLS P34 foram avaliadas contra células planctônicas e sésseis de S. aureus e E. faecalis. A
substância ocasionou efeito inibitório contra todas as células planctônicas de E. faecalis avaliadas. A inibição da formação de
biofilme e a erradicação do biofilme pré-formado foram avaliadas com o teste do cristal violeta e com o teste da redução de
brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio. A BLS P34 promoveu uma redução da percentagem de células
microbianas aderidas sobre a superfície, não sendo capaz de eliminar completamente a formação de biofilme das espécies
avaliadas. A atividade metabólica dos biofilmes de S. aureus diminuiu consideravelmente, entre 41-95%. No entanto, células de
E. faecalis encontraram-se metabolicamente estimuladas. Sugere-se que esta estimulação seja devido à molécula antimicrobiana
ser inativada e utilizada como um substrato para E. faecalis. A BLS P34 apresentou potencial antibiofilme principalmente para a
espécie de S. aureus. O potencial antimicrobiano da BLS P34 contra células planctônicas deve ser melhor explorado.
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Resumo: Temperos são produtos constituídos de partes vegetais tradicionalmente utilizados para saborizar e aromatizar os
alimentos e ainda utilizados para uso medicinal. Os microrganismos fúngicos são amplamente distribuídos no ambiente e, sob
condições favoráveis, podem crescer e contaminar vários produtos quando, em más condições de higiene, podem promover o
crescimento de fungos e micotoxinas durante as etapas de processamento. Foram avaliadas a presença de fungos filamentosos e
leveduras em condimentos e especiarias de feiras livres das cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Foram selecionadas sete
especiarias para o experimento. Setenta amostras de especiarias comercializadas em diferentes feiras livres das duas cidades
foram adquiridas e analisadas, sendo 10 amostras de cada produto, coletadas no período de Setembro a Dezembro/2015. Cada
amostra foi analisada em três repetições. As amostras viáveis dos alimentos foram isoladas pelo método do plaqueamento em
superfície. Alíquotas de 0,1 mL foram pipetadas, distribuídas e espalhadas nas superfícies das placas contendo o Ágar Sabourraud
adicionado de cloranfenicol, nas diluições 10-1, 10-2 e 10-3. As placas foram incubadas por 5 a 7 dias em temperatura de 25-27°C.
As colônias fúngicas foram contadas, isoladas e identificadas de acordo com a técnica de Riddell e métodos bioquímicos. Das 70
amostras analisadas, 82,86 % apresentaram contaminação fúngicas e 30% destas, com valores superiores a 1,0x104 UFC/g. Das
sete especiarias coletadas; as amostras de sementes de pimenta do reino e de erva-doce (26,14%) foram as que obtiveram os
índices de contaminação mais elevados, respectivamente; seguidas pelas amostras de cravo-da-índia (14,25%), canela (12,75%),
louro (10,38%), anis-estrelado (6,14%) e noz moscada (4,20%). Os fungos filamentosos compreenderam a grande maioria
(80,15%) em relação às leveduras (19,85%). Foi observada a presença de fungos filamentosos xerofílicos e toxigênicos como
Fusarium verticillioides, Fusarium oxysporum, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium
citrinum, Eurotium herbariorum e Eurotium amstelodam, Cladosporium cladosporioides. Dentre as leveduras isoladas destacamse algumas de importância médica e anemófila como: Candida guilliermondii, Candida krusei, Candida parapsilosis,
Cryptococcus spp., Trichosporon spp. e Rhodotorula mucilaginosa comumente isolados de alimentos.
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Resumo: Staphylococcus sp. é reconhecidamente causador de infecções e considerado um dos principais patógenos alimentares.
Um dos principais fatores de virulência relacionados a este gênero bacteriano é a capacidade de formação de biofilme, que pode
representar uma fonte persistente de microrganismos. O objetivo deste estudo foi comparar Staphylococcus sp. isolados de
alimentos quanto à formação de biofilme em diferentes suplementações e temperaturas, bem como avaliar isolados provenientes
de morcilha quanto à caracterização molecular por meio da tipagem epidemiológica e produção de proteases e lipases. Um total
de 68 Staphylococcus sp. (26 estafilococos coagulase-positivos (ECP) isolados de carne de frango resfriado e congelado, e 42
estafilococos coagulase-negativos (ECN) de morcilha) foram selecionados. A formação de biofilme foi avaliada nas seguintes
suplementações a 35ºC: 1%, 5% e 10% de glicose, 0,9% de NaCl e 12,5% de plasma; bem como em 5% de glicose com 0,9% de
NaCl nas seguintes temperaturas: 25ºC, 35ºC e 40ºC. A análise da biodiversidade genética dos ECN foi realizada com
oligonucleotídeos iniciadores RW3A no rep-PCR e D11344 no RAPD-PCR. 88,46% dos ECP foram fortes formadores de
biofilme em 1% de glicose, enquanto que 50% foram fracos formadores em ECN. Os isolados alimentares apresentaram maior
formação de biofilme em suplementação combinada de glicose e cloreto de sódio a 40ºC. Não houve correlação entre os métodos
de tipagem molecular, sendo o RAPD-PCR mais discriminatório que o rep-PCR, na análise dos ECN. Dentre os 42 isolados de
morcilha, 57,14% e 28,57% apresentaram atividades lipolítica e proteolítica, respectivamente. Este estudo sugere que, de forma
geral, meios ricos nutricionalmente, em acréscimo a uma temperatura mais elevada, conduzem a uma maior expressão de
biofilmes. Entretanto, indica que o comportamento individualizado de cada cepa com relação a determinado suplemento ou
temperatura possa ser em decorrência da elevada diversidade genética.
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Resumo: As esponjas de limpeza podem transferir micro-organismos para a superfície e utensílios utilizados na preparação de
alimentos, uma vez que podem reter restos de alimentos e servir como reservatório de bactérias gerando assim uma contaminação
cruzada, havendo risco de ocorrência de doenças transmitidas por alimentos (DTAs). O objetivo deste estudo foi avaliar a
contaminação bacteriana através da utilização de micro-ondas no processo de sanitização de esponjas utilizadas em cozinhas
domésticas de Blumenau-SC em 2015. Foram coletadas 21 espojas sintéticas de espuma de poliuretano em casas residenciais no
município de Blumenau (SC), em uso por 7 dias. No laboratório, com o auxílio de uma tesoura estéril, foram cortadas em dois
pedaços e colocadas novamente na embalagem plástica. Um dos pedaços da esponja foi hidratado, adicionando-se 225 mL de
água peptonada 0,1% e então agitado por 60 segundos em sacos plásticos. Em seguida, foram realizadas diluições de 1:10, 1:100,
1:1.000, 1:10.000 para na sequência realizar a semeadura nos seguintes meios de cultura Plate Count Agar para contagem total
de micro-organismos aeróbios mesófilos, Ágar MacConkey e Ágar Sal manitol. O outro pedaço da esponja molhado e inserido
em uma embalagem plástica estéril, foi submetido ao processo de sanitização no micro-ondas com os seguintes tempos: por 1
minuto e 30 segundos, 3 minutos e 5 minutos. As esponjas analisadas apresentam contaminação microbiológica por bactérias
mesófilas aeróbias, bactérias Gram negativas e Gram positivas em 100% das amostras. Apesar de não existirem padrões
microbiológicos (nacionais e internacionais) para esponjas pode-se afirmar que houve uma elevada contaminação, com contagens
que variaram de 103 a 108 UFC/mL antes da realização do tratamento de sanitização. Na análise de bactérias Gram negativas, os
resultados mostraram 100% das amostras contaminadas, após a sanitização houve uma redução em todas as amostras variando
de 4 a 8 Log UFC/mL. As contagens de Staphylococcus spp. variaram de <10 a 106 UFC/mL após a sanitização houve uma
redução para <10 UFC/mL em 81,71% das amostras. O processo de sanitização com o tempo de 1 minuto e 30 segundos foi o
mais eficiente para sanitização do utensílio, prático e não danificou a esponja.
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Resumo: O hábito de ingerir peixes, em especial crus, é recente no cardápio dos estabelecimentos de alimentos, nas grandes
cidades brasileiras. O pescado assim como outros alimentos pode veicular micro-organismos patogênicos para o ser humano,
causando toxinfecção alimentar. Por existir risco associado ao consumo de pescado cru como sushi e sashimi, se faz necessária
a avaliação da qualidade desses alimentos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica dos sushis
e sashimi de salmão comercializados em shoppings centers da cidade de Blumenau. Foram analisadas16 amostras provenientes
de 8 restaurantes no período entre setembro e outubro de 2014. Foram realizadas contagens de mesófilos aeróbios, coliformes
termotolerantes e S. aureus e detecção de Salmonella spp., Listeria monocytogenes e Bacillus cereus. Os resultados demonstram
que 12,5% das amostras foram classificadas como satisfatórias por apresentarem contaminação bacteriana adequada a legislação
vigente, 87,5% das amostras estavam em não conformidade em pelo menos um parâmetro e 31,5% das amostras foram reprovadas
em 3 parâmetros avaliados (S.aureus, coliforme termotolerante e Salmonella), sugerindo a existência de possíveis falhas nas boas
práticas de manipulação deste alimento. Coliformes termotolerantes foram identificados em todas as amostras avaliadas, sendo
que 81,25% delas apresentaram contagem superior a 10² NMP/g de alimento, valor permitido pela RDC 12/2001. Dos 8
restaurantes avaliados em 7 deles demonstram que há um aumento na contaminação bacteriana em sashimi em relação ao sushi.
Cepas de Bacillus cereus e Listeria monocytogenes não foram isoladas em nenhuma das amostras avaliadas. Com base nos
resultados obtidos e considerando o risco de toxinfecção associada a presença de micro-organismo patogênicos ou produtores de
toxinas, recomenda-se que sejam realizadas capacitações para manipulação adequada do produto destinado ao consumo cru.
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Resumo: O cachorro-quente é um alimento muito consumido pela população brasileira por ser prático e rápido de ser preparado.
No Brasil, esse alimento é, geralmente, vendido por comércios ambulantes e não em estabelecimentos fixos, o que dificulta a
fiscalização sanitária e pode comprometer sua qualidade do alimento e ocasionar contaminação. A pesquisa teve como objetivo
avaliar a qualidade de amostras de cachorros-quentes produzidos e vendidos por comércios ambulantes da cidade de Blumenau
e, através dessa avaliação, verificar se os alimentos estão de acordo com a legislação de qualidade higiênico-sanitária. Foram
analisadas 20 amostras oriundas de 10 estabelecimentos localizados em bairros diferentes de Blumenau em 2014. Foram
avaliados os parâmetros para coliformes termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva e detecção de Salmonella spp. O
trabalho foi submetido Comitê de Ética e Pesquisa da Uniasselvi-FAMEBLU, sendo devidamente aprovada sob o número de
protocolo 236/2014. Os resultados demonstram que 80% das amostras estão de acordo com a RDC12/2001, 20% das amostras
foram reprovadas em 2 parâmetros avaliados (Staphylococcus coagulase positiva e coliforme termotolerante), sugerindo a
existência de possíveis falhas nas boas práticas de manipulação deste alimento em 30% dos pontos de venda avaliados. Houve
ausência de Salmonella spp. nas amostras, o que está de acordo com a legislação sanitária, porém, observou-se presença
qualitativa de Citrobacter koseri, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Klebsiela pneumoniae e Shigella spp. É necessário o
investimento dos gestores municipais em capacitações periódicas aos vendedores ambulantes, além de ações de vigilância
sanitária, para que a qualidade e a segurança microbiológica dos alimentos sejam mantidas e constantemente melhoradas.

Palavras-chaves: Intoxicação Alimentar, Contaminação, Cachorro-Quente, Micro-organismos, Blumenau.
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Resumo: Patógenos alimentares são uma grande preocupação no mercado global de alimentos, sendo a Escherichia coli O157
uma das maiores preocupações mundiais devido à gravidade da doença que ela provoca. Atualmente, o consumo de produtos
frescos está associado a um estilo de vida saudável, no entanto, esses alimentos podem ser contaminados ao longo da cadeia
produtiva. A alface é o vegetal mais consumido e cultivado do mundo, esse elevado consumo é atribuído à disponibilidade, custo,
e fatores nutricionais. Além disso, independentemente da forma como as alfaces são servidas, ela é sempre consumida crua, sendo
possivelmente contaminada por patógenos. As temperaturas de armazenamento de alfaces antes do consumo são muito variáveis,
dependendo do equipamento disponível e das condições ambientais. A temperatura recomendada para armazenamento de
produtos frescos pronto para o consumo em serviços de alimentação no Brasil é <5°C. No entanto, isso dificilmente é atingido e
mantido em buffet, por causa do equipamento usado que são frequentemente abertos, permitindo as alterações de temperatura.
Além disso, a temperatura ambiente no Brasil é muito maior do que 5°C na maior parte do ano e do território brasileiro,
aumentando a probabilidade de multiplicação microbiana. Este estudo teve como objetivo modelar a multiplicação de E. coli
O157 na alface em diferentes temperaturas. O patógeno foi inoculado na alface e armazenado nas temperaturas de 5, 10, 25, 37
e 42°C. As curvas de crescimento foram construídas por meio do ajuste dos dados experimentais ao modelo DMFit do Baranyi e
a equação de Ratkowsky foi utilizada como modelo secundário para as condições isotérmicas. Os modelos foram capazes de
prever a multiplicação de E. coli O157 (R2>0,98) e os dados mostraram que as bactérias não se multiplicaram durante 24 horas a
10°C, sendo essa uma temperatura adequada para a distribuição de alface em serviços de alimentação. No entanto, períodos
prolongados demonstraram crescimento em todas temperaturas examinadas. Sob condições não isotérmicas (armazenamento a
30°C durante 3 h; seguido de armazenagem a 25°C durante 9 h; mais um armazenamento a 35ºC durante 2 horas; adicionado de
armazenamento a 15ºC por 8h e um armazenamento final a 20°C por 8 h) o modelo foi capaz de prever o comportamento de E.
coli O157 na alface, mostrando a aplicabilidade do modelo (viés = 0,91 e precisão = 1,16).

Palavras-chaves: patógeno microbiano; modelagem preditiva; segurança dos alimentos, folhosos; temperatura.
Agência Fomento: CAPES, CNPQ, FAUFRGS
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SANTA CATARINA
Autores: Débora Tatiane Barbosa dos Santos1, Juliana Squissatto Duarte1, Pamela Fontana¹, Sílvia Saldanha Corrêa1, Mariana
Campos Martins Machado1, Marcia Regina Pelisser1
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Resumo: As doenças transmitidas por alimentos - DTAs são consideradas o problema de saúde pública mais frequente no mundo.
São causadas pela ingestão de água ou alimentos contaminados por bactérias e/ou suas toxinas, vírus, parasitas entre outros. São
caracterizadas por um ciclo fecal-oral, que pode ser impedido por práticas efetivas de saneamento e manuseio adequado dos
alimentos com boas práticas de higiene. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos surtos de DTA no
estado de Santa Catarina. Trata-se de uma análise quantitativa dos dados coletados disponibilizados pela DTHA – Divisão de
Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar situada em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Os dados analisados
compreendem o período de janeiro de 2010 a março de 2016, organizados em planilhas do software Microsoft Office Excel®,
sendo analisados e organizados conforme a data da notificação, data dos primeiros sintomas, cidade, local de ocorrência do surto,
local de produção/preparação do alimento, fatores causais, número de casos suspeitos/expostos até a data da notificação, numero
total de doentes, número total de doentes entrevistados, sexo, faixa etária, hospitalizados, óbitos, alimento, agente etiológico e
sintomas. Neste período ocorreram 302 surtos de DTA no estado. Destes 26.085 pessoas foram expostas até a data da notificação,
com total de 7.829 pessoas doentes, sendo que deste total foram entrevistados 5.801 pessoas doentes, com 1.038 hospitalizados,
2 óbitos (no ano de 2010 e no ano de 2015), apresentando letalidade de 0,03%. O perfil epidemiológico do estado Santa Catarina
caracteriza-se por leve predominância do sexo masculino com 51,56% e faixa etária entre 20 a 49 anos. Entre o principal veículo
de transmissão e o agente etiológico causador do surto encontram-se, respectivamente, os alimentos mistos (17,25%) e a bactéria
E. coli (12,70%). O sintoma mais frequentemente associado aos surtos foi a diarréia 27,68%. Evidenciou-se que os locais de
início da ocorrência dos surtos foram instituições (alojamento, trabalho, refeitórios, empresas) (24,17%), os locais de
produção/preparação do alimento foram os restaurantes (15,89%), e o principal fator causal foi a manipulação/preparação
inadequada (28,50%). Com estas informações, aliadas a programas de boas práticas de elaboração de alimentos, pode-se realizar
medidas de controle e prevenção dos surtos de DTA.

Palavras-chave: Perfil epidemiológico. Surtos. DTA. Santa Catarina.
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Resumo: As carnes e seus produtos derivados possuem uma rica composição em nutrientes e um elevado teor de água. Isso as
torna um ótimo substrato para o desenvolvimento de microrganismos que, além de diminuir o valor nutritivo do alimento, agem
como potenciais causadores de processos patológicos. Desse modo, uma maior atenção deve ser dada quanto à forma de comércio
desses alimentos, com o intuito de garantir a sua segurança e qualidade. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a qualidade
bacteriológica de carnes e linguiças comercializadas em feiras ao ar livre, através da pesquisa de indicadores de contaminação
por material orgânico e fecal. O estudo foi do tipo experimental (laboratorial), iniciado em Fevereiro de 2016. Foram realizadas
coletas de amostras de carne bovina moída, carne de frango e linguiça suína, nas maiores feiras livres do município de CaruaruPE. Nos pontos de coleta observaram-se aspectos referentes às condições de higiene do local de comércio, equipamentos,
utensílios e manipuladores, além da temperatura de armazenamento dos produtos expostos à venda. Foi pesquisada a presença
da espécie Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens e do grupo coliformes a partir da técnica dos Tubos Múltiplos,
além da contagem de Bactérias heterotróficas mesófilas pela técnica de Pour Plate. Os resultados revelaram elevada presença de
coliformes fecais e altas contagens de esporos de Clostridium perfringens, com variação de 2 x100 a 1,6x103 NMP/g, indicando
contaminação fecal recente e também remota, devido a grande resistência e longevidade dos esporos do C. perfringens. Além
desses, foi observada a presença da espécie Pseudomonas aeruginosa em todas as amostras, sendo que 90% tiveram NMP/g
maior ou igual a 1600, indicando uma possível contaminação por material orgânico. As contagens de bactérias aeróbias mesófilas
apresentaram uma média de 2,44 x 108 ± 1,66 x 108UFC/mL nas carnes de frango, 2,55 x108 ± 0,92 x 108UFC/mL nas linguiças
suínas e 5,42 x 108 ± 0,15 x 108UFC/mL nas carnes bovinas moídas. Estudos afirmam que um alimento dessa natureza, com
elevada contagem microbiana (105 – 106 UFC/g), apresenta graves riscos de deterioração, estando ainda associados a diversos
tipos de patologias. Considerando os resultados apresentados, conclui-se que as carnes e linguiças comercializadas em feiras
livres não apresentaram qualidade do ponto de vista bacteriológico, podendo trazer sérias implicações à saúde dos consumidores.

Palavras-chaves: Carnes, grupo coliforme, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens.
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Autores: Everton Emanoel de Matos1, Anderson Romildo Zigante1, Débora Nakadomari Dudek1
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Resumo: Uma das principais enfermidades geradas por problemas sanitários é a infecção alimentar, pois os alimentos possuem
alta capacidade para armazenamento e desenvolvimento de uma microbiota de diversos tipos. O sushi surgiu a partir de uma
antiga técnica para conservação de peixes envolvidos em arroz avinagrado, que com o passar do tempo foi adaptada para a
culinária. É servido in natura e é caracterizado por possuir alguns ingredientes crus, o que o torna um alimento de fácil
contaminação por agentes microbiológicos, além de possuir grande manipulação pelos responsáveis pela sua confecção. Dentre
estes agentes encontram-se as enterobactérias que abrangem diversos gêneros e espécies de microrganismos, sendo alguns deles
comuns ao trato gastrointestinal. O objetivo do trabalho foi analisar a presença de enterobactérias em sushis do tipo niguiri em
restaurantes da cidade de Cascavel – PR. Foram coletadas 2 amostras de sushi do tipo niguiri de 6 estabelecimentos
especializados na culinária japonesa da cidade de Cascavel – PR. Sendo os estabelecimentos identificados de R1 a R6. As
amostras foram processadas em água peptonada estéril e posteriormente semeadas em meios de cultura específicos como ágar
Salmonella-Shigella (SS) e MacConkey. As colônias de bactérias resultantes foram identificadas a partir de testes morfológicos
e bioquímicos. Em todas as amostras foram encontradas bactérias contaminantes. R1 apresentou contaminação das 2 amostras
por Acinetobacter baumanii, as amostras coletadas em R2, R4 e R5 apresentaram 100% de contaminação por Klebsiella oxytoca,
as amostras de R3 apresentaram contaminação por Yersinia enterocolitica e por fim, as amostras coletadas em R6 apresentaramse contaminadas por Klebsiella pneumoniae. Do total das 16 amostras, portanto, 50% apresentou contaminação por K. oxytoca.
Apesar de A. baumanii ser um microrganismo classificado como não fermentador, a sua detecção também foi possível. Não
foram encontrados microrganismos do grupo de coliformes termotolerantes, entretanto a presença de outras bactérias indica uma
possível deterioração do alimento além de condições insatisfatórias de higiene durante as etapas de preparo do alimento. Com o
aumento da procura por este alimento e a evidência de contaminação possível por enterobactérias, torna-se indispensável a adoção
e aplicação de boas práticas de fabricação a fim de controlar possíveis riscos à saúde do consumidor.

Palavras-chaves: infeção alimentar, boas práticas de fabricação, contaminação.
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Resumo: Doenças transmitidas por Alimentos (DTA) são descritas em relatos históricos a 2.000 AC. Onde estão relacionadas à
ingestão de alimentos ou água contaminada por micro-organismos patógenos, toxinas, príons, agrotóxicos, produtos químicos e
metais pesados, causadores de doenças capazes de produzir ou liberar toxinas após serem consumidos. Caracterizam-se como
ocorrências exatas na população exposta ao risco, quantidade de indivíduos com quadros clínicos diferentes, períodos de
incubação e os casos graves podendo evoluir para óbitos. DTA é um problema de saúde pública mais abundante no mundo
atualmente pelos fatos de crescimento populacional, grupo na população mais vulnerável ou mais exposto, urbanização
desenfreada e a necessidade da grande produção em alta escala. Buscou-se com este trabalho realizar um levantamento das
notificações e a determinação dos principais agentes agressores associados a DTA no Brasil. O trabalho permitiu quantificar e
identificar os casos associados a doenças transmitidas por alimentos, traçando o perfil de acometimento e casos esporádicos de
surtos registrados nos últimos anos. Consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir das plataformas de pesquisas
Pubmed e Google Acadêmico, dados coletados de Janeiro de 2009 a Setembro de 2015. Quando avaliado a prevalência de
alimentos que foram os principais veículos da contaminação alimentar, correspondendo a 37,5% maionese, carne com maionese
e alimentos não identificados, com 11,8% e 9,3% respectivamente. E em menor número de contaminação, achocolatado (0,2%),
esfirras (0,2%) e macarrão (0,3%). Em relação a frequência do microrganismo responsável pela intoxicação alimentar, Salmonella
ssp (57,8%) foi mais prevalente, seguida de Bacillus cereus (9,5%) e de Staphylococus aereus (8,5%), como responsável pelos
inúmeros casos de intoxicação alimentar no período analisado.: Um dos grandes desafios das equipes de vigilância de surtos de
origem alimentar é criar medidas que padronizem os relatos em todas as regiões brasileiras, minimizar a diferenças entre os
sistemas de vigilância dos países do mundo, minimizar a diferença de tempo entre comunicação do surto e início das
investigações, pois apenas dessa maneira, os relatos epidemiológicos se tornarão mais confiáveis e como consequência, as ações
preventivas e de monitoramento que impedirão a ocorrência de novos surtos, serão mais eficazes.

Palavras-chave: Doenças transmitidas por Alimentos, toxinas, microrganismos
Agência Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).
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Resumo: A alimentação de frutas e verduras é essencial para a manutenção da saúde humana, pois contém fatores nutricionais
que auxiliam na homeostase humana. A boa qualidade nutricional pode ser mantida pela ingestão “in natura” destes alimentos.
Além disso, é importante a correta higienização dos alimentos para evitar possíveis intoxicações alimentares. A capacidade
mutagênica e adaptativa bacteriana possibilitou com que algumas bactérias fossem associadas ao desenvolvimento de doenças
em indivíduos imunossuprimidos, o que as tornaram alvos de estudos. Desta forma o presente estudo objetivou compreender a
positividade e frequência de bactérias em hortaliças comercializadas em mercados e em estabelecimentos comerciais alimentícios
de uma cidade de Goiás-Brasil. Todos os procedimentos foram previamente cadastrados na Plataforma Brasil e apreciado e
aprovado por comitê de ética em pesquisa (914.797). Amostras (N = 60) foram obtidas de hortaliças comercializadas em mercados
e estabelecimentos comerciais alimentícios da cidade de Mineiros-GO. As amostras coletadas foram encaminhadas ao laboratório
para avaliação. As mesmas foram lavadas com solução salina (0,9%) em ambiente estéril. Com auxilio de alça de platina, em
capela de fluxo laminar as amostras foram semeadas (técnica qualitativa) em aguar sangue e macconkey. Após 24 horas em estufa
a 35°C as amostras foram identificadas por automação e seguindo as recomendações do fabricante (Vitek-2 – Biomérieux/ Marcy
l'Etoile, France). Como resultado o presente estudo encontrou uma positividade de 70% para bactérias “não patogênicas”,
associadas a causarem danos em indivíduos imunossuprimidos. Não houve diferenças entre as frequências de positividade entre
os diferentes setores pesquisados (p>0,05). As bactérias encontradas foram: Gram positivas (Staphylococcus sp – não aureus);
Gram negativas: Pantoea spp (30%), Enterobacter cloacae ssp (30%), Acinetobacter Iwoffii (20%), Pseudômonas
pseudoalcaligenes (20%), Enterobacter cloacae (30%), Aeromonas hydrophila/caviae. Contudo o presente estudo pode
demonstrar uma alta incidência de bactérias associadas a causarem infecções em indivíduos imunossuprimidos. Levando em
consideração o potencial adaptativo bacteriano, bem como o processo evolutivo, este estudo aponta para necessidade de novas
abordagens a esta vasta comunidade bacteriana e sua relação com os seres humanos.

Palavras-chaves: Alimentos, Bactérias emergentes, Imunossuprimido
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Resumo: A Lactuca sativa.L (alface) é uma hortaliça amplamente consumida na sociedade, a forma de cultivo bem como o
preparo para o consumo está associado com fatores potencializadores a presença de bactérias patogênicas. Assim, o objetivo
deste estudo foi relatar os agentes bacterianos presentes nesta hortaliça em município de Goiás-Brasil, além de associar com o
potencial ao desenvolvimento de doenças humanas. Todos os procedimentos foram previamente cadastrados na plataforma Brasil
e apreciado e aprovado por comitê de ética em pesquisa (914.797). Amostras (N = 44), foram obtidas de alfaces da cidade de
Mineiros-GO, em 3 diferentes pontos (produtores, distribuidores e estabelecimentos comerciais alimentícios). As amostras
coletadas foram encaminhadas ao laboratório para avaliação. As mesmas foram lavadas com solução salina (0,9%) em ambiente
estéril. Com auxilio de alça de platina, em capela de fluxo laminar as amostras foram semeadas (técnica qualitativa) em aguar
sangue e macconkey. Após 24 horas em estufa a 35°C as amostras foram identificadas por automação e seguindo as
recomendações do fabricante (Vitek-2 – Biomérieux/ Marcy l'Etoile, France). Curiosamente todas as amostras avaliadas
apresentaram positividade para pelo menos uma bactéria (100%+ - 90% bactérias Gram negativas e 10% Gram positivas).
Entretanto 50% das amostras foram associadas com bactérias potencialmente patogênicas, incluindo coliformes fecais. As
bactérias encontradas no presente estudo associadas a causaram doenças humanas foram: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa e Acinetobacter baumannii complex. Assim presente estudo possibilitou demonstrar a positividade e frequência de
bactérias patogênicas em Lactuca sativa L, apontando assim para necessidade da atenção na monitoração alimentícia e politicas
de saúde publicas voltadas para a manutenção da saúde humana.

Palavras-chaves: Alface, Bactérias Saúde
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Resumo: As características microbiológicas para água envasada no Brasil são determinadas pela ANVISA através da Resolução
Diretória Colegiada nº 274/2005. Segundo protocolos estabelecidos por esta, a análise da água deve incluir a pesquisa de
coliformes totais e termotolerantes ou Escherichia coli. Água mineral e adicionada de sais são amplamente comercializadas na
cidade de Fortaleza. A água mineral natural é proveniente de uma fonte natural ou águas subterrâneas, cujo conteúdo é
caracterizado por níveis constantes de sais minerais, enquanto a água adicionada de sais é proveniente de água de surgência ou
poço tubular, tratadas e adicionadas de sais. A contaminação da água pode ocorrer no próprio local de origem, na distribuição ou
nos reservatórios particulares. Assim, a fim de verificar a qualidade das águas envasadas comercializadas na cidade de Fortaleza,
analisamos dez amostras de águas, incluindo água mineral e adicionada de sais. Foram selecionadas para a análise três marcas de
água obtidas em supermercados, de cada marca, foram avaliados três lotes. Além destas, uma amostra de água foi adquirida em
vendedor ambulante no centro da cidade. As amostras foram transportadas em embalagem original, lacradas e em temperatura
ambiente até o laboratório e empregada a técnica de tubos múltiplos. Resumidamente, após diluição seriada das amostras até 105
, foi inoculado 1mL de cada diluição em tubos contendo 10mL de caldo lactosado com tubo de Durhan invertido e incubados a
37ºC por 48 horas. Com o auxílio de uma alça de inoculação, foi transferida uma alíquota de cada diluição que apresentou
turvação e produção de gás, para tubos contendo 10 mL de caldo verde brilhante, sendo incubados nas condições já descritas.
Após esta etapa, não houve crescimento microbiano. Das dez amostras analisadas, apenas a adquirida com vendedor ambulante
apresentou turvação no caldo lactosado, não sendo confirmada a presença de coliformes totais no teste confirmatório. A turvação
do meio pode ser devido a contaminação por outros micro-organismos. Não houve diferença entre água mineral e adicionada de
sais, possivelmente devido ao número limitado de amostras. Desse modo, concluímos que as quatro marcas de água analisadas
estavam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira para coliformes, portanto, aptas ao consumo humano.
Ademais, devido a turvação no lactosado, sugerimos que novas amostras de águas envasadas adquiridas fora de estabelecimento
comercial sejam analisadas.

Palavras-chaves: Água envasada, colimetria
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Título: AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE EXTRATOS VEGETAIS FRENTE A LINHAGEM CELULAR DE
LEUCEMIA
Autores: Nathalli Noetzold, Julien Wergutz, Altevir Rossato Viana, Aline Schirmer Pigatto, Luciana Maria Fontanari Krause
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Resumo: Os produtos naturais representam recursos importantes na descoberta e desenvolvimento de novos agentes
anticancerígenos e uma rica fonte de compostos biologicamente ativos. Mais de 78,9% de medicamentos anticâncer introduzidos
nos últimos anos foram elaborados a partir de fontes naturais, análogos semissintéticos ou compostos sintéticos baseados em
produtos naturais. Vassobia breviflora é uma espécie nativa do Rio Grande do Sul, e estudos realizados com essa planta em
linhagem celular humana, com células escamosas de carcinoma de cabeça e pescoço, mostraram atividade citotóxica induzida
por apoptose. A linhagem celular K562 foi proveniente da faculdade de medicina de Ribeirão Preto – USP, gentilmente cedida
pelo Prof. Dr. Eduardo Rego. Os controles e repiques foram feitos como sugerido pelo banco de linhagens celulares (ATCC) a
cada 2 a 3 dias. Essa doença é caracterizada como uma desordem mieloproliferativa das células-tronco sanguíneas. Está,
diretamente, relacionada a uma simples anormalidade genética – uma translocação cromossômica recíproca entre os oncogenes
C-ABL, localizado no cromossomo 9 e BCR, no cromossomo 22. O gene de fusão resultante dessa translocação codifica uma
proteína que é responsável por causar desregulação do ciclo celular e apoptose, assim como afeta a diferenciação e o reparo do
DNA. Os tratamentos moleculares, para esse tipo de leucemia, embora eficientes, não conseguem resolver totalmente os
problemas de recidivas da doença. Sendo assim, tem sido estimulado o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas.
O objetivo do trabalho foi investigar o potencial antitumoral de extratos de partes aéreas de V. breviflora frente à cultura da
linhagem celular leucêmica K562. Para a extração do material vegetal, as partes aéreas da espécie estudada passaram por um
processo de secagem em estufa, esse material foi moído em moinho de facas e colocado em suspensão com água destilada, em
diferentes condições de extração, à temperatura ambiente, 60oC e 100oC, seguida de filtração em condições estéreis, obtendo-se
assim os extratos vegetais brutos. A ação dos extratos foi avaliada por meio do ensaio de viabilidade celular pelo método de MTT
nas concentrações de 10, 50 e 80 mg/mL. Observou-se que a melhor concentração foi a de 80 mg/mL do extrato extraído à
temperatura ambiente, isso deve-se à preservação dos princípios de compostos ativos que são mantidos na extração nesta
temperatura.

Palavras-chaves: Cultura celular, leucemia, substâncias naturais, extração vegetal
Agência Fomento: CNPq
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Resumo: A saúde pública assume as neoplasias como principal causa de mortandade tanto em países desenvolvidos quanto em
desenvolvimento. Sendo uma doença multifatorial, isto é, de diferentes etiologias, como fatores ambientais, genéticos, culturais,
socioeconômicos e hábitos de vida o câncer ocupa a segunda causa de morte mundial. Em países desenvolvidos sustenta-se a
estimativa que tal patologia ultrapassará o óbito por complicações cardiovasculares. Enfatiza-se que no Brasil, em 2011, 16,4%
dos óbitos foram por câncer, sendo que no período de 2002 à 2012 o número de internações pelo Sistema Único de Saúde abrangeu
como terceira causa as neoplasias. Conforme as estimativas, o câncer de mama representa a principal causa da mortalidade de
brasileiras, e em nível mundial cede apenas para o câncer pulmonar, tornando-se assim um problema de saúde pública cuja
tendência de mortalidade segue um padrão que se assemelha ao observado em países desenvolvidos. Abrangendo 25% de
incidência anual, em 2016, o Instituto Nacional do Câncer estima que haverá 57.960 novos casos de neoplasia mamária, sendo
que, 14.206 mulheres irão à óbito. No momento em que avalia-se o número de casos a cada 100 mil habitantes (taxa bruta),
observa-se que a região com maior incidência de câncer de mama é o sul do país, ocupando o primeiro lugar, perdendo para o de
cólon e reto e pulmão que respectivamente ocupam o segundo e terceiro lugar. O câncer de mama é um tumor maligno que se
desenvolve no tecido mamário e seu diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e em consequência a queda da mortalidade.
Estudos observacionais apontam que quando diagnosticado em fases iniciais apresenta uma sobrevida de 97% em cinco anos.
Desse modo, ressalta-se que o estilo de vida e hábitos são considerados fatores de risco para o desenvolvimento e propagação da
patologia. Dados socioeconômicos e maus hábitos como: etilismo e tabagismo, além do histórico familiar e estadiamento clínico
influenciam no risco de adquirir o câncer de mama. Trata-se de um estudo transversal realizado na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, no período de 2010 a 2015. A população do estudo foi constituída por mulheres portadoras de
câncer de mama, a partir dos prontuários das mesmas que foram atendidas no Instituto do Câncer do Hospital Pompéia (INCAN)
durante o período estabelecido. Com base nos prontuários eletrônicos do paciente (PEP) foram levantados dados
sociodemográficos e de diagnóstico, como idade, etnia, escolaridade, estado civil, histórico familiar de câncer, etilismo,
tabagismo e estadiamento clínico do tumor. Posteriormente, os dados coletados foram submetidos a estatística descritiva. Dentre
os prontuários avaliados foram identificadas 485 pacientes diagnosticadas com câncer de mama. Referente à etnia nota-se uma
prevalência de mulheres brancas (93,8%), casadas (58%) e viúvas (14,8%), com escolaridade baixa, ensino fundamental
incompleto (32,6%) seguido de ensino fundamental completo (18,3%) e nível médio (17,2%), e com faixa etária dos 50 a 60
anos. Correspondente aos hábitos de vida, observa-se indivíduos não etilistas e não tabagistas (54,5% e 41,6%) respectivamente.
Cerca de 38,1% apresentam história familiar de câncer e possuírem diagnóstico precoce (estadiamentos I e II, 31,6% e 27,8%).
A faixa de idade da amostra de mulheres utilizadas no estudo foi dos 50 a 60 anos, ressaltando a como principal fator de risco
para o desenvolvimento do câncer de mama. Enfatiza-se que a neoplasia mamária é menos frequente em mulheres com menos
de 35 anos, evoluindo rápido e progressivamente com o avanço da idade e diagnosticado principalmente entre 40 e 60 anos.
Diversos estudos transversais corroboram com características semelhantes e apontam idade avançada como um fator de risco
para a doença. Um estudo prospetivo, transversal e descritivo obteve média de idade similar, variando dos 30 a 60 anos. Outros
dois estudos também apresentam mulheres com a mesma faixa etária descrita, enfatizando maior incidência em pacientes com
idade acima dos 45 anos. Um estudo descritivo demostra que mulheres da região sul com idade entre 40-49 anos apresentam
maior incidência de câncer de mama do Brasil. O nível escolar baixo apresentado (32% - fundamental incompleto) relaciona-se
ao grau de instrução da paciente, uma vez que a escolaridade implica no conhecimento. Cerca de 36% das mulheres de um estudo
transversal semelhante também apresentaram ensino fundamental incompleto, seguido de médio completo (29,6%) e fundamental
completo (14,9%). Mulheres com nenhuma ou baixa escolaridade apresentam um risco de 3,7 a 7,4 vezes maior de apresentar e
ir a óbito de câncer de mama, quando comparadas as com nível superior. Esse fator é explanado, visto que a escolaridade amplia
a chance da mulher ser submetida ao diagnóstico precoce do câncer, apresentando maior frequência de mamografia e autoexame
clínico das mamas. A situação conjugal da amostra assemelhou-se a uma pesquisa onde a maioria eram casadas (63,7%) e viúvas
(11,5%), corroborando com resultados encontrados em outros estudos epidemiológicos. Todavia, diversos autores não
comtemplam como fator de risco para o câncer de mama. Em contrapartida, alguns associam como fator de relevância, visto que
a presença do cônjuge assegura a realização de exames preventivos, bem como o auxílio para o tratamento da doença. Evidenciase que um estudo com norte-americanas estabelece que mulheres nunca casadas tinham um risco três vezes maior de ter a
neoplasia em estágio avançado. De acordo com os resultados obtidos, houve predomínio de pacientes brancas (93,8%). Pesquisas
demonstram que a etnia branca se sobressai na população do sul do país, já que há a influência da miscigenação. Autores relaram
que a cidade onde o estudo foi realizado (Caxias do Sul) apresenta fatores de risco semelhantes ao povo europeu, tais como,
prevalência da raça branca, menor número de filhos e gestações tardias. Demais estudos pertencentes a região sul, retratam
resultados similares, apresentando cerca de 80% das pacientes com pele branca. Em controvérsia, um estudo que correlaciona
mortalidade por câncer de mama e cor ressaltou que no Brasil as taxas de mortalidade acometem a cor preta e parda, enfatizando
aumento significativo na raça branca em todas as regiões. Em referência aos hábitos de vida, ressalta-se o etilismo como fator de
alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama tanto na pré e pós menopausa. Alguns autores indagam que ainda há pouco
conhecimento sobre a relação com a neoplasia mamária, no entanto outros evidenciam que qualquer ingestão de álcool foi
associado à maior chance de desenvolver câncer de mama. Os mecanismos que explicam essa relação incluem efeitos sobre os
níveis de estrogênio, liberação de substâncias carcinogênicas, tais como, acetaldeído e espécies reativas de oxigênio e diminuição
da absorção de nutrientes. Estudos epidemiológicos têm mostrado que essa associação deve-se principalmente pela ação dos
tumores nos receptores de estrogênio e que ocorrem preferencialmente no período após a menopausa. Ressalta-se ainda que um
estudo de coorte com mulheres na pós menopausa e consumidoras de álcool foram associadas com um risco duas vezes maior
em comparação com não consumidoras. Em contraste com os achados, alguns estudos não demonstram significância entre álcool
e câncer de mama, todavia sugerem limitação na amostra e metodologia para mensurar essa relação. O uso do tabaco para alguns
pesquisadores também identifica-se como fator de risco, sendo que 26% das pacientes com câncer são fumantes, no entanto outros
não correlacionam, ressaltando que há a falta de significância clínica. Enfatiza-se que o uso do tabaco é relacionado a outros tipos
de câncer, como de pulmão e colo de útero. Cerca de 40% das pacientes neste estudo afirmaram o não uso do tabaco
correlacionado com demais pesquisas (90%). Em controvérsia, metade das pacientes referiram hábito de tabagismo em outro
estudo, com uma média de 10 cigarros ao dia por um período de 13 anos. Em outra pesquisa clínica mostrou-se associação entre
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o uso de tabaco com o álcool sendo considerado em conjunto como fator de risco. Apesar de apresentar pouco conhecimento
sobre a relação entre a influência do histórico familiar no câncer de mama na população brasileira, alguns estudos obtiveram
20,1% de prevalência na história familiar. Afirma-se que até 20% das mulheres com câncer de mama têm história familiar
positiva, corroborando com os achados neste estudo (38%). Um estudo ressaltou que mulheres que tenham parente de primeiro
grau com câncer de mama adquirem um risco duas vezes maiores de desenvolver a doença, quando comparado a população geral.
Evidencia-se também que no parentesco de segundo grau o risco é uma vez e meia maior e que no caso de múltiplos parentes de
diferentes graus afetados há um aumento maior ainda do risco. No entanto, demais pesquisadores alegam que pacientes com
parentesco de primeiro grau referiram um risco 13,3% maior de adquirir câncer de mama e outro apontou um risco 4,4 vezes
maior. Desse modo, pacientes com história familiar significativas dessa patologia apresentam suscetibilidade à doença,
conferindo a importância do conhecimento da presença desse câncer na primeira e segunda geração. Uma revisão sistemática
identificou que há uma estimativa de risco duas vezes maior quando a mãe ou irmã e três vezes quando ambas têm câncer de
mama, referindo tendência positiva quando associada ao diagnóstico antes dos 50 anos. Ao analisar o estadiamento clínico do
câncer, verificou-se maior percentual de mulheres com estágios I e II no presente estudo, contrariando demais estudos onde o
maior percentual ficou entre os estágios II e IV (87%). Pesquisas ressaltam a importância do diagnóstico precoce, visto que
implica no estadiamento avançado da doença. À vista disso, comprova-se que o rastreamento e posterior diagnóstico prévio do
câncer de mama favorece o acompanhamento da doença, bem como bom prognóstico. Outro estudo também retratou estágio I
como prevalente (43,5%), seguido dos estágios III e IV (34,8%). O estágio III foi considerado prevalente em um terço das
brasileiras admitidas em serviços de oncologia e tratamento de câncer de mama, sendo que a mediana do percentual de pacientes
brasileiras entre os estágios II e IV foi de 45,3%, enquanto que nas americanas foi de 12%. Ações de políticas públicas e
investimento em técnicas de diagnóstico de câncer são cada vez mais necessárias para a população brasileira. O diagnóstico
quanto mais antecipado adquire menores estágios no estadiamento clínico e subsequente melhor prognóstico e sobrevida da
paciente. Vários estudos demonstram que a mamografia tem significância clínica na taxa de mortalidade por câncer de mama,
podendo reduzir em até 30% na faixa etária de risco (40 a 69 anos). Diante disso, o Sistema Único de Saúde em 2009, passou a
assegurar a realização da mamografia em todas as mulheres acima dos 40 anos. Contudo, pesquisas demonstram que o setor
privado realiza mais mamografias do que o público, assim como a não realização desse exame demonstrou associação ao
estadiamento mais avançado. Autores explicam que não há mamógrafos suficientes para a rede pública e que esses são mal
distribuídos nos serviços de saúde, todavia apresentando maior concentração nas regiões mais incidentes (sul e sudeste). De
maneira semelhante, uma pesquisa realizada em um centro oncológico público determinou que o atraso no diagnóstico do câncer
devia-se ao atraso e consequente não realização da mamografia e biópsia pelas mulheres com lesões suspeitas. Ressaltando a
relevância da implantação de campanhas para o controle do câncer de mama em todas as regiões brasileiras em pacientes acima
dos 40 anos de idade. Sendo assim, o delineamento do perfil do paciente com câncer de mama implica no panorama atual do
mesmo na região de Caxias do Sul/RS, evidenciando a elaboração de políticas públicas específicas para a qualidade e sobrevida
dessa população.

Palavras-chaves: Câncer de mama. Perfil. Fatores de risco. Estadiamento.
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Resumo: O carcinoma hepatocelular (CHC) é o principal tipo de tumor primário dos hepatócitos e é considerado o sexto mais
comum tipo de câncer em homens e o sétimo em mulheres. Dentre os principais fatores de risco para o CHC temos a cirrose, a
infecção pelos vírus da hepatite B e C e o álcool. O CHC configura-se como um tipo de câncer relacionado à inflamação, uma
vez que, cerca de 90% dos casos se desenvolvem a partir de um estado de inflamação crônica. Estudos sugerem que a inflamação
pode ter um papel importante em promover condições que levem ao câncer uma vez que, quando em excesso, pode afetar
cronicamente a homeostase do tecido. As citocinas e mediadores como a ciclooxigenase-2 (COX-2), o Fator de Necrose Tumoral
alfa (TNF-α) e o Fator Nuclear kappa B (NFkB) são componentes do sistema imune capazes de influenciar o funcionamento de
células e tecidos. Avaliar a expressão por imuno-histoquímica de marcadores inflamatórios em pacientes com e sem carcinoma
hepatocelular. Foi realizada imuno-histoquímica para a COX-2, NFkB e TNF- α em tecido hepático parafinizado (Laboratório
KCM) de 50 pacientes com e sem carcinoma hepatocelular provenientes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pelo
método Avidina-Biotina-Peroxidase corado com 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). Quatro campos
representativos foram capturados com câmera acoplada a microscópio de captura em 200x e foram avaliados o percentual de área
corada e o valor de intensidade de marcação do DAB com o software ImageJ 1.50. Foram realizados testes de normalidade, Qui
Quadrado e teste t de Student e Wilcoxon– Mann-Whitney para amostras pareadas (p<0,05). O presente estudo deriva de projeto
aprovado pelo CEP da UFCSPA1785/12. O sexo masculino foi o mais prevalente (n=36) com a média de idade de 55 anos. As
etiologias mais frequentemente encontradas foram a presença de cirrose e infecção pelo vírus da hepatite C. Uma diferença
significativa entre casos e controles foi encontrada para o percentual de área marcada (p=0,04) para a COX-2, mas não foi
encontrada para a intensidade de marcação (p>0,05). Não foi encontrada diferença significativa entre casos e controles para os
marcadores NFkB e TNF- α na avaliação do percentual (p=0,7826; p=0,7980) e da intensidade de marcação (p=0,8629; p=0,111).
A enzima COX-2 está aumentada significativamente no tecido hepático de pacientes com CHC.

Palavras-chaves: Carcinoma Hepatocelular, Inflamação, Ciclooxigenase-2, Fator de Necrose Tumoral Alfa, Fator Nuclear kappa
B.
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TÍTULO: ANÁLISE quantitativa HISTOMORFOMÉRTICA DE LESÕES em mucosas GÁSTRICAS do antro pilórico
RELACIONADAS A INFECÇÃO PELO Helicobacter pylori.
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Resumo: O Bacilo Helicobacter pylori é atualmente considerado como o agente etiológico mais importante das gastrites em
seres humanos e como fator de risco para o surgimento das doenças ulcerativas do carcinoma gástrico. Estima-se que 50% da
população mundial está infectada por esta bactéria. Atualmente apenas estudo subjetivos e qualitativos tem sido realizado na
análise da colonização do H. pylori (Hp). O objetivo desde estudo foi avaliar quantitativamente, através de análise morfométrica,
a colonização pelo H. pylori em biópsias de pacientes com diferentes lesões gástricas (Gastrites e úlceras). As amostras foram
coletadas do banco de biópsias de um laboratório de patologia no estado de Pernambuco, sendo assegurado o compromisso ético
da utilização dos seus dados segundo a resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e com todo sigilo. Esse estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) nº3006/06. Para o estudo utilizou-se biópsias gástricas de 239 pacientes
(95 homens e 144 mulheres com idade média de 45 anos, provenientes de diferentes municípios do estado de Pernambuco. Os
cortes histológicos (4µm) foram corados pelo Giemsa e analisados através de microscopia óptica. O estudo morfométrico foi
realizado por meio de um sistema digital de análise de imagens onde as áreas de interesse obtidas foram processadas utilizandose o software OPTIMAS. Foi observado a incidências de 39% de lesões inflamatórias gástricas associadas a infecção por Hp
com maior ocorrência (60,3%) no gênero feminino e com faixa etária entre 31-45 anos. Em relação as lesões gástricas mais
frequentes, observou-se que a gastrite crônica ativa foi a mais evidente em cerca de 90,2% dos casos estudados. Houve uma
correlação positiva entre a análise qualitativa (semi-quantitativa) e a análise morfométrica (número médio de bacilos Hp, por
área), principalmente quando se comparou os parâmetros “numerosos” bacilos com os “moderados e raros”. A partir destes dados
pode-se concluir que os estudos referentes aos aspectos da infecção da mucosa gástrica pelo Hp, e mais especificamente os níveis
de infecção quanto ao número de bacilos e extensão das áreas afetadas são de sua importância para que se possa conhecer melhor
a evolução das lesões gástrica resultantes deste quadro infeccioso e em que situação e grupos humanos podem representar fatores
de risco para o desenvolvimento de lesões mais graves como o câncer.

Palavras-chave: Gastrite, H. pylori, Análise de imagens, Morfometria

354
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Resumo: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, caracterizada microscopicamente por lesões
neuropatológicas acumulativas, sendo elas o acumulo extracelular de proteína β-amiloide, que formam as placas neuríticas, e
pelo acúmulo intracelular de proteína tau fosforilada, que formam os emaranhados neurofibrilares. A deposição da proteína tau
e a formação dos emaranhados neurofibibrilares na DA ocorre de forma característica e estereotipada no córtex cerebral, o que
permite estadiar a doença em 6 estágios (estágios Braak e Braak I a VI). Estudos recentes sugerem que áreas do tronco encefálico,
como o núcleo dorsal da rafe e o locus ceruleus, sofrem acúmulo de emaranhados neurofibrilares, antes que a região do córtex
cerebral seja afetada. Assim, no presente trabalho avaliamos a ocorrência de emaranhados neurofibrilares em duas regiões do
tronco encefálico. O estudo foi realizado, utilizando casos fornecidos pelo Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos
em Envelhecimento Cerebral da FMUSP (BEHGEEC), coletados nos anos de 2004 a 2013. Além dos critérios do BEHGEEC,
foram selecionados para o presente trabalho, somente os indivíduos com estadiamento Braak e Braak = 0, ou seja, sem alterações
da tau fosforilada no córtex cerebral. As regiões alvo foram o mesencéfalo na altura do núcleo dorsal da rafe e ponte na altura do
locus ceruleus. Essas regiões foram coradas utilizando anticorpo monoclonal contra a fosto-tau (CP-13), que permite a detecção
dos emaranhados neurofibrilares. O anticorpo foi incubado overnight a 4ºC e incubado por 1h a temperatura ambiente com
anticorpo secundário anti-mouse (Mouse IgG). As reações foram detectadas com diaminobenzidina (DAB-acastanhado, modelo
SK4105) e o tecido contra-corado com hematoxilina. As diferenças entre frequências da ocorrência de emaranhados nas duas
regiões alvo (núcleo dorsal da rafe e do locus ceruleus) foram verificadas pelo método de McNemar. A frequência de casos
simultaneamente negativos e positivos no NDR e LC foram descritos. Foram analisados 36 casos, com estadiamento Braak e
Braak=0. A maioria dos casos (91,7%) apresentaram acometimento no locus ceruleus, núcleo dorsal da rafe, ou ambos. A
positividade ocorreu simultaneamente nas duas regiões em 44,4% dos casos. Conclui-se assim, que as áreas do tronco encefálico
(núcleo dorsal da rafe e locus ceruleus), sofrem acúmulo de emaranhados neurofibrilares, sem que o córtex cerebral seja
acometido.
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Resumo: A restrição do sono está associada a diversos distúrbios, com consequências locais e sistêmicas. Em modelos não
humanos, a privação crônica do sono associa-se a alterações no estresse oxidativo e aos processos inflamatórios. Estudos sugerem
que doenças inflamatórias do intestino possam ser desencadeadas por alterações no ciclo sono/vigília. O presente estudo objetivou
investigar os efeitos da restrição do sono sobre as células secretoras de mucinas bem como avaliar morfométricamente os estratos
que compõe a parede do cólon distal de ratos submetidos ao protocolo de restrição de sono e comparar com aqueles não
submetidos ao protocolo de restrição de sono. O protocolo experimental foi previamente aprovado pelo Comitê de Conduta Ética
no Uso de Animais em Experimentação Animal da UEL (Parecer de Aprovação nº 3467.2014.86). Foram utilizados 10 ratos
Wistar com 30 dias de idade, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo controle, com cinco ratos não submetidos ao
protocolo de restrição de sono (GC); e grupo submetido à restrição de sono com outros cinco ratos (RS). Foi utilizado, para causar
restrição de sono, o método de plataforma múltipla modificada durante 21 dias consecutivos. Após o período experimental, todos
os ratos foram submetidos à eutanásia. O cólon distal, de cada rato, foi coletado, mensurado, lavado, fixado e em seguida
embebido em parafina para obtenção de cortes semi-seriados de quatro micrômetros de espessura. Os cortes foram corados em
Alcian-Blue pH 1,0; Alcian-Blue pH 2,5 e Periodic acid shiff (PAS) para avaliar distribuição das células secretoras de mucinas;
e em Hematoxilina e eosina (HE) para avaliar morfométricamente os estratos que compõe a parede do cólon distal de ratos.
Observamos declínio significativo no número de células caliciformes nos ratos do RS. Esse declínio alterou a distribuição das
células caliciformes e a composição do muco por consequência. A redução alcançou percentual de 48,9%, comparados ao GC
(p<0,001). Já em relação à análise morfométrica, a parede total e a túnica mucosa, mostraram-se aumentadas no grupo RS
comparadas ao GC. Da mesma forma, a área de criptas também sofreu alterações. A profundidade de criptas foi maior nos animais
do RS, enquanto a largura apresentou-se reduzida no GC. A restrição de sono pode ter induzido um processo inflamatório nos
estratos que compõe a parede do cólon distal que resultaram nas alterações morfológicas observadas no presente estudo.
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Resumo: O presente estudo objetivou investigar os efeitos da restrição do sono sobre as células secretoras de mucinas bem como
avaliar quantitativamente os neurônios dos plexos miontérico e submucoso do cólon distal de ratos submetidos ou não à restrição
de sono. O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação Animal
da UEL (nº 3467.2014.86). Foram utilizados 10 ratos Wistar com 30 dias de idade, distribuídos aleatoriamente em dois grupos:
grupo controle, com cinco ratos não submetidos ao protocolo de restrição de sono (GC); e grupo submetido à restrição de sono
com outros cinco ratos (RS). Foi utilizado, para causar restrição de sono, o método de plataforma múltipla modificada durante
21 dias consecutivos. Após o período experimental, todos os ratos foram submetidos à eutanásia. O cólon distal, de cada rato, foi
coletado, mensurado, lavado e fixado. Segmentos de meio centímetro foram embebidos em parafina. Cortes semi-seriados de
quatro micrômetros de espessura foram corados em AB pH 1,0; AB pH 2,5 e PAS para avaliar distribuição das células secretoras
de mucinas. Outros segmentos com três centímetros de comprimento foram dissecados para obtenção de preparados totais da
túnica muscular e da tela submucosa, os quais foram corados pela técnica de Giemsa para avaliar os neurônios dos plexos
mioentérico e submucoso, respectivamente. Observamos redução de até 48,9% no número de células caliciformes no RS
(p<0,001). A espessura total da parede e da túnica mucosa estava aumentada no RS. A profundidade das criptas tornou-se maior
nos animais do RS. Já a largura apresentou-se reduzida no GC. Quanto aos neurônios do plexo mioentérico, a média foi de
4.059,67±429,57 no GC e de 3.797,33 425,51 no RS (p>0.05). No plexo submucoso, a média foi de 484,33±89,03 no GC e de
447,33±69,26 no RS (p>0.05). A restrição de sono não causou redução significativa no número de neurônios em ambos os plexos
estudados. No entanto, o plexo submucoso, no cólon distal, apresentou uma população neuronal 7,64% menor no RS.
Funcionalmente, ao plexo submucoso, compete o controle da vasomotricidade, secreção e da proliferação celular. Alterações
nestes neurônios podem induzir o mau funcionamento do trato gastrointestinal ou alterações na distribuição das células
caliciformes e a composição do muco por consequência bem como alterações nos estratos que compõe a parede do órgão, como
foi observado no presente estudo.

Palavras-chave: Sistema Nervoso Entérico; Cólon Distal, Histopatologia; Restrição de Sono.
Agência Fomento: Capes e CNPq

357
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Instituição: Faculdade da Serra Gaúcha – RS1, Faculdade da Serra Gaúcha – RS2, Faculdade da Serra Gaúcha – RS3.

Resumo: O presente estudo teve o Diabetes Mellitos como tema principal, devido ao fato de ser um assunto muito relevante na
saúde da população. Por tem um alto grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e hipoglicemia associadas
a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração, vasos
sangüíneos. A uma expectativa de vida reduzida em média de 15 anos para o diabetes tipo 1, a qual indica à auto-destruição das
células beta, localizado no pâncreas envolvendo processos patogênicos, pela resistência da ação da insulina, acometendo
distúrbios principalmente em crianças. Já na do tipo 2, tem uma deficiência relativa de insulina, acometendo os adultos
procedendo à risco de 2 a 4 vezes maior de ter doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. Sendo causa comum de
amputações de membros inferiores não traumática, cegueira irreversível e doença renal crônica terminal. Na diabetes gestacional
é decorrente, quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose ainda no ambiente intrauterino, havendo um maior risco
de mortalidade maternal devido ao crescimento excessivo do feto, consequentemente, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal,
obesidade e vir a ter Diabetes na vida adulta. Entretanto no Brasil acomete cerca de 7,6% da população adulta entre 30 e 69
anos e 0,3% das gestantes. As alterações da tolerância à glicose são observadas em 12% dos indivíduos adultos e em 7% das
grávidas. Cerca de 50% dos portadores desconhecem o diagnóstico, que feito através de exames laboratoriais dentre eles, a
hemoglobina glicada é o que faz uma medição do controle glicêmico em um período de 90 dias, o que torna mais confiável por
não considerar o nível de glicose pontual. E o teste de glicose no sangue feito em jejum é o teste preferido para o diagnóstico
de diabetes em crianças e adultos não gestantes. Contudo a importância do tratamento tem como base controlar o efetivo do
diabetes, pois ela não tem cura, indo além do uso de medicamentos e inicia com a aceitação da mudança no estilo de vida, ao
adotar uma alimentação regrada e saudável, e a prática de esportes. O objetivo do estudo foi informar a população em destaque
sobre o tema Diabetes, abrangendo uma breve explicação sobre o que é, prevenção, tratamentos, diagnósticos e suas etapas e
outras doenças que podem ser causadas devido ao não monitoramento e controle da Diabetes. Para a metodologia utilizada foi
uma revisão bibliográfica de artigos científicos de conhecimento disponível, na literatura científica, com artigos publicados
entre 2008 e 2016, nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde) e Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Foram adotados, para
consulta às bases de dados, que, posteriormente foram transmitidas a um banner, para que seja melhor o entendimento da
população, e ter um significado de que a DM não tem cura, porém pode ser controlada tomando seus medicamentos correamente.
Este material de apoio irá ser usado em ações sociais , para auxiliar na importância do controle da diabetes. O banner será
totalmente educativos, com ilustrações e fotografias facilitando o entendimento do tema, o conteúdo com uma linguagem mais
simples para que pessoas de níveis escolares diferentes possam compreender facilmente e assim transformar as informações em
prevenção. Os resultados alcançados neste trabalho foram positivos perante à integração de ações informativas seguida pelas
acadêmicas do curso de Biomedicina com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população. A ideia central deste trabalho
foi levantar a discussão sobre os Diabetes e alterações da tolerância à glicose que são frequentes na população adulta e estão
associados a um aumento da mortalidade por doença cardiovascular e complicações microvasculares, informar a população
sobre este serviço e em que situação recorrer a ele e onde encontrá-lo, devido à grande carência de informação populacional
geral, objetivando um esclarecimento mais amplo. Neste estudo, procuramos dar uma visão bastante prática de como o
diagnóstico correto e precoce do diabetes mellito e das alterações da tolerância à glicose é extremamente importante porque
permite que sejam adotadas medidas terapêuticas que podem evitar o aparecimento de diabetes nos indivíduos com tolerância
diminuída e retardar o aparecimento das complicações crônicas nos pacientes diagnosticados com diabetes. Conclui-se que a
falta de conhecimento acerca da doença tanto dos cuidadores quantos dos próprios pacientes, associada à inadequada capacitação
e integração entre os profissionais de saúde, relaciona-se diretamente ao problema da adesão. Essas constatações apontam para
a ineficácia das estratégias tradicionais, sendo necessário que se incorporem nos serviços de saúde novas abordagens capazes
de motivar os portadores de DM. Vale ressaltar a importância de se sensibilizar o paciente portador de DM para a adoção de
novos hábitos e estilo de vida, conscientizando-os sobre os riscos a que estão submetidos. níveis escolares diferentes possam
compreender facilmente e assim transformar as informações em prevenção. Os resultados alcançados neste trabalho foram
positivos perante a integração de ações informativas seguida pelas acadêmicas do curso de Biomedicina com o intuito de
melhorar a qualidade de vida da população. A ideia central deste trabalho foi levantar a discussão sobre os Diabetes e alterações
da tolerância à glicose que são frequentes na população adulta e estão associados a um aumento da mortalidade por doença
cardiovascular e complicações microvasculares, informar a população sobre este serviço e em que situação recorrer a ele e onde
encontrá-lo, devido à grande carência de informação populacional geral, objetivando um esclarecimento mais amplo. Neste
estudo, procuramos dar uma visão bastante prática de como o diagnóstico correto e precoce do diabetes melito e das alterações
da tolerância à glicose é extremamente importante porque permite que sejam adotadas medidas terapêuticas que podem evitar
o aparecimento de diabetes nos indivíduos com tolerância diminuída e retardar o aparecimento das complicações crônicas nos
pacientes diagnosticados com diabetes. Portanto a falta de conhecimento acerca da doença tanto dos cuidadores quantos dos
próprios pacientes, associada à inadequada capacitação e integração entre os profissionais de saúde, relaciona-se diretamente ao
problema da adesão. Essas constatações apontam para a ineficácia das estratégias tradicionais, sendo necessário que se
incorporem nos serviços de saúde novas abordagens capazes de motivar os portadores de DM. Vale ressaltar a importância de
se sensibilizar o paciente portador de DM para a adoção de novos hábitos e estilo de vida, conscientizando-os sobre os riscos a
que estão submetidos.
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Resumo: O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos, que são as células produtoras de
melanina, que determina a coloração da pele e tem predominância em adultos brancos. Sendo a radiação ultravioleta solar
reconhecidamente como o potente carcinógeno humano causador da doença. O melanoma pode se apresentar clinicamente como
doença metastática, sem evidência de acometimento cutâneo primário. Nos últimos anos, houve uma grande melhora na sobrevida
dos pacientes, principalmente devido à detecção precoce do tumor. Segundo o INCA a estimativa de novos casos para o ano de
2016, são de 5.670, sendo 3.000 homens e 2.670 mulheres. Pode ser reconhecido como doença órfã, porque geralmente é
diagnosticado baseado nas metástases e o tumor primário permanece não detectado em muitos pacientes. O melanoma é menos
frequente do que os outros tumores de pele, porém sua letalidade é mais elevada. Apesar dos grandes avanços no seu tratamento,
ele ainda é responsável por um número considerável de óbitos. O objetivo do presente estudo foi realizar uma análise retrospectiva
dos últimos 10 anos sobre o melanoma de pele, segundo localização primária do tumor, no Rio Grande do Sul. A busca dos dados
foi realizada por meio do diagnóstico de pacientes com melanoma maligno cutâneo, segundo localização primária do tumor, em
homens e mulheres na região Sul durante período 2004-2008 e período 2009-2013, conforme dados atualizados no Ministério da
Saúde, 2016. Observou-se que houve uma discreta redução entre os períodos analisados, entretanto isso não representa menos
preocupação, já que a letalidade é elevada. Porém, quando detectado nos estágios iniciais seu prognóstico pode ser considerado
bom, não significando necessariamente a cura, tendo em vista que esse câncer apresenta evolução frequentemente imprevisível.
Então, diante de qualquer lesão cutânea suspeita, o indivíduo deve procurar pelo diagnóstico clínico. Além disso, é indispensável
que todas as pessoas façam uso de protetor sola diariamente.
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Resumo: O câncer colorretal é uma neoplasia maligna que afeta o intestino grosso e o reto, acometendo a parede intestinal. É
considerado altamente agressivo, possui um desenvolvimento silencioso levando a um diagnóstico tardio, devido ao longo
período em que as lesões e o tumor permanecem assintomáticos, podendo invadir tecidos. É o terceiro tipo mais frequente entre
homens no mundo, e o segundo entre as mulheres, e a quarta neoplasia de maior ocorrência no Brasil, sendo prevalente nas
regiões Sul e Sudeste, particularmente nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. De acordo com o INCA
os novos casos para 2016 estão estimados em 34.280, sendo 16.660 em homens e 17.620 em mulheres. O câncer colorretal,
apresenta etiologia multifatorial e diversos fatores de risco. Por outro lado, acredita-se que uma dieta adequada pode prevenir de
três a quatro milhões de casos novos de câncer colorretal por ano. A chance de sobreviver a um câncer colorretal é menor se
houver obstrução ou perfuração do intestino, ou se o câncer se espalhou para além do intestino. O tratamento depende
principalmente da localização da lesão tumoral no cólon ou reto, do estadiamento da doença, capacidade funcional (escala
ECOG/Zubrod), condições clínicas e preferência do doente. Dentre as opções de tratamento, a cirurgia geralmente é a inicial,
seguida da radioterapia associada ou não com a quimioterapia. O objetivo do presente estudo foi realizar uma análise retrospectiva
dos últimos 15 anos sobre o câncer de colorretal, segundo localização primária do tumor, no Rio Grande do Sul. A busca dos
dados foi realizada por meio do diagnóstico de pacientes com câncer de cólon e reto, segundo localização primária do tumor, em
homens e mulheres na região Sul durante período 1999 à 2013, conforme dados atualizados no Ministério da Saúde, 2016.
Observou-se que houve um aumento significativo entre os períodos analisados do câncer colorretal, sendo que o de cólon
apresentou-se cinco vezes maior prevalência do que o de reto durante o período em estudo. Então, considera-se a prevenção
através da alimentação rica em fibras e por exames, como a endoscopia e radiografias, a melhor forma de evitar a doença,
principalmente para aqueles indivíduos que possuem histórico familiar.

Palavras-chaves: Cólon, Rio Grande do Sul, câncer.
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Resumo: O câncer de colo de útero é um dos mais frequentes entre as mulheres brasileiras e a sua relação com o Papilomavírus
Humano (HPV) é bem estabelecida. Sabendo que o câncer cervical é uma doença passível de prevenção, através da detecção
precoce e do tratamento das lesões precursoras, o rastreamento de alterações cervicovaginais se faz necessário, a fim de prevenir
novos casos da doença. Objetivo: Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar a prevalência de DNA/HPV através do
método de captura híbrida em mulheres no município de Uruguaiana, RS. Métodos: Foram coletadas 51 amostras cervicovaginais
no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2015 de pacientes que buscaram atendimento nas Unidades Básicas de
Saúde do Município de Uruguaiana. Após a coleta foi realizada a análise citológica convencional e em base líquida. O esfregaço
citológico convencional foi constituído de duas amostras, raspado ectocervical e endocervical, colhidos com espátula de Ayre e
escova endocervical. O material foi imediatamente fixado após a coleta com polietilenoglicol. Os esfregaços cervicovaginais
foram encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), RS. Os diagnósticos foram realizados utilizando a
nomenclatura baseada no sistema Bethesda, 2001 e na Sociedade Brasileira de Citopatologia (SBC). A citologia em meio líquido
foi realizada utilizando o método de Captura Híbrida (DM Molecular), processado pela técnica da hibridização molecular
associada a anticorpos monoclonais, tecnologia Digene. Resultados: Os resultados encontrados no estudo indicam a prevalência
de infecção genital por HPV em 8,8%, das amostras analisadas, sendo que em 5,9% das pacientes em idade reprodutiva (PIR)
foram detectados DNA/HPV de baixo risco e 2,9% das PIR DNA/HPV de alto risco. Os resultados do exame citopatológico
mostraram que 92% pacientes apresentaram a citologia dentro dos limites da normalidade, enquanto que 8% pacientes
apresentaram alteração celular. Em todos os casos, as alterações citológicas encontradas foram as lesões intraepiteliais de baixo
grau (LIEBG). Ao estratificar a prevalência de HPV em faixa etária, observou-se positividade entre 16 e 31 anos. Conclusão:
Nesse sentido, a citologia convencional pode ser, muitas vezes, inconclusiva e, nesses casos, utilizar uma metodologia de biologia
molecular que detecte a presença do DNA/HPV seria muito útil.

Palavras-chaves: Câncer de colo de útero; Papiloma Vírus Humano; Captura híbrida, DNA/HPV.
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Resumo: O câncer de mama é o tipo de câncer que mais afeta as mulheres. No mundo, mais de 500 mil mulheres morreram em
2011 com diagnóstico de câncer. No Brasil, 56 novos casos para cada 100 mil mulheres são esperados para o ano de 2016. O
câncer de mama pode ser tratado de diversas maneiras, sendo as principais: mastectomia, radioterapia, quimioterapia, terapia
hormonal, ou o tratamento conjunto dessas terapias. A quimioterapia combinada utilizando doxorrubicina e ciclofosfamida é um
dos tratamentos mais utilizados para tumores com diagnósticos em estágio inicial de câncer de mama. Porém, não há relatos na
literatura esclarecendo quais são os mecanismos de ação envolvidos na eficácia deste tratamento combinado. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da modulação da doxorrubicina pela ciclofosfamida na linhagem celular de
adenocarcinoma de mama MCF-7. Para isso foi realizada a avaliação da citotoxicidade da doxorrubicina e ciclofosfamida isolados
e combinados com o teste colorimétrico de SRB; avaliação do efeito de doxorrubicina e ciclofosfamida na migração celular in
vitro e avaliação do potencial mutagênico através do teste de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN). Os resultados
obtidos demonstraram que a linhagem MCF-7 apresenta maior sensibilidade a doxorrubicina quando comparada com a
ciclofosfamida e que a ciclofosfamida aumenta a citotoxicidade da doxorrubicina em aproximadamente 2,5 vezes. A avaliação
da migração celular in vitro mostrou que as células não tratadas reduziram de forma significativa a superfície de ferimento já a
partir de 24 h. Dos tratamentos isolados, somente a ciclofosfamida teve a redução da superfície de ferimento significativa após
48 h de tratamento e se manteve até 72 h. A doxorrubicina não apresentou redução da superfície de ferimento no tempo avaliado.
A combinação (Ciclo+Doxo) teve sua redução de ferimento a partir de 48 h de tratamento. Sugerindo que a doxorrubicina inibe
a migração celular, possivelmente por modificação na morfologia celular. Em relação ao potencial mutagênico com o teste
CBMN, somente o tratamento combinado foi capaz de reduzir, significativamente, os valores do índice de proliferação com
bloqueio da citocinese (CBPI) em relação ao grupo controle negativo, demonstrando efeito citotóxico. Mais ainda, a
ciclofosfamida mostrou um alto potencial de indução a apoptose e a doxorrubicina apresentou um alto índice de necrose.

Palavras chave: Câncer de mama, Doxorrubicina, Ciclofosfamida, MCF-7, citotoxidade, migração celular, mutagenicidade.
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Resumo: O melanoma representa 4% dos cânceres no Brasil e é mais prevalente na região sul, pelas características de pele clara
da população (MENDES, 2010). Além de representar um alto grau de mortalidade pelo fato de ser um câncer altamente invasivo
e de difícil tratamento se não diagnosticado precocemente. Alternativas terapêuticas são necessárias, para melhorar,
complementar ou até mesmo substituir os tratamentos convencionais (PATYAR et al., 2010). Estudos realizados na área da saúde,
afirmam que o consumo equilibrado diariamente, não passando de uma taça ao dia de vinho, aumenta a capacidade antioxidante
total, lipoproteína HDL e atividade antimicrobiana (FERNANDEZ et al., 2012). Entretanto, é nas cascas e sementes de uvas, os
locais onde a maior parte dos compostos fenólicos se fazem presente (SOUZA, 2013). O resveratrol é um dos principais
representantes dessa classe, sendo documentada sua ação in vitro como pró-apoptótico e anti-proliferativo em diversas linhagens
tumorais (AGGARWAL et al., 2004). A partir dessas informações, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade citotóxica de
óleos feitos com sementes das uvas Cabernet Sauvignon e Isabel frente à linhagem celular de melanoma B16F10. Para isso as
sementes foram disponibilizadas pelo Instituto Federal e vinícolas Aurora e Garibaldi. A extração do óleo foi feita com o solvente
clorofórmio, após testes de otimização utilizando a técnica de extração contínua (SOXHLET, 1879). Após extração do óleo, o
resíduo foi deixado em capela de exaustão para remoção do solvente. A atividade citotóxica foi avaliada pelo método
colorimétrico do 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina (MTT) (MOSMANN, 1983). As células foram
incubadas com os óleos das sementes de uva Isabel e Cabernet Sauvignon, em diferentes concentrações (25mg/mL, 40mg/mL e
60mg/mL), durante 24 horas em estufa a 37ᵒC com 5% de CO2. .O óleo extraído da semente da uva Cabernet Sauvignon na
concentração de 60mg/mL demonstrou apresentar melhor atividade citotóxica frente a linhagem B16F10, reduzindo em 92,85%
o número de células em relação ao controle negativo (apenas células em meio de cultura) . As demais concentrações demonstraram
capacidade citotóxica em menor proporção. Ambos os óleos mostraram ser dose dependente. No entanto, serão necessários
estudos complementares para confirmar a atividade citotóxica e compreender o mecanismo de ação da morte celular pelos óleos
testados.

Palavras-chaves: antioxidante, B16F10, óleos de sementes de uvas, resveratrol.
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Resumo: O Instituto Nacional do Câncer estima, para o Brasil, que no ano de 2016, 11.140 casos novos de câncer da cavidade
oral acometerão homens e 4.350 em mulheres. As estimativas correspondem a um risco estimado de 11,27 casos novos a cada
100 mil homens e 4,21 a cada 100 mil mulheres. Essa neoplasia é a quarta mais frequente em homens da Região Sudeste
(14,58/100 mil). Nas Regiões Nordeste (6,86/100 mil) e Centro-Oeste, ocupa a quinta posição (9,15/100 mil). Na Região Sul
(15,91/100 mil), ocupa a sexta posição, e na Região Norte (3,46/100 mil) é o sétimo mais frequente. Para as mulheres, é o nono
mais frequente na Região Nordeste (4,11/100 mil). Na Região Sudeste (5,29/100 mil), ocupa a décima posição. Nas Regiões
Norte (1,76/100 mil) e Centro-Oeste (2,79/100 mil), é o 12o mais frequente, e, na Região Sul (3,32/100 mil), ocupa a 15a posição.
Existe uma íntima relação entre a infecção pelo Papilomavírus humano (HPV) e a ocorrência da doença. Essa infecção tem
aumentado em decorrência dos diferentes tipos de comportamento sexual, associadas a diferentes formas de transmissão viral,
principalmente em jovens não etilistas e não fumantes. Na mucosa oral íntegra não existe, até o momento, um padrão
comportamental do vírus, sendo relatada a sua prevalência entre 5 a 81% nas avaliações realizadas em pessoas sem sinais clínicos
da infecção e no aparecimento de lesões precursoras. O objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência de lesões precursoras e
neoplasia na cavidade oral de pacientes atendidos na clínica odontológica da Universidade de Santo Amaro (UNISA). Esse estudo
revela resultados preliminares de um projeto de iniciação científica do curso de Biomedicina da Unisa, aprovado pelo comitê de
ética, cadastrado na Plataforma Brasil (CAAE: 47791315.5.0000.0081). Após leitura e assinatura do TCLE pelos pacientes e
aceite na participação do trabalho, realizou-se uma entrevista e preenchimento de um questionário com dados pessoais e
epidemiológicos. Formam coletadas 260 amostras celulares de cavidade oral realizadas pelos alunos de biomedicina e medicina
da Unisa, supervisionados por seus respectivos preceptores. O material celular coletado por escovado foi preservado em meio
líquido da marca Clear PrepTM e processado pelo método manual conforme orientação do fabricante. Após a confecção da lâmina,
o material foi corado pelo método de Papanicolaou convencional e analisado em microscopia óptica. As alterações foram
classificadas pelo Sistema Bethesda. Das 260 amostras celulares obtidas de cavidade oral, identificamos que 24 (9,24%) das
amostras foram classificadas como insatisfatórias, pois não apresentavam quantidade celular suficiente para análise ou alguma
não conformidade relacionada ao material celular, como, má fixação ou alterações significativas na coloração do material. 146
(56,15%) das amostras foram classificadas como normal, pois apresentavam características citomorfológicas normais, com
membrana celular, citoplasma e características nucleares de tamanhos e formas normais e bem preservadas. 83 (31,9%) amostras
celulares exibiam características celulares compatíveis com reatividade, exibindo aumento da relação núcleo/citoplasmática,
hipercromasia nuclear, porém com contornos de carioteca regulares. O Citoplasma preservado, ora apresentando metacromasia
e vacúolos de degeneração. Algumas alterações reativas estavam associadas à agentes infecciosos como Candida sp, Actinomyces
sp e cocobacilos. 2 (0,78%) das amostras celulares foram classificadas como atipias de significado indeterminado, associadas a
aumento da relação núcleo/citoplasma em até 3 vezes o volume do núcleo da célula normal, hipercromasia leve, porém, ainda
exibiam contorno de carioteca regular e citoplasma bem preservado. 5 (1,93%) das amostras celulares forma classificadas como
lesão intraepitelial escamosa de baixo grau de cavidade oral, exibindo discariose leve, binucleação. A carioteca apresentava leve
irregularidade de contorno e grumos de cromatina. Os citoplasmas, ora apresentavam degeneração e em alguns casos observouse disquetatose e halo proeminente ao redor do núcleo indicando coilocitose, sugerindo possível infecção pelo Papilomavírus
humano (HPV). Os estudos preliminares indicam que o material celular preservado em meio líquido é capaz de preservar as
características citomorfológicas, permitindo assim a identificação de lesões precursoras e possíveis agentes biológicos associados
aos processos reacionais. Verificou-se ainda que a citologia de cavidade oral é um bom método de rastreamento de lesões
precursoras de neoplasias orais.
Palavras chave: Citologia em meio líquido, lesões celulares em cavidade oral, rastreamento citopatológico.
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Resumo: A infecção persistente pelo Papiloma vírus humano (HPV) de alto risco é o principal fator para o desenvolvimento de
lesões precursoras do câncer de colo uterino. Dados epidemiológicos vêm demostrando uma alta na taxa de infecção pelo HPV
ao redor do mundo. A citologia cérvico-vaginal ou exame preventivo como é popularmente conhecido é um dos métodos mais
utilizados no rastreio das lesões precursoras do câncer, porém, quando se trata do diagnóstico do HPV, ela fica limitada à presença
do efeito citopático viral (coilocitose), sendo que em muitos casos, ele não está visível à microscopia de luz. Sendo assim, a
biologia molecular assumiu papel relevante no diagnóstico de tipos de HPV oncogênicos de alto risco. Foram triados do software
do banco de dados do laboratório particular de anatomia patológica e citopatologia, localizado na cidade de Cascavel- PR, os
laudos de pacientes que realizaram exames preventivos em meio líquido e pesquisa biomolecular para o HPV grupo oncogênico
de alto risco, no período de setembro de 2012 a setembro de 2013. O presente trabalho foi aprovado pelo CEP da Universidade
Paranaense sob o protocolo número 492.677. Cerca de 7000 amostras cérvico-vaginais em meio líquido, foram analisadas. Destas,
312 (4,4%) possuíam solicitação para pesquisa de HPV de alto risco pelo método de PCR, dessa amostragem, 212 (68%) exames
foram negativos para HPV oncogênico de alto risco e 100 (32%) foram positivos, dos 100 positivos, houve prevalência total de
30% dos HPVs 16 e 18. Foi possível constatar uma escassez de dados na literatura sobre a prevalência dos HPVs oncogênicos de
alto risco na população de mulheres da rede particular de saúde, em comparativo a outros estudos similares de instituições
públicas, tornando necessárias mais pesquisas sobre a prevalência dos HPVs de alto risco oncogênico na população de mulheres
brasileiras, considerando características regionais, socioeconômicas e culturais, para que futuras vacinas profiláticas possam ser
mais abrangentes e prevenir com maior eficiência o câncer de colo uterino. Concluímos que houve uma prevalência de 30% dos
HPVs 16 e 18 nas mulheres que procuraram realizar seus exames de rotina ginecológica no laboratório.

Palavras chave: HPV de alto risco, PCR, reação em cadeia de polimerase, citologia em meio líquido, biologia molecular, biópsia.
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Resumo: A citologia cérvico-vaginal é um exame de rastreamento de lesões precursoras do câncer de colo uterino, causadas
principalmente pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). Dentro do conjunto de alterações causadas pelo HPV uma delas é Neoplasia
Intraepitelial Cervical de grau I (NIC I) ou Lesão Intraepitelial de Baixo Grau (LIEBG), que atinge a camada mais superficial do
epitélio escamoso, sendo classificada como uma atipia leve que na maioria dos casos regride para a cura. Dentro desta categoria
também se encontra as Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado (ASCUS) que indica alterações celulares
indeterminadas de caráter benigno, mas que não se enquadram no NIC I / LIEBG, mas que servem de alerta pra uma conduta
médica profilática. Este trabalho teve por finalidade quantificar o número de mulheres que apresentaram positividade para atipias
celulares consideradas de baixo risco, mas com necessidade de conduta profilática. Utilizando-se o software do banco de dados
de um laboratório da rede particular da cidade de Cascavel–PR, foram triados apenas resultados de exames citológicos entre
mulheres de 18 a 65 anos, no período de janeiro a julho de 2013, que apresentaram positividade para as seguintes alterações:
ASCUS, NIC I, NIC I e HPV. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Paranaense com o
parecer 492.677. Foram encontradas positividade em 302 laudos citológicos, sendo, em mulheres na faixa etária entre 18 a 25
anos, 45 (32,60%) resultados para ASCUS, 66 (47,82%) para NIC I e 27 (19,56%) para NIC I e HPV. Entre as mulheres de 25 à
40 anos, foram encontrados 43 (38,73%) resultados para ASCUS, 51 (45,94%) para NIC I e 17 (15,31%) para NIC I e HPV. Nas
mulheres entre 40 à 65 anos, verificou-se uma queda no índice dessas alterações, apresentando 24 (45,28%) resultados para
ASCUS, 19 (35,84%) para NIC I e apenas 10 (18,86%) para NIC I e HPV. Na faixa etária mais jovem e intermediária de mulheres,
houve maior prevalência de alterações celulares do tipo NIC I, enquanto que na faixa etária de maior idade, observou-se uma
significativa redução da incidência dessas lesões, possivelmente, correlacionada a menor atividade sexual, podendo estes achados
estarem correlacionados em decorrência de fatores hormonais, advindos da menopausa. Entretanto, maiores estudos precisam ser
feitos para se avaliar todas as possíveis causas.
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Resumo: As células presentes na citologia cérvico-vaginal são representativas das regiões do colo do útero e são definidas como
células escamosas, glandulares ou metaplásicas. A presença dessas células representa a região da Junção Escamo-Colunar (JEC),
sendo considerada como indicador da qualidade do exame, pelo fato de as mesmas se originarem do local onde se situa a quase
totalidade das lesões pré-malignas do colo uterino devido ao tropismo do Papiloma Vírus Humano (HPV) por esse local. Foram
avaliados 14.133 exames citológicos de colo uterino e divididos de acordo com as seguintes faixas etárias: até 24 anos, de 25 a
64 anos e acima de 65 anos. Esses exames são provenientes de mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no
município de Cascavel-PR, no período de maio a dezembro de 2014. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) parecer nº 892.452. Dos exames avaliados, 14.097 foram considerados satisfatórios. Desses, foram encontrados 2282
exames de mulheres até 24 anos, 11028 exames de mulheres entre 25 à 64 anos, e 787 exames de mulheres acima de 65 anos.
Nas mulheres até 24 anos observou-se a representação da JEC em 1.590 (69,7%) exames citológicos. Já na população-alvo (25 a
64 anos), a representação foi de 7.341 (66,6%), enquanto nas mulheres acima de 65 anos, 471 (59,9%) exames apresentaram
elementos da JEC. A presença de células metaplásicas ou endocervicais é um indicador de qualidade da coleta do exame
preventivo, e cabe aos profissionais de saúde maior atenção ao coletar este material, pois a quantidade de alterações citológicas
é significativamente maior quando há células da JEC no esfregaço. A ausência da representação da JEC pode ser justificada pela
não visualização da mesma, principalmente em colo atrófico em mulheres parcialmente histerectomizadas, mulheres acima de 40
anos e sem reposição hormonal.
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Resumo: O câncer do colo do útero é um problema de saúde pública devido sua alta incidência e alta taxa de mortalidade. Sua
evolução na maioria dos casos ocorre lentamente, ao longo de 10 a 20 anos entre o aparecimento das lesões precursoras ao câncer
cervical. O exame preventivo do câncer do colo do útero é de extrema importância para o rastreamento populacional desta
patologia. A qualidade do exame citológico do colo uterino deve-se principalmente à uma coleta adequada, transporte e
acondicionamento das amostras, para um bom rastreamento das lesões neoplásicas. As amostras consideradas insatisfatórias são
aquelas cuja leitura esteja prejudicada por material acelular ou hipocelular (<10% do esfregaço), pela presença significativa de
sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes externos ou intensa superposição celular (>75% do esfregaço). Este
trabalho teve por objetivo apontar os principais fatores de insatisfatoriedade do exame citológico. Foram pesquisados 14.133
laudos de exames citológicos do colo de útero, de mulheres entre 17 e 96 anos, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no
município de Cascavel-PR, no período de maio a dezembro de 2014. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) parecer nº 892.452. Dos laudos pesquisados foram encontrados 36 (0,25%) exames com resultados insatisfatórios. Destes,
36,11% foram devido à presença de material acelular ou hipocelular, 63,89% devido a fatores de obscurecimento como: sangue
(19,44%), artefatos de dessecamento (41,67%) e superposição celular (2,78%). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
o percentual de exames insatisfatórios deve ser inferior a 5%, pois os exames insatisfatórios representam custos para o sistema
de saúde e desgaste para a mulher, pois a paciente será submetida a uma nova coleta de acordo com as recomendações do
Ministério da Saúde. Um grande fator de risco é definir condutas baseando-se no resultado do exame insatisfatório, pois além da
visualização de alterações citológicas estarem prejudicadas, o resultado estará associado ao falso-negativo. Dessa forma concluise que o presente trabalho apresenta-se dentro das recomendações exigidas.
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Resumo: O câncer cervical é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres e corresponde à quarta principal causa de morte
da população feminina no Brasil. O exame citológico é atualmente a estratégia de rastreamento recomendada pelo Ministério da
Saúde, entretanto apresenta limitações. O papilomavírus humano (HPV) é o agente etiológico envolvido na maioria dos casos de
lesões intraepiteliais pré-malignas e malignas. O diagnóstico molecular do HPV detecta precocemente a sua presença,
anteriormente às alterações celulares passíveis de visualização microscópica. Sabe-se que a infecção por Chlamydia trachomatis
(CT) pode aumentar a susceptibilidade ao HPV. Assim, vários processos celulares podem ser inferidos através da análise
morfométrica nuclear (AMN). Este projeto tem por objetivo a validação e a análise da implementação da AMN em complemento
à citologia convencional, e a triagem molecular para agentes infecciosos relacionadas ao câncer de colo uterino, como ferramentas
diagnósticas aliadas ao exame preventivo aplicáveis ao SUS. Desta forma, para as análises citológicas, amostras foram coletadas
da ecto/endocérvice, coradas através da metodologia de Papanicolaou e classificadasde acordo com Bethesda. Já na AMN, as
lâminas foram fotografadas em microscópio óptico, em aumento de 400 vezes, para posterior avaliação no software de imagens
Image Pro Plus, adquirindo dados de área e quatro variáveis de morfologia nuclear. A partir destes, foi gerado um Índice de
Irregularidade Nuclear (NII). Para a PCR multiplex, utilizou-se kit comercial para coleta em meio liquido para realizar a extração
de ácidos nucléicos e posterior detecção da presença de HPV e CT. Para possível correlação com dados da citologia convencional,
realizamos a validação da AMN utilizando 51 amostras, sendo 5 normais e 46 positivas para lesões precursoras. Ao analisar
dados de área nuclear pelo NII, observamos uma variação entre os casos normais comparados com os casos de atipias de
significado indeterminado, onde há aumento da área nuclear concomitante com o NII. A análise de HPV e CT por PCR está em
andamento e até o momento das 140 amostras testadas, 32 foram positivas para HPV e 3 para CT. Estas metodologias apresentam
condições de serem implantadas na realidade do SUS, considerando a possibilidade de ampliação da detecção precoce de
alterações morfológicas e de agentes infecciosos. Projeto aprovado pelo CEP HCPA sob número 1.139.077.
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Resumo: O câncer do colo do útero é o segundo câncer mais comum em mulheres em todo o mundo. Têm como principal agente
causador o papilomavírus Humano (HPV), que é transmitido principalmente por via sexual e sua vinculação com o
desenvolvimento do câncer cervical já é bem conhecida. O rastreamento é realizado através da citologia oncótica, caracterizada
como estratégia de prevenção secundária para detecção precoce e tratamento de lesões intraepiteliais pré-malignas e malignas. Já
a estratégia de prevenção primária está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV através da vacinação. O presente
trabalho é uma análise histórica de dados sobre o câncer cervical provenientes de indicadores disponíveis no DATASUS SISCOLO, com base em programas de rastreamento do Brasil de 2006 a 2014, além da análise de dados da cobertura da campanha
nacional de vacinação para HPV na região Sul do Brasil, realizado através de um estudo retrospectivo, descritivo. Ao analisar os
dados obtidos, observa-se que 88,15% dos exames realizados pertencem a faixa etária de 25 a 64 anos de idade, conforme
preconizado pelo Ministério da Saúde. A prevalência de alterações no exame citopatológico predomina nas mulheres entre 20 e
29 anos (27,8%) no sul do Brasil. Conclui-se desta forma que a realização do exame citopatológico é uma ferramenta
imprescindível na detecção precoce de alterações que possam levar ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. É uma medida
simples, rápida, eficaz e de baixo custo, que deve a cada dia ser mais estimulada tanto pela gestão como também pelos
profissionais das Equipes de Saúde da Família. Se realizados exames de diagnóstico e tratamento precoce, os riscos da lesão
evoluir para uma neoplasia serão raros e a qualidade de vida dessas usuárias melhora de forma acentuada.
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Resumo: O câncer cervical (CC) é a quarta neoplasia mais diagnosticada em mulheres no mundo e a terceira no Brasil. Na última
década, houve declínio no número de casos, porém a incidência nos países em desenvolvimento continua alta. O exame
citopatológico é a principal estratégia para o rastreamento e investigação das lesões precursoras do CC. Esse teste, desenvolvido
por Papanicolaou na década de 40, é uma estratégia fundamental na prevenção, porém alguns estudos questionam sua
sensibilidade. A citologia em meio líquido, por sua vez, foi introduzida na década de 90, e tem-se apresentado como alternativa
interessante para melhorar o desempenho do exame. O objetivo desse estudo foi verificar o desempenho da citologia convencional
e em base líquida, frente ao exame histopatológico (padrão-ouro), em pacientes com anormalidades cervicais. Trata-se de um
estudo observacional de delineamento transversal, composto por vinte mulheres, que apresentavam anormalidades cervicais. No
momento da consulta ginecológica, os resultados da citologia convencional e histopatológico realizados previamente foram
catalogados e uma nova coleta citológica foi realizada com metodologia em meio líquido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade Asces (CAAE 43319915.9.0000.5203). As pacientes só foram incluídas na pesquisa após
concordarem em participar e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Contrapondo os métodos
avaliados (citologia convencional e em meio líquido) com o exame histopatológico, calcularam-se valores de sensibilidade,
especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN). A especificidade de ambas as técnicas foi idêntica (87,5%) e
pode-se perceber leve aumento na sensibilidade da citologia em base líquida versus a citologia convencional (25% vs. 8,3%).
Apesar do número limitado de pacientes neste estudo, pôde-se observar sensibilidade um pouco mais elevada da citologia em
base líquida em relação à convencional. Essa melhora também foi percebida por outros estudos. É importante ressaltar que alguns
fatores relacionados à coleta, como baixa representatividade da junção escamocolunar, intenso exsudato inflamatório, etc., podem
ter afetado o desempenho da citologia convencional. Por fim, conclui-se que a implementação de novas tecnologias, como a
citologia em base líquida, pode contribuir no aumento da sensibilidade, aumentado a acurácia do exame citológico.
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Resumo: O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres no mundo e o derrame pleural ocorre em
cerca de 50% dos pacientes com histórico desse câncer. Nos derrames pleurais, é possível encontrar (1) células isoladas, (2)
esferas maciças e (3) aglomerados (berry-like cluster). A presença de esferas ou aglomerados corresponde a classe de pacientes
com melhor prognóstico em comparação com aqueles pacientes com células neoplásicas isoladas (CEP UFCSPA nº 252516/2013
e ISCMPA nº 193.243/2010). Esse trabalho tem como objetivo descrever a morfologia dos arranjos neoplásicos, utilizando a
microscopia de luz e a microscopia eletrônica de transmissão. O material biológico foi obtido na Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre a partir de punção aspirativa por agulha fina. A preparação do material envolveu as etapas de fixação, de lavagem,
pós-fixação, desidratação em etanol e inclusão em resina EPON 812. Posteriormente, foram realizados os cortes ultra-finos e
amostras foram obsevadas no microscópio eletrônico de transmissão (Zeiss, Leo 906), operando a 60 e 80kV. Considerando os
resultados observados nas esferas maciças e nos berry-like cluster foi possível, através das nas imagens obtidas na Microscopia
Eletrônica, a elaboração de ilustrações tridimensionais que evidenciam características, como: (1) um nucléolo evidente, sugerindo
notável atividade transcricional, (2) desmossomos, garantindo a integridade estrutural do aglomerado, (3) vesículas en route
portadoras de conteúdo elétron-denso, (4) inúmeras mitocôndrias, refletindo intensa atividade metabólica e (5) conspícuo retículo
endoplasmático rugoso demonstrando elevada atividade traducional, modificação e transporte de proteínas. Paradoxalmente, a
maioria das células individuais exibiam corpos apoptóticos, ruptura do envelope nuclear e a descontinuidade da membrana
plasmática. Os mensageiros celulares químicos e matriz celular são essenciais para a sobrevivência; na ausência, as células ativam
um programa de suicídio intrínseco, chamado anoikis. A evasão de anoikis acompanha a aquisição de independência de
ancoragem. A relação de cooperação entre as células que integram aglomerados ou esferoides garantem a sobrevivência a longo
prazo das células no derrame pleural. Assim, propõe-se a hipótese de que as células isoladas capazes de escapar da morte tornamse mais invasivas e com maior potencial metastático, em comparação as células aglomeradas ou arranjadas em esferoides.
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Resumo: O câncer cervical é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte por câncer de
mulheres no Brasil. Estas mulheres, uma vez doentes, acarretam um prejuízo social considerável. Por essa razão, a citologia,
sendo um método de rastreamento do câncer cervical de baixo custo, é de fundamental importância na prevenção e redução da
mortalidade. O método aumenta quando associado à realização de biópsia correspondente, permitindo melhor definição
diagnóstica. O objetivo desse estudo é avaliar a correlação entre os exames citológicos e histológicos ginecológicos
correspondentes, colhidos concomitantemente. Foram realizados 37111 exames citológicos cérvico-vaginais com biópsias colpo
dirigidas concomitantes no período de junho de 2010 a junho de 2016. Os exames citológicos foram corados pela técnica de
Papanicolaou e os exames histológicos pela Hematoxilina-eosina. Os citológicos foram lidos primeiramente pela equipe de
citotecnologistas e revistos, junto com os histológicos de colo uterino e/ou vagina, pela equipe de patologistas da Anatomia
Patológica. Dos 37111 exames de citologia com biópsia ginecológica concomitante avaliados, 36063 foram concordantes
(97,18% do total). Os 1048 casos restantes (2,82%) não apresentaram concordância absoluta dos resultados da citologia com os
achados histopatológicos (casos com alterações reativas/reparativas que apresentaram exames correlatos com displasia ou câncer
e casos com divergência cito-histológica de um ou mais graus de displasia). Dos 1048 exames discordantes, 526 (50,19%)
apresentaram alterações histológicas mais acentuadas que as citológicas, enquanto nos 522 exames restantes (49,81%), a citologia
exibiu alterações mais significativas que a histologia. As causas mais prováveis de discrepância podem estar relacionadas com o
tamanho e localização das lesões (lesões mucosas podem ser mais bem representadas sob visualização direta na colposcopia).
Nos casos com alterações citológicas mais acentuadas do que as da biópsia, avaliou-se os exames anteriores e correlacionados
(cito-histológicos, moleculares e colposcópicos) e repetição de colposcopia com biópsia, quando indicada. A análise conjunta
desse tripé cito–histo-colposcopia aumenta a qualidade diagnóstica, devido a maior sensibilidade de detecção de lesões
intraepiteliais escamosas no rastreamento do câncer cervical.
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Resumo: As lesões precursoras e o câncer cervical têm grande importância para a saúde pública e privada. O controle de
qualidade tem uma importância fundamental nesse processo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o grau de concordância entre
o exame citológico cérvico-vaginal com diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau (HSIL) ou câncer e o exame
anatomopatológico de colo uterino e/ou vagina correspondentes obtidos de biópsias colpo-dirigidas. Foram analisados 752128
exames citológicos cérvico-vaginais no período de janeiro de 2010 a junho de 2016. Foi realizado estudo retrospectivo, avaliando
os resultados dos exames citológicos e histológicos ginecológicos correspondentes. Interpretamos como HSIL ou câncer 2764
exames (0,37% do total). Destes, 1716 exames (0,23% do total; 62,01% dos casos com HSIL ou câncer) tiveram histopatológicos
concomitantes. Não foram realizadas biópsias em 1050 casos (37,99%). A análise comparativa dos resultados citológicos dos
1716 exames com histopatológicos correspondentes demonstrou que 1516 exames (88,45%) foram concordantes e 191 exames
(11,14%) foram discordantes. Dos 191 casos discordantes, 98 casos (51,13%) foram histologicamente classificados como
neoplasia intraepitelial de baixo grau (LSIL) e 93 exames (48,69%) foram classificados como alterações benignas, sem evidências
de HSIL (cervicite crônica e/ou vaginite crônica). Observamos baixa percentagem de discordâncias entre os exames citológico e
histológico. As discrepâncias ocorrem por sobrevalorização de alterações reativas, imaturidade ou atrofia no exame citológico,
subvalorização de alterações na colposcopia, lesões em localização não visível na colposcopia e subvalorização de alterações
histológicas. Os resultados variam na literatura, tanto menores quanto maior a experiência do grupo que analisa os exames. A
conduta interna é a revisão do citológico, das biópsias por dois patologistas e avaliação pelas colposcopistas. Nos casos sem
correlação cito-histológica, o acompanhamento clínico, citológico e colposcópico devem seguir as recomendações do Ministério
da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer. A realização da colposcopia após o diagnóstico citológico poderia aumentar a
sensibilidade diagnóstica. A correlação citologia, histologia e colposcopia mostra-se importante ferramenta de controle de
qualidade, aumentando a acurácia diagnóstica das lesões precursoras do câncer do colo uterino.

Palavras-chave: Citologia oncótica, cérvico-vaginal, correspondência, histologia, lesão intraepitelial de alto grau, colposcopia.
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Resumo: A segunda maior neoplasia maligna que acomete a população feminina é o carcinoma de colo uterino perdendo apenas
para o câncer de mama. O fator concomitante é a infecção previa pelo Papilomavírus humano (HPV), além de alguns hábitos que
podem contribuir para a evolução desta doença. Anualmente, é responsável por cerca de 250 mil novos casos de óbitos entre as
mulheres. É considerada uma patologia de forte impacto na saúde pública, mesmo com grandes chances de prevenção quando
tratada precocemente. O método preventivo para esta anormalidade celular é o exame citopatológico do colo uterino também
conhecido como Papanicolaou, este permite a detecção de alterações celulares benignas, além de alterações pré-malignas ou
malignas que possam ocorrer na junção escamo-colunar cervical. Identificar fatores que influenciam no conhecimento das alunas
da área de saúde sobre a relevância do exame profilático do carcinoma cervical. Estudo descritivo exploratório, com abordagem
qualitativa, realizado em uma Universidade particular da capital Aracaju-SE. Foi realizada entrevista, através de questionário,
com 80 alunas de faixa etária ente 17 e 35 anos, selecionadas aleatoriamente entre os cursos da área de saúde. Como forma de
análise de dados, foi utilizado o teste estatístico de qui-quadrado que verifica a independência entre as variáveis, além da
construção de tabelas de distribuição de frequências. Das alunas entrevistadas apenas 12,5% não tinham conhecimento sobre o
exame, apesar de 2,5% já terem realizado. Para a análise entre o conhecimento sobre o exame e o tipo de curso das alunas obtevese o valor de x² de 7,22 para grau de liberdade 5 e um p-valor de 0,20 identificando independência entre estes fatores. No entanto,
a relação conhecimento e período cursado demonstrou ser significante para o p-valor de 0,034, evidenciando que quanto maior o
período do curso, maior era o número de alunas que já tinham informações sobre o exame. Conclui-se que apesar das informações
sobre o exame preventivo serem bastante difundidas, percebe-se ainda um elevado número de discentes da área da saúde sem
conhecimento prévio da importância da realização do exame preventivo para o câncer do colo uterino.
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Resumo: O câncer de colo do útero é um importante problema de saúde pública, cujo indispensável papel do HPV na
carcinogênese é bem descrito. A infecção por subtipos de HPV pode resultar em lesões pré-malignas antes de se tornar um
carcinoma invasor. No Brasil, a faixa etária de maior incidência deste câncer se dá entre 20 e 29 anos, aumentando o risco e
atingindo seu pico na faixa etária de 45 a 49 anos. A detecção precoce das lesões baseia-se no exame Papanicoloau, um meio
eficiente utilizado no rastreio do câncer, tornando possível o tratamento e cura. Desta forma, realizamos um estudo transversal
em uma instituição de referência para o rastreio do câncer ginecológico no Ceará, a fim de conhecer a procedência e faixa etária
das mulheres diagnosticadas com lesão intra-epitelial de alto grau (LIEAG). As pacientes foram atendidas no primeiro semestre
de 2016, identificadas por meio do teste de Papanicolaou, e registradas no Programa de Controle de Câncer do Colo do Útero.
As alterações citopatológicas foram classificadas segundo a Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas
Preconizadas. Foram identificados 126 casos de LIEAG, 3 (2,3%) em pacientes menores de 20 anos, 24 (19%) em pacientes entre
20-29 anos, 42 (33,3%) entre 30-39, 35 (27,7%) entre 40-49, 13 (10,3%) entre 50-59 e 9 (7,1%) acima de 59 anos, provenientes
de 57 municípios. Os municípios com maior demanda foram: Fortaleza, Maranguape e Quixeramobim. Nossos dados demonstram
um pico de casos de LIEAG em mulheres entre 30-49 anos, sendo a cidade de Fortaleza a que responde pelo maior número de
casos no Estado do Ceará. O baixo número de LIEAG nos demais municípios pode ser devido à dificuldades no deslocamento
para a capital e/ou constrangimento das pacientes e sugere a implementação de mais laboratórios nos interiores, assim como uma
sensibilização das mulheres, para aumentar a taxa de adesão contribuindo para um rastreio mais eficiente do câncer de colo do
útero.
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Resumo: O câncer cervical é uma doença que atinge o colo do útero, e é o segundo tipo de câncer que mais matam brasileiras.
No Brasil cerca 5430 mulheres morreram no ano de 2013 por esta patologia, e a partir daí os números vem aumentando, estimasse
para o ano de 2016, 16.340 novos casos. Sendo o Norte o maior índice de mortalidade. Manaus, é capital do Amazonas, com
grande número de casos; por ser uma capital em que as mulheres estão iniciando a atividade sexual. As fases que antecedem o
câncer da cérvice são: LSIL (Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau) e HSIL (Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau)
Analisar os registros de lesões intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL), em mulheres da cidade de Manaus nas faixas etárias
de 15 a 64 anos de idade no período de outubro 2012 a setembro de 2015. Pesquisas bibliográfica e documental na base de dados
do SISCOLO. No período de outubro de 2012 a setembro de 2013, houve 416 casos de HSIL, na qual identificamos maior
incidência em mulheres na faixa etária de 30 a 34 anos, ou seja, 70 casos; A menor incidência desse tipo de lesão foi identificada
na faixa etária de 15 a 19, com 7 casos. No período de outubro de 2013 a setembro de 2014, o número de incidências aumentou
em 130% em relação ao período de outubro de 2012 a setembro de 2013, perfazendo um total de 541 casos. Podemos observar
que, também, neste período a incidência maior de HSIL foi em mulheres entre 30 a 34 anos (109 casos). Um dado importante foi
observado nas mulheres com faixa etária entre 15 a 19 anos, houve um aumento de casos, ou seja, de 114%. Já no período de
outubro de 2014 a setembro de 2015, o número de casos de HSIL, caiu novamente para 416 casos, em mulheres na faixa etária
de 30 a 34 anos, se igualando ao período de outubro 2012 a setembro de 2013. Houve maior incidência em mulheres entre 30 a
34 anos, e uma menor incidência entre mulheres de 15 a 19 anos de idade, isso prova que as mulheres estão iniciando sua atividade
sexual precocemente, e que todas as faixas etárias estão propicias a adquirirem a HSIL. Observou- se também que no período de
outubro de 2013 a setembro de 2014, foi o ano com maior índice de HSIL, constando 125 casos a mais. O HSIL, é uma lesão que
precisa de máxima atenção, pois através de medidas que visa prevenir podemos controlar ou reduzir o número de casos de câncer
da cérvice.
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Resumo: Dentre os tipos de câncer ginecológico, o carcinoma vaginal é o mais raro, representando cerca de 1% das lesões
malignas do trato genital feminino. Semelhante ao que ocorre no câncer de colo do útero, o carcinoma vaginal é precedido de
lesões pré-malignas conhecidas por Neoplasia Intraepitelial Vaginal (NIVA), associada a 0,4% das doenças pré-invasivas do trato
genital inferior. De história natural pouco compreendida, é hipotetizado que o vírus HPV seja o principal agente etiológico.
Outros fatores de risco incluem história prévia de histerectomia ou tratamento de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC). Isto
posto, realizamos um estudo transversal em uma instituição de referência para o rastreio do câncer ginecológico no Ceará,
objetivando identificar a incidência de casos de NIVA e a faixa etária acometida. As pacientes foram atendidas de janeiro a maio
de 2016, identificadas por meio do teste de Papanicolaou, e registradas no Programa de Controle de Câncer do Colo do Útero.
As alterações citopatológicas foram classificadas segundo a Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas
Preconizadas. Neste período, foram identificados dois casos de NIVA, um de baixo grau e outro de alto grau, em mulheres de 51
e 45 anos, respectivamente. Em ambos os casos foram identificadas alterações celulares benignas reativas e reparativas. Na NIVA
de alto grau, foi identificada Gardnerella spp. As pacientes eram provenientes de municípios diferentes. Nossos dados mostram
uma média de idade de 48 anos, com incidência de 0,4 casos por mês, semelhante a outros casos registrados no Brasil entre 1994
e 2003. A melhoria das ferramentas diagnósticas e do rastreio do câncer genital feminino associado a importante participação da
paciente na busca de atendimento médico não diminuiu a incidência dos casos.
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Resumo: O Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero (PNCCCU) foi instituído no Sistema Único de Saúde
no Brasil almejando o controle das altas taxas de incidência e mortalidade por esse agravo. Desde então, o screening é feito pelo
exame citopatológico convencional (Papanicolaou). Todavia, trata-se de um método subjetivo, dependente da realização de boa
coleta, com expressiva representatividade do epitélio (incluindo células da Junção Escamo-colunar – JEC), breve processo préanalítico, experiência e condições de trabalho do examinador. Com a implantação do Sistema de informação do Câncer do Colo
do Útero (SISCOLO) e análise dos resultados dos exames citopatológicos realizados, verificou-se a necessidade do
acompanhamento da qualidade desses exames como um dos fatores determinantes ao êxito do rastreamento. No Tocantins, a
realização desses exames é terceirizada a estabelecimentos privados credenciados que compõe a Rede de assistência à saúde da
mulher. Este estudo descreverá os aspectos relacionados à qualidade dos exames do PNCCCU nos municípios tocantinenses.
Foram avaliados o quantitativo de exames citopatológicos realizados, a satisfatoriedade das amostras, a representatividade
epitelial, o índice de positividade alcançado e do diagnóstico das atipias e lesões identificadas. Os dados foram compilados do
SISCOLO, na base de dados da SES-Tocantins, compreendendo o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012. No período
do estudo foram realizados 452.199 exames, desses 98,9% foram satisfatórios para análise citológica. Do total de insatisfatórios
(4.551), o dessecamento foi a maior causa de comprometimento da amostra. Em relação à representatividade epitelial observouse presença do epitélio escamoso em 99,9% das amostras, o escamoso e células endocervicais foram indicados em 61,5% e os
três tipos celulares que compões a JEC (escamosas, endocervicais e metaplásicas) foram descritos em 18,6%. Quanto as mulheres
rastreadas, na faixa etária prioritária, foram diagnosticadas 6.433 alterações citológicas, das quais 65% compreendem o
diagnóstico de ASC-US (2.635) e L-SIL (1.542). Quanto ao Índice de Positividade (ideal ≥3%), observou-se para cada ano: 2008
(2,1%), 2009 (1,8%), 2010 (1,8%), 2011 (2,1%) e 2012 (1,7%). Os resultados obtidos corroboram a baixa sensibilidade dos
exames e a necessidade da implementação de fluxo de avaliação dos indicadores do PNCCCU, como forma de subsidiar e
legitimar ações para a melhoria da qualidade do rastreamento.
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Resumo: O câncer cervical (CC) é uma das poucas neoplasias para a qual o rastreamento de lesões precursoras pode ser
facilmente realizado. Porém, para 2016, o Instituto Nacional do Câncer estimou 16.340 novos casos de CC, que ocupa a terceira
posição em incidência na população feminina no país. Atualmente, o rastreamento das lesões precursoras é feito através do exame
citopatológico pela coloração de Papanicolaou, o qual apresenta sensibilidade limitada principalmente pela elevada variabilidade
na sua interpretação. Dessa forma, a busca por biomarcadores que auxiliem a detecção dessas lesões é essencial. A proteína
S100A4 é expressa em diversos tipos celulares, atuando nos processos de diferenciação, proliferação e inflamação, sendo descrito
o aumento de sua expressão em variadas neoplasias, associado à capacidade de progressão e metástase tumoral. Assim, esse
estudo visa analisar a expressão de S100A4 em amostras de esfregaços cervicais, especialmente de lesões precursoras, e avaliar
a sua aplicabilidade como complemento ao exame convencional. Para análise citopatológica, as amostras foram coradas pela
metodologia de Papanicolaou e classificadas de acordo com o Sistema Bethesda 2001. Para análise imunocitoquímica da S100A4
foi utilizado um kit comercial, e os campos visualizados em microscopia óptica foram classificados de acordo com a intensidade
de marcação castanho-dourada nas células. Este projeto foi aprovado pelo CEP da UFRGS sob número 1-02272. Nas amostras
de epitélio dentro dos limites da normalidade, observou-se que a expressão de S100A4 diminuiu com a maturação celular,
provavelmente devido à perda fisiológica das características proliferativas. Para as amostras analisadas até o momento, as lesões
de alto grau (HSIL) e de atipias em que não se pode excluir lesões de alto grau (ASC-H) apresentaram maior intensidade de
marcação de S100A4 quando comparadas às amostras de lesões de baixo grau (LSIL) e de atipias de significado indeterminado
(ASC-US), que apresentaram leve marcação. Os resultados obtidos corroboram com as expectativas propostas de que a S100A4
apresenta um papel importante na tumorigênese através do estímulo da angiogênese e da proliferação celular, característica
observada em atipias e lesões precursoras de maior grau, como ASC-H e HSIL, relacionadas ao CC. Vislumbra-se, assim, a
aplicação da análise da expressão de S100A4 em complementaridade ao exame citológico preventivo, especialmente para casos
de interpretação duvidosa das lesões.
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Resumo: O câncer do colo uterino é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, existem aproximadamente 530 mil
casos de câncer do colo do útero por ano no mundo. No Brasil são esperados 16.340 novos casos, sendo a quarta causa de morte
de mulheres por câncer. A estratégia utilizada para prevenção e rastreamento precoce do câncer do colo uterino ocorre por meio
do exame colpocitológico (Papanicolaou). O Ministério da Saúde, em 2010 elaborou normas para o aperfeiçoamento técnico de
controle do câncer de colo uterino (CCU), entre as normas é importante para o sucesso do rastreamento a adequabilidade da
amostra a presença de células da junção escamo colunar – JEC, onde se localiza a maioria das lesões precursoras e carcinomas
cervicais. O objetivo desta pesquisa é avaliar a adequabilidade da amostra em exames citopatológicos verificando a presença ou
não de células da JEC e verificar se nas amostras foram encontradas atipias de significado indeterminado, lesões pré-neoplásicas
e carcinomas. estudo quantitativo de corte transversal com coleta retrospectiva dos dados, no período entre 2011 a 2015, foram
coletadas informações de 9.326 resultados de Testes de Papanicolaou, os dados obtidos foram computados e distribuídos em
gráficos e tabelas utilizando o programa Microsoft Office Excel 2013. Os resultados indicaram que houve uma redução do número
de exames entre 2011 e 2015; 160 exames (1,6%) foram excluídos por serem insatisfatórios apresentavam condições que
impediram a análise: material escasso, má fixação da lâmina, presença de hemácias e infiltrado leucocitário; 9.166 exames foram
incluídos, porém 1.354 exames (14%) apresentaram ausência da JEC (AEC). No total de amostras avaliadas 7.812 (86%) foram
considerados adequados pela presença de células da JEC; 84(0,9%) apresentaram atipias em epitélio escamoso (ASCUS); 14
(0,1%) atipias não sendo possível excluir HSIL (lesão intraepitelial de alto grau), (ASC-H); 92 (0,9%) resultados apresentavam
neoplasia intraepitelial cervical (NIC); carcinoma escamoso (1) e adenocarcinoma in situ (1) representam 0,02%. Este estudo
demonstrou que a ausência da representação da JEC foi o fator limitante mais frequente encontrado nos resultados citológicos
cervicais, condizentes com outros estudos, nos resultados com representatividade da JEC observou-se entre outros a presença de
células indicativas de lesões precursoras do câncer de colo uterino e carcinoma. Aprovado pelo CEP UNICID,CAAE:
58037516.8.0000.0064
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Resumo: O câncer cervical, doença que atinge o colo do útero, é o segundo tipo de câncer que mais acomete as brasileiras. A
situação é preocupante, visto que 5430 mulheres morreram desta patologia em 2013 no Brasil, e a projeção para 2016 é de 16.340
novos casos. Neste cenário, a região brasileira com maior índice de mortalidade é a região norte. Manaus, capital do Amazonas,
representa grande parcela nestes registros. Analisar os registros de Lesões Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL), em
mulheres da cidade de Manaus nas faixas etárias de 15 a 64 anos de idade no período de outubro 2012 a setembro de 2015.
Pesquisas Bibliográfica e Documental na base de dados do SISCOLO. No período de outubro de 2012 a setembro de 2013,
houveram 416 casos de HSIL, na qual identificamos maior incidência em mulheres na faixa etária de 30 a 34 anos, ou seja, 70
casos. No período de outubro de 2013 a setembro de 2014, o número de incidências aumentou em 130% em relação ao período
anterior (541 casos). Podemos observar que, também, neste período a incidência maior de HSIL foi em mulheres entre 30 a 34
anos (109 casos). Já no período de outubro de 2014 a setembro de 2015, o número de casos de HSIL, diminuiu para 416 casos,
inclusive em mulheres na faixa etária de 30 a 34 anos, se igualando ao período de outubro 2012 a setembro de 2013. A faixa
etária de maior incidência foi de 30 a 34, podendo estar associada a inúmeros fatores, tais como o início precoce da atividade
sexual; falta de orientação e educação sexual; a multiplicidade de parceiros, que aumenta a possibilidade de adquirir o HPV; o
não uso do preservativo, sendo este quadro corriqueiro em mulheres casadas que acreditam estar imunes à esta patologia por
relacionarem-se apenas com um parceiro; falta de exames preventivos, possibilitando assim o surgimento de lesões precursoras
ou até mesmo o carcinoma. Os dados sobre a lesão, nos mostram que devemos voltar a atenção básica às mulheres que se
encontram na faixa etária de 30 a 34 anos e que medidas devem ser adotadas para que as mulheres entre 15 a 19 anos não
desenvolvam esta patologia, seja por meio de educação sexual, campanhas do Ministério da saúde e demais ações sociais.

Palavras-chaves: SISCOLO; HSIL; Manaus.
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Título: ANÁLISE AMBIENTAL: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA
UMA VIDA SAUDÁVEL DESTINADA A POPULAÇÕES PRESENTES E FUTURAS. AS RELAÇÕES ENTRE
EDUCAÇÃO, SOCIEDADE DE CONSUMO E MEIO AMBIENTE
Autores: Rodolpho Alfredo Leber
Instituição: FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas

Resumo: Este trabalho tem por objetivo descrever sobre as políticas públicas e ambientais e a interferência e impacto do
desenvolvimento sócio-econômico da Análise Ambiental. Para tanto, vale-se das pesquisas na legislação e na literatura
pertinentes com a devida associação de exemplos e casos concretos e investigação prática. Os resultados e análise crítica
demonstraram o uso prático da teoria. Inclusive citação da cidade 100% sustentável Masdar nos Emirados Árabes, cuja capital
Abu Dhabi. É um exemplo materializado da relação: desenvolvimento sócio-econômico e o meio ambiente para as populações
presentes e futuras terem uma vida confortável e mais saudável. Este artigo se propõe a contribuir para futuros estudos na área
da sustentabilidade e baseado em pesquisa de campo nos locais mencionados, ou seja, nos Emirados Árabes, servem como
exemplo para a humanidade.

Palavras-chaves: Meio ambiente, políticas, desenvolvimento, logística reversa, educação ambiental, agronegócio,
sustentabilidade
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Título: UMA ANÁLISE AMBIENTAL POR UM ESTUDO COMPARATIVO DO NOSSO PAÍS E OS EMIRADOS
ÁRABES
Autores: Rodolpho Alfredo Leber
Instituição: FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas

Resumo: Este trabalho tem por objetivo efetuar um estudo comparativo do meio ambiente com o desenvolvimento sócioeconômico do Brasil com os Emirados Árabes. Uma cidade 100% sustentável, construída em pleno deserto. Atualmente os
Emirados Árabes possuem cidades no deserto, tais como Dubai e a Capital entre outras cidades de porte menor. Nos arredores da
capital Abu Dhabi foi construída uma outra cidade de nome Masdar, totalmente sustentável, para uma população aproximada em
400.000 habitantes. Nestes Emirados Árabes há um desenvolvimento sócio-econômico. O setor de construção civil está em pleno
crescimento sendo o principal fator no PNB dos países. Há uma obra colossal! Está sendo trazido para dentro do deserto um braço
do mar e assim estão sendo criadas várias ilhas artificiais, nas quais serão construídas várias moradias populares para as
populações locais. Um verdadeiro: projeto “SUA CASA SUA VIDA.”. Assim como na cidade do Rio de Janeiro foi feito um
aterro do mar, o famoso: “Aterro do Flamengo” lá nos Emirados o mar é que está entrando no deserto! Essa obra é conhecida
como o braço-do-mar “CREEK”. Nessas obras são utilizados imigrantes de países asiáticos como indianos, paquistaneses e
filipinos entre operários de outros países. Outro assunto que chama atenção é o sentido religioso da população dos Emirados
Árabes: enquanto a nossa religião é predominantemente a católica a deles é a muçulmana. As orações são realizadas em vários
locais, a nossa geralmente em igrejas a deles em mesquitas. Há uma mesquita em Dubai na qual é permitida a visita daqueles que
não são da religião muçulmana! Nos Shoppings se ouve nos horários intercalados as orações. Outra atividade que está em pleno
crescimento é o setor de turismo. Dubai, cidade maravilhosa, possui jardins floridos regados por água de reuso. Há muitos
brasileiros trabalhando em clubes de futebol como jogadores, técnicos, preparadores físicos e até massagistas. No setor da aviação
também há muitos brasileiros. Nos Emirados Árabes os criminosos de furtos e roubos são raros. Não se vêem “muros pichados”.
Outro assunto que se deve ser realçado nos Emirados: é quanto aos casamentos, os noivos recebem dos Sheiks um donativo para
as bodas. Essa denominação SHEIK vem do idioma árabe: “Xāyh” que significa “chefe”, “soberano”, líder” ou “governador”.
Tradução feita no site www.significados.com.br < SHEIK. Essa denominação Sheik também é aplicada aos eclesiásticos
muçulmanos seguidores de Maomé.

Palavras-chaves: Estudo comparativo, desenvolvimento sócio-econômico no meio ambiente, sustentabilidade, costumes,
religião, construção civil e turismo nos Emirados Árabes e no Brasil.
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Título: ESTUDOS PRELIMINARES DE SUCESSÃO ECOLÓGICA E IDENTIFICAÇÃO DA FAUNA DE INSETOS
DE INTERESSE FORENSE NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL
Autores: Elisangela Santana de Oliveira Dantas2; Cleisla Cristina Barbosa Brito2; Klaucia Rodrigues Vasconcelos2, Ângela
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Educacional Enes Nascimento - Cuiabá/MT, 4Politec - Perícia oficial de Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso –
Cuiabá-MT.

Resumo: Os insetos podem ser de grande utilidade no auxílio de elucidações de crimes. Estudos de entomologia forense ainda
estão restritos a poucas localidades no Brasil e são escassos na vegetação de cerrado. Este estudo teve por objetivo identificar as
principais espécies de insetos (dípteros, coleópteras e himenópteras) associados ao processo de decomposição de carcaças de
suínos Sus scrofa e o padrão de sucessão de insetos na área de cerrado de Cuiabá -MT. O experimento foi conduzido no período
seco do ano, no mês de julho do ano 2015. Foram realizadas coletas no período de 20 dias e coletados 907 exemplares de espécies
diferentes na carcaça em decomposição, entre elas representantes das ordens díptera Calliphoridae: (520; 57,33%), Muscidae
(208; 22,94%), Syrphidae (28; 3,08%); himenóptera: Formiicedae 55; 6,06%) e Pteromalidae (23; 2,54%) e de Coleópteras, das
famílias Dermestidae (45; 4,96%) e Cleridae (28; 3,09%). A espécie mais comumente isolada foi Lucilia (Phaenicia) sericata
(262 exemplares 28,88%), um dos representantes da família Calliphoridae. Phaenicia sericata, também conhecida como Lucilia
sericata, é atraída por lugares que contém fezes de aves, depósitos de matéria orgânica, lixo e locais onde se encontram carcaças
de animais. O processo de sucessão ecológica ficou marcado pela frequência da família Calliphoridae nas fases iniciais, sendo
concomitante a participação de Coleópteras a partir do estágio ativo, reduzindo gradativamente as espécies da família
Calliphoridae na fase seca. Assim o domínio de Coleóptera se deu nas fases derradeiras de carcaça. O predomínio de emergência
da família Calliphoridae, demonstrou sua capacidade de concorrência pelo substrato refletindo no grande sucesso dessa espécie
no processo de competição prevalecendo-se principalmente pela sua característica predadora, sendo concomitante a participação
de Coleópteras em estágio ativo, reduzindo gradativamente a família Calliphoridae na fase seca. Lucilia (Phaenicia) serica
mostrou ser espécime necrófago bastante ativo e dominante na região central do país.

Palavras-chaves: Entomologia Forense, Díptera, Carcaça de Suínos, moscas
Agência Fomento: FAPEMAT (Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Mato Grosso).
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Autores: Elisangela Santana de Oliveira Dantas2; Murilo Bettim Cabeleira2; Amanda da Mata Oliveira3; Sara Pereira
Bragança3; Aldimara Vaillant Gonçalves2; Eline Márcia de Jesus Silva3; Reginaldo Rossi do Carmo4, Heitor Simões Dutra
Corrêa4, Júlio Antônio Razente4, Thiago José Resplande Lima4, Adaiane Catarina Marcondes Jacobina1; Diniz Pereira Leite
Júnior1,2
Instituição: 1Universidade Federal de Mato Grosso – Laboratório de Investigação – Cuiabá/MT, 2Centro Universitário de
Várzea Grande – UNIVAG – Laboratório de pesquisa – Várzea Grande/MT, 3Faculdade de Cuiabá – FAUC – Sociedade
Educacional Enes Nascimento - Cuiabá/MT, 4Politec - Perícia oficial de Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso –
Cuiabá-MT.

Resumo: Entomologia forense é a ciência que usa insetos encontrados sobre corpos para definir o Post Mortem Interval (PMI)
entre outras investigações. O presente trabalho utilizou código de barras de DNA com base na utilização de um fragmento
padronizado de citocromo C oxidase subunidade I (COI) para a identificação desses dípteros criando um banco de dados que
possa auxiliar as investigações criminais, agilizando o processo de identificação das vítimas. Nos meses de período seco e inicio
do período chuvoso de 2015 foram realizadas as coletas; utilizando carcaças de suínos Sus scrofa. Durante o processo de
decomposição, foram utilizado valor de corte de 3% para a diferenciação intra e interespecífica que mostrou eficiência para os
dípteros de interesse forense. Foram coletados 858 exemplares das famílias Calliphoridae, Muscidae e Sarcophagidae e realizada
análises das taxas associadas às carcaças de suínos, o que representou 15 espécies de dípteros identificados nas quatro fases de
decomposição. Os Calliphoridae foram predominantes, especialmente Lucilia eximia (240 exemplares 27,97%) seguida de
Chrysomya megacephala (207 exemplares 24,12%) e Musca domestica (64 exemplares 7,45%). Outras espécies ainda foram
identificadas nas fases de decomposição: Lucilia cuprina (42; 4,89%), L. sericata (40; 4,66%), L. cluvia (39; 4,54%), L.
coeruleiviridis (20; 2,33%), L. mexicana (20; 2,33%), L. porphyrina (20; 2,33%), Chrysomya albiceps (48; 5,60%), C. putoria
(28; 3,36%), Peckia (Pattonella) intermutans (23; 2,68%), Ophyra aenescens (23; 2,68%), O. albuquerquei (22; 2,56%) e
Sarconesia chlorogaster (22; 2,56%). As diferenças entre os sexos foram superiores a 3% em todos os casos. Em alguns casos,
o monofiletismos das sequências de DNA analisados, não foram observados. A identificação das espécies muscomorphas foi
mais precisa em grupos bem estudados e revisados na literatura. Observou-se que no grupo de maior isolamento L. eximia, L.
mexicana, L. cluvia e L. coeruleiviridis, é necessário um estudo molecular, incluindo outros genes mitocondriais e genes
nucleares. A maior diferenciação em Lucilia eximia provavelmente requer estudos de revisão do grupo.

Palavras-chaves: Entomologia Forense, Díptera, Barcode, Banco de Dados, COI.
Agência Fomento: FAPEMAT (Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Mato Grosso).
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Resumo: O Brasil possui uma importância inquestionável no cenário da biodiversidade no maior comércio ilícito do tráfico
de animais silvestres. A legislação brasileira vem aprimorando seu trabalho pericial na quantificação dos danos e na identificação
das espécies envolvida nos ilícitos. O objetivo da pesquisa foi o de verificar qual o melhor segmento de DNA a ser utilizado
(Cytb ou COI) e se estes são efetivos para amostras degradadas forenses é contribuir para dissolução destes questionamentos
e depositar no banco de dados GenBank as sequências de DNA mitocondrial geradas. As amostras foram divididas em dois
grupos, chamadas de amostras referência (coletadas de animais do Zoológico da UFMT) e amostras questionadas
(encaminhadas ao laboratório da POLITEC para identificação da espécie). Após extração, amplificação e sequenciamento, as
sequências resultantes foram confrontadas com sequências já depositadas no GenBank. Para os parâmetros adotados neste
estudo, os melhores resultados foram obtidos para as sequências mais curtas do Cytb. Em apenas 10% das espécies conseguiuse sucesso no sequenciamento do segmento COI. As sequências resultantes das amostras referências, quando confrontados com
as sequências depositadas no GenBank apresentou similaridade entre 93,9% a 100%, com exceção da amostra de Leopardus
pardalis que resultou em 91,9% de similaridade com a espécie Prionailurus bengalensis. Para as sequências resultantes das
amostras questionadas obtivemos índice de similaridade superior a 97% para as espécies de Hydrochoerus hydrochaeris, Tapirus
terrestris e Euprhactus sexcinctus. O confronto direto entre a amostra referência e a amostra questionada da espécie Leopardus
pardalis apresentou índice de similaridade superior a 99%. Para as sequências obtidas das espécies Pecari tajacu, Rhynchotus
rufescens, Leptotila sp. e Tupinambis sp., o índice de similaridade foi de 94,3% com Pecari tajacu, 96,5% com Ramphasto
toco, 96,1% com Amazona guildingii e 98,3% com a espécie Tupinambis merianae, respectivamente. Desta forma este trabalho
contribuiu para padronizar e mostrar a eficiência da técnica e a necessidade de se realizar um grande projeto de
sequenciamento de toda a fauna silvestre brasileira para disponibilizá-los nos bancos de dados públicos.

Palavras-chave: DNA mitocondrial, identificação forense, GenBank
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Resumo: O processamento da pele de animais para a fabricação de diversos artigos de consumo é realizado por indústrias
curtumeiras. A utilização de recursos naturais para despejo das indústrias altera significativamente suas características. Para
estimar o grau de impacto que um determinado efluente pode causar no corpo receptor, realizam-se ensaios de ecotoxicidade. A
realização de testes de toxicidade não consegue quantificar as substâncias presentes nos efluentes liberado, necessitando das
análises físico-químicas para tanto. O estudo foi realizado no estado do Rio Grande do Sul, no período de abril/2015 a abril/2016.
Contou com a participação indústrias curtumeiras localizadas no estado rio-grandense que destinavam seus efluentes industriais
ao laboratório parceiro. O estudo analisou apenas amostras que tinham em seu escopo a realização do teste de ecotoxicidade
aguda, apresentando o montante final de 12 amostras. Para a execução do ensaio de ecotoxicidade aguda foram utilizadas algas
da espécie Pseudokirchneriella subcapitata, microcrustáceos da espécie Daphnia magna e peixes da espécie Danio rerio. O
estudo tem como base principal as análises físico-químicas básicas para a detecção de matéria orgânica, como pH, condutividade,
turbidez, DQO, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido e sólidos totais. Dentre os resultados obtidos, pode-se observar
nas análises físico-químicas que a média de resultados de pH foi de 7,53; turbidez 19,48 NTU; condutividade 3594,26 µS/cm;
oxigênio dissolvido 6,8; DQO 64,53 mgO₂/L; nitrogênio total kjeldhal 55,18 mgN/L; fósforo total 0,194 mgP/L; por fim a média
obtida através da determinação de sólidos totais foi de 2674,83 mg/L. No caso do fator de toxicidade (FT) obtido para
Pseudokirchneriella subcapitata, foram encontrados os seguintes resultados: 7 amostras apresentaram FT 1, 2 amostras
apresentaram FT 2, 1 amostra apresentou FT 4, assim como apenas 1 amostra apresentou FT 8, e uma amostra apresentou FT
>16, o valor médio obtido através da inibição do crescimento das algas é de 14,34. Quanto ao FT encontrado nos testes com
Daphnia magna, 10 amostras apresentaram FT 1 e apenas 2 amostras apresentaram FT 2; assim como o teste utilizando Danio
rerio, no qual 8 amostras apresentaram FT 1, 2 amostras apresentaram FT 2 e apenas 2 apresentaram FT 4. A partir dos dados
apontados deve-se ter o máximo de cuidado antes de liberar qualquer tipo de resíduo no meio ambiente sendo necessária a
realização de análises ambientais.

Palavras-chaves: Curtume, ecotoxicidade, parâmetros físico-químicos.
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Título: AVALIAÇÃO DO PODER ENERGÉTICO EM RESÍDUOS DE BORRA DE TINTA ENVIADOS PARA
COPROCESSAMENTO
Autores: Francis André Triches Barbosa1, Liziane Bertotti Crippa2
Instituição: 1 Graduando do curso de Biomedicina da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG); francis_atbarbosa@hotmail.com; 2
Graduada em Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Mestrado em
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Resumo: A evolução das tendências mundiais no ramo das tintas é enorme, cada vez mais as tintas estão sendo aplicadas em
inúmeras atividades, dia a dia novas cores estão sendo desenvolvidas e novas tecnologias estão sendo aplicadas a estes compostos,
para que se tornem menos poluentes ao meio ambiente. Um dos principais desafios ambientais das indústrias é a destinação
adequada dos resíduos, que no decorrer dos anos, esta situação vem se agravando, principalmente pela disposição inadequada de
compostos perigosos no solo. Frente a isso se discute avaliar a eficiência energética do uso da borra de tinta na técnica de
coprocessamento em fornos na produção de cimento como alternativa para retirar e reaproveitar este resíduo que certamente irá
ajudar nos problemas atuais e quanto a exaustão de recursos naturais não renováveis. Foram coletadas amostras de diversos tipos
de borras de tintas, as amostras foram cargas recebidas pela empresa de blendagem na cidade de Farroupilha - RS. O estudo
apresenta 20 amostras deste material. O local da realização das análises foi o laboratório de análises ambientais da empresa. As
análises realizadas no estudo foram as de radioatividade, pH, densidade, umidade e cinzas, poder calorífico e os íons cloretos.
Dentre os parâmetros analisados, destacam-se três parâmetros que são classificatórios para a sua aplicação na técnica de
coprocessamento. Das 20 amostras, 18 amostras obtiveram o poder energético acima dos limites mínimos, 19 amostras obtiveram
o resultado dentro do limite máximo de íon cloreto, 19 delas apresentaram a quantidade de cinzas em valores até 50% da
quantidade inicial da amostra. Das amostras analisadas 85% delas obtiveram valores aptos nos três parâmetros para se empregar
a técnica de coprocessamento. De acordo com os valores estabelecidos pela CONAMA (1999), foi observado que os teores de
cinzas encontrados em 95% das amostras são inferiores a 50% de cinzas da amostra inicial. O poder calorífico apresentou 90%
das amostras acima dos limites mínimos que é de 1.620kcal/g e os parâmetros de íon cloreto que é critério de exclusão para a
técnica ficou em 95% dentro dos limites estabelecidos pelas cimenteiras licenciadas pelo CONAMA que é de 0,5000 ppm para
recebimento na cimenteira licenciada. Os baixos teores de cinzas e a quantidade de cloretos inferior aos limites aceitos pelas
cimenteiras faz com que estes resíduos tenham um bom poder energético servindo assim de combustível renovável.

Palavras-chaves: Coprocessamento, resíduo industrial, tintas, meio ambiente, poder calorífico.
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Título: PESQUISA DE INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO EM AMOSTRAS DE ÁGUAS CONSUMIDAS EM
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE AGRESTINA/PE
Autores: Fúlvia Conceição Emilson da Silva1, Mayke Felipp de Araújo Martins2, Wilson Rolim dos Santos Neto2, Agenor
Tavares Jácome Júnior2
Instituição: 1Universidade de Pernambuco – UPE, 2Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico– Caruaru – PE

Resumo: A água é o principal veículo de transmissão e disseminação de doenças e está diretamente ligada a qualidade de vida
do ser humano, por ser a substância mais ingerida pelo homem, e também utilizada para preparos de alimentos e higiene pessoal.
A água para consumo deve está dentro dos parâmetros de potabilidade de acordo com os estabelecidos pelas portarias vigentes
para água de consumo humano, estando livre de contaminação por microrganismos patogênicos. A carência hídrica pode
comprometer a qualidade da mesma devido à escassez de fontes de água potável e maior concentração de matéria orgânica. Este
trabalho teve por objetivo avaliar a presença de indicadores de contaminação em águas destinadas ao consumo das escolas
públicas de Agrestina (PE). Trata-se de um trabalho experimental, realizado no período de Fevereiro à Junho de 2016, onde foram
coletadas 8 amostras em sacos estéreis e encaminhadas para o laboratório de microbiologia, bromatologia e análise de água da
Faculdade Asces para a pesquisa de coliformes totais, termotolerantes e Pseudomonas aeruginosa através da técnica dos tubos
múltiplos como preconizado pelo Standard methods for the examination of water and wasterwater (APHA). 50% das amostras
apresentaram-se positivas para coliformes totais e termotolerantes e 37,5% detectaram a presença de Pseudomonas spp. Esses
dois grupos de bactérias desempenham relevante papel nas infecções, principalmente nas gastrointestinais. A presença de
coliformes totais nas amostras sugere contaminação fecal enquanto que a presença de Pseudomonas aeruginosa está relacionada
à contaminação por material orgânico, e por si só um agravante no que diz respeito à qualidade da água por ser um patógeno
oportunista, podendo oferecer risco à saúde de indivíduos sadios e imunocomprometidos, uma vez que possui poder de adaptação
e resistência a antibióticos.

Palavras-chaves: Coliformes fecais, Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Água.
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Autores: Tatiana Moraes da Silva Heck1, Rute Gabriele Fischoeder Ritzel1, Fabiano Costa de Oliveira1, Tatiane Schneider1,
João Miguel Menezes Dutra1, Lucas Gazzani Araujo Silva1, Larissa Ferreira de Jesus1, Nicole Mariele Santos Röhnelt1, Carlos
Augusto do Nascimento1, Rodrigo Staggemeier1, Sabrina Esteves de Matos Almeida1
Instituição: 1Universidade Feevale – Novo Hamburgo

Resumo: O Rio Paranhana situa-se na região centro-noroeste da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (BHRS) no estado do Rio
Grande do Sul (RS) e é um dos principais afluentes do Rio dos Sinos. que é considerado um dos rios mais poluídos do Brasil,
muito em decorrência do lançamento de esgotos sem um pré-tratamento ou um tratamento adequado em suas águas. Suas
nascentes estão localizadas na divisa entre os municípios de São Francisco de Paula e Canela e sua foz no município de Taquara,
local de sua confluência com o Rio dos Sinos, o qual recebe possíveis contaminantes carregados ao longo de seu trajeto, suas
águas são usadas para abastecimento público, recreação e irrigação. Os AdV humanos entéricos tipo F subtipos 40 e 41 (HAdV40 e HAdV-41) podem ser excretados em densidades elevadas nas fezes humanas, a presença viral nos recursos hídricos é
principalmente em decorrência de lançamentos de esgotos sem um tratamento adequado. Em geral, a gastrenterite associada ao
HAdV ocorre em crianças menores de 4 anos, caracterizando-se como uma doença branda com diarreia e vômito, sendo os HAdV
40 e 41 importantes agentes etiológicos da gastrenterite. O objetivo do presente trabalho foi detectar esses HAdV entéricos em
águas superficiais do Rio Paranhana em diferentes pontos desde a nascente até sua foz no Rio dos Sinos. Foram coletadas
bimestralmente (maio/2015 a março/2016) amostras de água superficial em 12 pontos diferentes ao longo do rio, totalizando 6
coletas amostrais e 72 amostras. As amostras foram concentradas por método de adsorção/eluição, após foi realizada a extração
de DNA viral, seguido da reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR), utilizando o primer VTB1 HAdVF que é usado
para detecção de HAdV-40 e HAdV-41. Ao longo dessas 6 coletas 23,61% (17/72) foram positivas para HAdV entéricos, com
uma variação de carga viral de 5,39x105 a 1,47x108 cópias genômicas por litro de água. Os resultados sugerem significativa
contaminação fecal antrópica dos corpos hídricos da região, além do risco de saúde pública pela presença de agentes virias
causadores de gastrenterites.

Palavras-chaves: Adenovírus Entérico; Águas; Rio Paranhana; Contaminação Fecal
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Título: MONITORAMENTO MICROBIOLÓGICO NO BALNEÁRIO JOÃO MARTINS NUNES, MUNICÍPIO DE
TAQUARA-RS
Autores: Nicole Mariele Santos Röhnelt1; Meriane Demoliner1; Rute Gabriele Fischoeder Ritzel1; Fabiano Costa de Oliveira1;
Tatiana Moraes da Silva Heck1; Larissa Ferreira de Jesus1; Rodrigo Staggemeier1; Caroline Rigotto1; Carlos Augusto do
Nascimento1
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Resumo: A saúde e bem estar dos seres humanos estão diretamente relacionada com a qualidade das águas. Seu uso inclui
atividades básicas do dia a dia, tais como consumo, higiene e recreação. No período do verão ocorre um aumento na procura por
locais com águas destinadas a recreação, onde é possível o contato direto com a água, seja por banho ou por prática de esportes.
A qualidade das águas destinadas para esse fim são reguladas pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) nº 274/00, onde ocorre a classificação em águas próprias (subdividida em excelente, muito boa e satisfatória) e
impróprias. Essa divisão é realizada a partir de análises microbiológicas das águas, onde é detectada a presença da bactéria
Escherichia coli. Esta é liberada no meio ambiente pelas fezes de pessoas e animais de sangue quente e é utilizada como marcador
pois ela está presente apenas em águas que receberam contaminação fecal recente. Para a análise e monitoramento da qualidade
microbiológica da água foram coletadas cinco amostras de águas semanalmente (durante o período de janeiro a fevereiro de
2016). O local escolhido para o estudo foi o balneário João Martins Nunes, conhecido como Prainha, em Taquara que pertence
ao Rio dos Sinos. Para a detecção da bactéria E. coli foi utilizado kit Colilert®, segundo recomendações do fabricante. Esta
metodologia utiliza substrato cromogênio que detecta a atividade enzimática da β-glucurinodase, presente na E. coli, que
metaboliza o substrato 4-metil-umbeliferil-β-D-glucoronídeo apresentando uma coloração fluorescente. Todas as amostras de
água coletadas ao longo das 5 semanas consecutivas foram positivas, apresentando uma média de 10.357,4 NMP (número mais
provável)/100mL. O maior valor obtido foi de 17.850 NMP/100mL na terceira semana de coleta no mês de janeiro. A partir dos
resultados obtidos, as águas deste balneário são classificadas como impróprias por exceder o número máximo de E. coli (800 por
100mL) permitido na legislação e por apresentar valor superior a 2.000 por 100mL na última amostragem. Portanto, os valores
elevados indicam possível contaminação fecal oriunda de humanos ou de animais de sangue quente. As análises finais indicam a
necessidade do monitoramento das águas destinadas à recreação, sendo que nos balneários de rios o monitoramento da
balneabilidade não é realizado pelo órgão competente, colocando em risco a saúde dos banhistas e o surgimento de doenças de
veiculação hídrica devido à prática de recreação.

Palavras-chaves: Águas recreacionais, Escherichia coli, Qualidade ambiental, Balneabilidade, Rio dos Sinos
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Resumo: O impacto da poluição atmosférica na saúde dos indivíduos tem sido avaliado mundialmente. Vários estudos, em
diversas partes do mundo, têm demonstrado que a poluição atmosférica está associada ao excesso de mortes e internações
hospitalares, em particular, por doenças respiratórias, além de outras enfermidades. Com o crescimento econômico, a emissão
antrópica de gases e partículas tende a intensificar-se progressivamente, levando ao aumento de sua concentração na atmosfera.
Alguns desses gases e partículas têm efeitos danosos, comprovados na saúde humana e no meio ambiente, razão pela qual são
considerados “poluentes atmosféricos.” A degradação da qualidade do ar representa um importante fator de ameaça à saúde
humana, tendo sido associada ao agravamento de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. Assim, o objetivo
do presente estudo é analisar a ocorrência de doenças respiratórias com a poluição atmosférica nos centros industriais da Bahia.
Para esse estudo foram selecionados dados, através de informações coletadas no Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS), selecionando cincos municípios do estado da Bahia, no período de 2011 a 2015, como critério de inclusão
foram selecionados os municípios que apresentam dados de hospitalizações por internação nos centros industriais como
(Camaçari, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Vitória da Conquista), onde a população é exposta a
poluentes atmosféricos. Os municípios avaliados apresentaram no período de 2011 a 2015 os seguintes resultados para doenças
do aparelho respiratório, Camaçari 1.926 notificações; Feira de Santana 10.849 notificações; Santo Antônio de Jesus 3.882
notificações; Simões Filho 2.661 notificações e Vitória da Conquista 21.404 notificações, de acordo com a Lista Morb CID-10,
nos cinco municípios foi possível verificar as doenças respiratórias, mais acometidas que foram Pneumonia 17.953 casos; Asma
8.857 casos; Outras doenças do aparelho respiratório 4.696 casos. Levando em consideração as políticas públicas sobre o meio
ambiente e saúde é possível identificar os municípios, mais atingido pelas doenças do aparelho respiratório e as, mais frequentes
nessas populações, dos dados verificados na lista Morb CID-10 Pneumonia é a doença do aparelho respiratório que, mais afeta a
população e Vitória da Conquista é o município de maior notificação.

Palavras-chaves: Poluição atmosférica, aparelho respiratório, qualidade do ar, centros industriais.
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Resumo: A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (BHRS), localizada no nordeste do Rio Grande do Sul, é responsável por
fornecer água potável para milhões de habitantes, no entanto tem sido constantemente impactada pela descarga de resíduos
domésticos, industriais, e crescente aumento populacional. Neste contexto, o monitoramento microbiológico da qualidade da
água dos principais afluentes do terço inferior da referida bacia hidrográfica torna-se relevante, visto que estes drenam centros
urbanos com baixos níveis de tratamento de esgoto. Dessa forma, objetivou-se avaliar a contaminação fecal, por meio a
quantificação de Escherichia coli e Adenovírus Humano, em amostras de água dos arroios Pampa, Luiz Rau, Estância
Velha/Portão e Schmidt, afluentes da BHRS, assim como de água bruta de um ponto de captação para abastecimento público. No
total, 26 amostras foram analisadas, coletadas em abril e junho de 2016. Para avaliação da qualidade bacteriológica das águas,
100mL de amostra foram submetidos a técnica de Colilert®, seguindo as instruções do fabricante. Para a detecção de Adenovírus
Humano (HAdV-5), 36 mL de água foram concentrados por ultracentrifugação, sendo posteriormente submetidos à extração do
DNA viral. A quantificação do genoma do HAdV-5 foi realizada pela técnica de qPCR, empregando o intercalante SYBR green
e oligonucleotídeos descritos por Wolf et al. (2010) que flanqueiam a região da proteína de capsídeo viral Hexon. As amostras
de todos os pontos de coleta apresentaram contaminação por E. coli, com quantificação na faixa de 310 - 1.413.600 NMP/100
mL, sendo o arroio Pampa e o Estância Velha/Portão as com maiores e menores taxas de contaminação, respectivamente, em
ambas as coletas. Segundo a Resolução CONAMA Nº 357/2005, essas águas não deveriam exceder o limite de 1.000 coliformes
termotolerantes em 100 mL de amostra. Não foi encontrado HAdV-5 em nenhuma das 26 amostras analisadas. Os resultados
indicam que os locais de coleta estão contaminados por material fecal e que isso pode ocasionar danos à saúde de indivíduos que
usufruem dessa água, fazendo-se necessárias medidas de controle da contaminação hídrica.

Palavras-chaves: Adenovírus Humano, Arroios, E. coli, Contaminação fecal.
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Autores: Hugo Jefferson Ferreira1, Evandro Moreira de Almeida1, Wildson Max Barbosa da Silva1
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Resumo: Em grandes metrópoles o uso de veículos automotores é responsável pela elevada emissão de componentes
contaminantes. Partículas de exaustão de diesel (DEP) encontradas no ar contém milhares de compostos, incluindo alguns tóxicos
e mutagênicos poderosos, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs). O objetivo desse trabalho foi avaliar, através
de revisão sistemática, o efeito genotóxico de HPAs em células pulmonares. Durante o mês de julho e agosto, realizou-se uma
pesquisa nas bases de dados Pubmed e Lilacs utilizando os descritores: “Polycyclic Aromatic Hydrocarbons”, genotoxic, air
pollutants, lung cells. Os critérios de inclusão: os artigos que relacionavam poluentes atmosférico e HPAs, efeitos genotóxicos e
HPAs, câncer de pulmão e HPAs, com período de publicação de 2006 a 2016 e idioma inglês. Critérios de exclusão: artigos de
revisão, artigos não disponíveis integralmente. Foram selecionados 20 trabalhos na base de dados Pubmed e 10 no Lilacs, do
qual dois são duplicados. Dos artigos inicialmente selecionados, tivemos acesso a treze. No presente estudo, foram demostradas
em células pulmonares as consequências decorrentes dos HPAs, que atenuaram a atividade apoptótica e interferiram na reparação
do material genético. Além disso foi descrito que a presença de HPAs induz através do receptor de hidrocarboneto de arilo (Ahr)
o gene CYP1A1 responsável por enzimas que metabolizam esses compostos em produtos mais genotóxicos para as células
pulmonares. Dessa maneira, a correlação entre o efeito genotóxico em células pulmonares com HPAs decorrentes de poluentes
atmosféricos foi bem estabelecida nos estudos selecionados, demostrando a presença de aduto de DNA, moléculas atenuantes de
apoptose e micronúcleos. Com isso foi esclarecido o risco de HPAs à saúde humana, sendo necessária a busca de alternativas
ambientais para atenuar as emissões desses poluentes atmosféricos.

Palavras-chaves: Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), genotóxicos, poluentes do ar, células pulmonares.
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Resumo: A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morbidade e mortalidade no mundo, caracterizada como
uma doença inflamatória crônica, multifatorial, cuja fisiopatologia é a aterosclerose. Diversos estudos apontam que
polimorfismos genéticos estão associados com o surgimento da DAC e, entre eles, destacam-se variantes nos genes CD14 e TLR4,
os quais estão envolvidos no desencadeamento do processo inflamatório. Desse modo, o estudo tem como objetivo verificar a
possível associação de polimorfismos nos genes CD14 (rs2569190) e TLR4 (rs4986790) com a DAC. O estudo foi aprovado pelo
comitê de ética do Centro Universitário Univates (CAAE: 01464812.0.0000.5310). A amostra foi composta por 648 indivíduos
adultos submetidos ao exame de cateterismo cardíaco no Hospital Bruno Born, de Lajeado, RS. Todos os participantes do estudo
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os indivíduos foram classificados entre casos e controles, por um
médico cardiologista, com base no seguinte critério: presença de estenose, com comprometimento maior do que 50%, em pelo
menos uma das artérias coronárias para casos. Foram também coletadas amostras de sangue periférico para análises bioquímicas
e moleculares. A extração de DNA foi realizada pelo método de salting out. Os polimorfismos foram genotipados pelo sistema
de discriminação alélica TaqMan, em equipamento de PCR em Tempo Real (StepOnePlus®). As frequências alélicas foram
estimadas por contagem direta e o equilíbrio de Hardy-Weinberg foi testado pelo teste do qui-quadrado de Pearson. A associação
entre os polimorfismos e a DAC foi testada pelo teste do qui-quadrado de Pearson. As frequências alélicas da variante rs2569190
foram 0,50 e 0,44 para o alelo T e 0,50 e 0,56 para o alelo C, em casos e controles, respectivamente. Para a variante rs4986790
as frequências foram 0,96 e 0,96 (alelo A) e 0,04 e 0,04 (alelo G), em casos e controles. As frequências genotípicas, em ambas
as amostras, estão de acordo com o esperado para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Não foram observadas diferenças
significativas nas frequências genotípicas entre casos e controles (rs2569190: p=0,60 e rs4986790: p=0,99). Nossos resultados
sugerem que os polimorfismos rs2569190 e rs4986790 não influenciam o desenvolvimento da DAC, nesta amostra. No entanto,
ressalta-se a importância da realização de análises complementares, especialmente considerando a variabilidade clínica dos
pacientes, para confirmar nossos achados.
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Resumo: O mapeamento genético foi possível ser realizado, com o advento do projeto genoma, o qual teve a finalidade de
identificar cada um dos milhares de genes do corpo humano. O mapeamento genético auxilia dramaticamente no diagnóstico
muito precoce de uma condição de saúde, e pode fornecer evidências sólidas de que uma doença hereditária está ligada a um ou
mais genes. O objetivo do presente estudo foi de avaliar as ideias e valores na área acadêmica do curso de Biomedicina a respeito
de novas técnicas laboratoriais e os avanços desta técnica em relação às possíveis detecções precoce de doenças genéticas. Foi
aplicada pesquisa qualitativo-quantitativa visando observar o conhecimento dos acadêmicos acerca dos avanços do mapeamento
genético, visto que muitas pessoas desconhecem o que significa e para que sirvam os exames que vieram revolucionar a história
da genética humana. Foi aplicado questionário contendo cinco questões, a 120 alunos do curso de Biomedicina nos anos de 2015
e 2016, com perguntas pertinentes ao mapeamento genético, visando saber a opinião de cada estudante entrevistado sobre o tema
abordado. Dos 120 entrevistados, 78,33% mostraram-se a favor do mapeamento genético e sua importância para a ciência;
79,17% realizariam o teste se soubessem que poderiam vir a detectar alguma doença genética no seu DNA; 60,83 % dos
estudantes acreditam que é necessário após a realização do teste haver um acompanhamento psicológico; 61,67% dos
entrevistados acreditam que não há nenhum embate ético a cerca do assunto e por fim 53,34% dos estudantes acreditam que o
valor cobrado pelo exame é eticamente correto. Os resultados mostraram que os estudantes do curso de Biomedicina,
compreendem o que é o mapeamento genético e sua importância para a medicina atual, e foi possível observar que os entrevistados
contribuíram significativamente com suas opiniões sobre o assunto. O mapeamento genético é uma conquista da medicina atual,
visto que pode ajudar nas terapias das doenças genéticas, a fim de descobrir genes responsáveis por doenças hereditárias, doenças
resultantes da conjugação de vários genes, como aterosclerose, diabetes, câncer e doenças do coração que poderão ser
compreendidas e tratadas por meio de terapias genéticas, quando as chances de cura são melhores do que quando diagnosticada
em estágios mais avançados.

Palavras chaves: Mapeamento genético, projeto genoma, estrutura genética, aconselhamento genético.
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Resumo: A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, que ocorre pela deposição de lipoproteínas (LDL) em artérias de
médio e grande calibre, considerada uma das principais causas de óbito no Brasil. Diversas manifestações clínicas das doenças
cardiovasculares são causadas pelo processo aterosclerótico. A variedade de respostas e suscetibilidade aos medicamentos pode
acontecer devido à influência de múltiplos fatores. A enzima CYP2C19 contribui para o metabolismo de drogas clinicamente
relevantes como o antiplaquetário Clopidogrel. A perda da função do CYP2C19 prejudica a formação dos metabólitos ativos,
aumentando os riscos de doenças cardiovasculares, evento grave para pacientes que passaram por intervenções coronárias tratados
com Clopidogrel. Episódios cardiovasculares são responsáveis por grande parte dos custos com internações hospitalares, o que
reforça o fato de que o tratamento farmacológico é muito importante na redução de complicações e custos. A detecção de
polimorfismos vem modificando consideravelmente os estudos da genética humana e está permitindo a identificação de genes
causadores de doenças, desta forma o desenvolvimento de complicações geradas pela aterosclerose, assim como respostas
negativas aos medicamentos antiplaquetários, podem ser descobertas com antecedência e evitadas. Objetivos: Promover a
extração de DNA dos pacientes com aterosclerose primária para posterior análise e caracterização do polimorfismo do gene
CYP2C19. Métodos: Foram extraídos DNAs de cinquenta amostras de sangue total de pacientes com aterosclerose utilizando o
Kit GFXTM. As amostras foram submetidas, posteriormente à quantificação no espectrofotômetro NanoVue™ Plus. O projeto
foi aprovado pelo CEP da PUC Goiás segundo o protocolo n° 35321614.3.0000.0037. Resultados: A extração foi confirmada por
dosagens de DNA superiores a 5ng/μl, as quais foram armazenadas em estantes devidamente identificada para posterior realização
da PCR. Conclusões: A utilização de kits para extração de DNA gera amostras de alta qualidade facilitando a amplificação do
gene CYP2C19, assim como outros genes que poderão vir a ser pesquisados.

Palavras-chaves: Aterosclerose, farmacogenética, DNA, polimorfismo
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Resumo: A doença renal do diabetes (DRD) é uma complicação crônica microvascular que afeta aproximadamente 40% dos
pacientes com diabetes mellitus (DM), sendo uma das principais causas de falência renal. O transplante renal é o tratamento de
escolha para pacientes em estágio final da doença renal crônica, incluindo pacientes com DM. Neste contexto, a rejeição aguda
(RA) é uma importante complicação pós-transplante. O uso de biomarcadores como método prognóstico ou de detecção de
eventos patológicos iniciais em transplantados renais é uma estratégia atrativa para diagnóstico desta complicação. Alguns
estudos têm avaliado a relevância de variações genéticas, incluindo o polimorfismo rs1888747 no gene FRMD3, como um
marcador da DRD. Dessa forma, este polimorfismo também pode ser um marcador para RA em transplantados renais. O objetivo
deste estudo foi avaliar a associação entre o polimorfismo rs1888747 no gene FRMD3 e a RA em transplantados renais. Trata-se
de um estudo de coorte de pacientes transplantados renais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Pacientes
transplantados renais brancos, com pelo menos seis meses após o transplante, foram incluídos no estudo. Dados sóciodemográficos e clínicos foram coletados. A genotipagem do polimorfismo rs1888747 (G/C) no gene FRMD3 foi realizada por
PCR em tempo real utilizando sondas TaqMan MGB (Thermo Fisher Scientific). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética
do HCPA e todos os pacientes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Dos 268 pacientes incluídos
no estudo, 97 apresentaram RA (36%). As frequências genotípicas do polimorfismo rs1888747 estão em equilíbrio de HardyWeinberg na amostra e não diferiram entre os pacientes com e sem RA (p = 0,605). A frequência do alelo mais raro deste
polimorfismo foi de 30% em pacientes com RA e 29% nos pacientes sem RA (p = 0,750). O polimorfismo rs1888747 também
não diferiu entre os grupos quando se comparou os modelos de herança recessivo, dominante e aditivo (p >0,05). O polimorfismo
rs1888747 no gene FRMD3 não está associado com RA em pacientes brancos transplantados renais.

Palavras chaves: polimorfismo, diabetes, transplante renal, rejeição aguda.
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Resumo: Os polimorfismos rs7903146 (C/T) e rs12255372 (G/T), do gene TCF7L2, vêm sendo descritos como os mais influentes
para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo II (DM2), no entanto, sua influência em eventos coronarianos ainda não foi bem
esclarecida. Portadores dos alelos de risco apresentam maiores chances de desenvolver DM2 ao longo da vida. Portadores do
alelo T para a variante rs7903146 podem apresentar uma menor secreção de insulina estimulada por glicose, maior produção de
glicose endógena e alteração na secreção e função das incretinas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de ambos os
polimorfismos, no DM2, e em um escore de risco de desenvolvimento da doença arterial coronariana (DAC), em uma amostra
de pacientes com risco cardiovascular. Metodologia: a amostra foi composta por 647 pacientes que realizaram exame de
cateterismo cardíaco no Serviço de Hemodinâmica, do Hospital Bruno Born, de Lajeado, RS. Os participantes responderam a um
questionário semiestruturado e assinaram ao TCLE. Foram submetidos à coleta de sangue periférico, onde foram realizadas
dosagens séricas de glicose, triglicerídeos, colesterol total e HDL. A extração de DNA foi realizada pelo método de salting out e
a genotipagem através do sistema de discriminação alélica TaqMan. Foram avaliados quanto à presença de DM2, estenose, e
classificados em um escore de risco para o desenvolvimento de DAC. As análises genéticas foram realizadas utilizando a
composição dos haplótipos, onde os pacientes foram classificados em três grupos: sem nenhum alelo de risco, os quais foram
representados por 0; portadores de um ou dois alelos de risco, os quais foram representados por 1; e portadores de três ou quatro
alelos de risco, os quais foram representados por 2. Resultados: as frequências alélicas do polimorfismo rs7903146 foram 0,68
(C) e 0,32 (T), e do polimorfismo rs12255372 foram 0,69 (G) e 0,31 (T). As frequências genotípicas estão de acordo com o
esperado para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ao realizar a análise haplotípica dos polimorfismos, verificou-se que eles se
encontram em desequilíbrio de ligação (D’=0,80) (p <0,001). Não foi detectada associação significativa entre os haplótipos de
risco e a presença de DM2 e no risco de DAC. Conclusão: em nossa amostra não detectamos efeitos significativos dos
polimorfismos rs7903146 e rs12255372 do gene TCF7L2 no DM2 e no risco de DAC. Talvez estas variantes sejam relevantes
apenas em alguns subgrupos de pacientes com DM2.
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Resumo: A esclerose tuberosa (ET) é uma síndrome autossômica dominante que leva surgimento de tumores multissistêmicos,
alterações de pele e epilepsia. Ela é causada por mutações germinativas nos genes TSC1 ou TSC2, que codificam as proteínas
hamartina e tuberina, respectivamente. Diversas mutações de tipos diferentes e em posições diferentes de ambos os genes já
foram descritas em outras populações. A identificação da mutação em cada paciente é muito importante para confirmar o
diagnóstico clínico, tentar definir o prognóstico e instrumentar o aconselhamento genético para as famílias. No Brasil, ainda não
é realizado diagnóstico molecular para esses pacientes e não há estudos que mostrem o tipo e a frequência de mutações
relacionadas. O objetivo deste trabalho é implementar o diagnóstico molecular da ET no Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA) e descrever as alterações genéticas de pacientes oriundos de diferentes cidades do Brasil. O projeto foi aprovado pelo
CEP-HCPA (parecer nº 331.495). Foram recrutados 22 pacientes a partir do ambulatório de Oncogenética do HCPA e 33
pacientes de 7 instituições de outros estados (Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Natal), todos de diferentes famílias e com suspeita
clínica de esclerose tuberosa. A técnica de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) foi utilizada para
rastreamento de grandes rearranjos em TSC1 e TSC2 e um painel customizado de sequenciamento de nova geração que abrange
ambos os genes foi desenhado para a detecção de mutações pontuais. Os grandes rearranjos foram confirmados por uma técnica
de microarranjo cromossômico e as mutações de ponto por sequenciamento de Sanger. Foram encontradas 18 mutações de perda
de sentido (33%), 7 mutações de troca de sentido (12%), 10 mutações de troca de fase de leitura (17%), 3 pequenas deleções
(6%), 3 mutações em sítios de processamento (6%) e 6 grandes rearranjos (10%). Nenhuma alteração foi encontrada em 9
pacientes (16%), frequência semelhante a literatura, e 3 pacientes apresentaram duas alterações. Das 47 alterações encontradas,
37 são no gene TSC2 (78%), 38 podem ser consideradas patogênicas e 13 não foram descritas em outras populações do mundo.
Todas as alterações foram confirmadas através da segunda técnica utilizada. A técnica de MLPA e o painel customizado utilizado
foram eficazes e custo efetivos para a caracterização molecular dos genes TSC1 e TSC2, sendo úteis como ferramenta de
diagnóstico em pacientes com suspeita de ET no Brasil.

Palavras-chaves: esclerose tuberosa; hamartina; tuberina; diagnóstico molecular.
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Resumo: Aproximadamente 10-15% de todos os casos de câncer de mama são devido a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2
(BRCA), configurando a Síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário (HBOC). No Brasil, estudos do nosso
grupo demonstram que, entre as mutações em BRCA2, a mutação fundadora de origem portuguesa c.156_157insAlu é a terceira
mutação mais frequente neste gene. Esta mutação resulta na deleção do éxon 3 de BRCA2 (a nível de mRNA), que codifica um
sítio de ativação transcricional relevante na função supressora de tumor do gene. Como a inserção não é detectada pelos métodos
tradicionais de análise de BRCA (sequenciamento e MLPA), a frequência desta mutação pode ser ainda maior. Assim, o presente
estudo visa estimar a prevalência desta mutação em uma coorte de probandos do Rio Grande do Sul, com critérios para testagem
de BRCA. Ao todo foram incluídos 207 indivíduos não-relacionados, provenientes do ambulatório de Oncogenética do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Todos participantes consentiram para a análise do gene BRCA2 (projetos aprovados pelo
CEP-HCPA: 03-018, 04-081, 04-170 e 09-115), e amostras de DNA foram extraídas a partir de sangue periférico por kits
comerciais. Para detecção da mutação foram realizados dois PCRs independentes: o primeiro para amplificação do éxon 3 (onde
acontece a inserção), e o segundo específico para a sequencia inserida. Os fragmentos foram separados por eletroforese com gel
de agarose 2,5%. Até o momento foram analisados 94 pacientes, e nenhum apresentou a mutação. Com o aprimoramento de
nosso conhecimento, estratégias adicionais aos métodos tradicionais de detecção de mutação poderão ser necessárias para
identificar portadores de mutações específicas.
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Resumo: A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pelo depósito de lipídios na túnica íntima das artérias
de médio e grande calibre. Associado a esse depósito, observamos a proliferação de células musculares e a presença de leucócitos
formando placas ateromatosas, que provocam o estreitamento da luz arterial diminuindo ou interrompendo o fluxo sanguíneo.
Acredita-se que mais de 400 genes podem estar envolvidos no processo, entre eles podemos destacar os polimorfismos CYP,
GSTs, ApoE, e o eNOS. A família das enzimas citocromo P450 (CYP), além de estar envolvida no processo de aterogênese, são
responsáveis pela ativação do pró-fármaco clopidogrel. Este anticoagulante é amplamente utilizado em pacientes com
aterosclerose submetidos a procedimentos intervencionistas como a angioplastias e/ou implante de stents e que possuem risco
aumentando para a formação de trombos. Polimorfismos no gene CYP2C19 foram identificados gerando enzimas inativas ou
altamente responsivas. Os indivíduos portadores dos alelos CYP2C19*2 e *3 são considerados como metabolizadores fracos e
os que apresentam o alelo *17 metabolizadores rápidos. Foram analisadas 60 amostras de pacientes com aterosclerose para o
polimorfismo CYP2C19*3 pela técnica de ARMS-PCR. O projeto foi aprovado pelo CEP - PUC Goiás segundo o protocolo nº
35321614.3.0000.0037. Não foi identificada a presença deste polimorfismo nos pacientes estudados, corroborando com diversas
pesquisas que relatam uma prevalência inferior a 1% em populações caucasianas e negras, e em torno de 7% em população
asiáticas. De acordo com a análise deste polimorfismo concluiu-se que esses pacientes responderiam bem ao clopidogrel, evitando
a formação de trombos pós-procedimentos intervencionistas.
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Resumo: Osteogênese Imperfeita (OI) é causada por mutações nos genes da biossíntese do colágeno tipo 1 e se caracteriza pela
fragilidade óssea com susceptibilidade a fraturas ao mínimos traumas. Em 85-90% dos casos é causada por mutações
autossômicas dominantes nos genes COL1A1 e COL1A2. Em 10-15 % dos casos, estão envolvidos genes relacionados nas
modificações pós-traducionais do procolágeno com padrão de herança autossômica recessiva. Devido à variabilidade fenotípica
e a heterogeneidade genética envolvidas na OI o sequenciamento de múltiplos genes através do método de Sanger é trabalhoso e
de alto custo. A tecnologia do sequenciamento de nova geração veio a facilitar essa análise. O objetivo desse estudo foi identificar
mutações nos 18 genes da biossíntese do colágeno tipo 1 associados à OI através do sequenciamento de nova geração (NGS) em
pacientes com as forma moderada a grave (OI tipo III e IV). Foram incluídos 28 pacientes com OI tipo III e IV de famílias não
relacionadas registrados no CROI- HCPA sem diagnóstico molecular. Todos os pacientes e/ou responsáveis legais assinaram
termo de consentimento livre (CEP: 1.283.670; CAAE: 14619713.4.0000.5327). O painel de primers foi customizado através da
ferramenta Ion AmpliSeq Designer com cobertura de 99,6% e incluiu regiões codificantes dos genes COL1A1, COL1A2, CRTAP,
LEPRE1, PPIB, WNT1, TMEM38B, SERPINH1, BMP1, SP7, SERPINF1, FKBP10, SMPD3, CREB3L1, PLOD2, P4HB PLS3,
IFITM5 e região 5`UTR do IFITM5. Os dados foram processados pelo Ion Torrent Suite Server (v.5.0) segundo sequência
referência (hg19). As variantes foram analisadas através do IonReporter (v.5.0) e classificadas segundo bancos de dados (ClinVar
e LOVD 2.0) e análises in silico (SIFT, Polyphen-2, PredictSNP e Mutation taster). Foram identificadas 404 variantes sendo 266
em introns, 101 em exons e 37 em sítios de splicing e região UTR(3’e 5’). Dessas variantes 19% (27/404) foram classificadas
como potencialmente patogênicas sendo que: 40,7%(11/27) foram em COL1A1, 29,6%(8/27) em COL1A2, 7,4%(2/27) LEPRE1,
7,4%(2/27) SERPINF1, 3,7%(1/27) PLOD2, 3,7%(1/27) BMP1,3,7%(1/27) CREB3L1e 3,7%(1/27) P4HB. Este painel
customizado foi capaz de identificar mutações em genes relacionados com as formas dominantes e recessivas da doença. Esse
diagnóstico é fundamental para o aconselhamento genético e também poderá auxiliar um melhor entendimento da história natural
e contribuir para o tratamento.
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Resumo: A doença de Niemann-Pick é um grupo de distúrbios caracterizados pelo acúmulo de esfingomielina e outros lipídios
nos tecidos. O tipo C, não tem como característica a deficiência de esfingomielina e sim o acúmulo de lipídios observado em
fibroblastos de indivíduos que provavelmente tenham uma deficiência no transporte do colesterol dos lisossomos. A observação
deste acúmulo é feita pelo diagnóstico citoquímico através do corante Filipin. Esta técnica demanda em maior tempo no resultado,
pois exige biópsia de pele e cultivo celular, além disso, existem variáveis relacionadas ao não crescimento celular ou
contaminação da amostra. Nos últimos tempos, surgiram exames auxiliares na investigação desta doença. No Serviço de Genética
Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é realizado há algum tempo a medida da quitotriosidase e, atualmente, a dosagem
do oxiesteról colestano-3β,5α,6β-triol conhecido como triol. O presente trabalho teve por objetivo verificar a correlação entre os
níveis aumentados do triol plasmático, a medida da quitotriosidase com o resultado do teste do Filipin. Foram avaliadas 22
lâminas de pacientes com os seguintes resultados: Filipin inconclusivo, variante e positivo. Estes resultados foram comparados
com os obtidos na medida de quitotriosidase e a medida do triol plasmático. Esta investigação ocorreu entre o período de julho
de 2015 à julho de 2016. Do total das análises, 4 lâminas de pacientes foram retiradas do estudo porque não possuiam medida de
quitotriosidase e de triol plasmático. Dos 18 pacientes analisados, 4 tiveram resultado de filipin positivo com média de
quitotriosidade de 354,15 nmol/h/mL e triol de 148,2 ng/mL; 2 tiveram resultado de Filipin variante com média de quitotriosidade
de 502,5 nmol/h/mL e triol de 152,25 ng/mL; 14 foram inconclusivos e a média de quitotriosidade de 64,21 nmol/h/mL e triol de
34,32 ng/mL. Os valores de referência para medida de quitotriosidase é 8,8 – 132 nmol/h/mL e do triol é de até 100 ng/mL.
Fazendo esta correlação, pode se observar que somente nos Filipins variantes e positivos as medidas de quitotriosidase e do triol
estiveram acima do valor de referência o que corrobora com o resultado do teste do Filipin. Assim, como a técnica do Filipin é
uma análise qualitativa, estes testes são fundamentais no auxílio e na confirmação diagnóstica, aliados, também, com a análise
molecula.
.
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Resumo: A talidomida foi sintetizada em 1954 na Alemanha e introduzida no Brasil em 1958 como um sedativo. Porém, foi
retirada do mercado no início de 1960 por ser um teratógeno, causando a embriopatia da talidomida (TE), levando,
principalmente, a malformações nos membros. Ela é utilizada no Brasil no tratamento de eritema nodoso hansênico e mieloma
múltiplo devido às suas propriedades imunomodulatórias e antiangiogênicas, sob legislação altamente restrita. Mas seus
mecanismos de teratogênese permanecem não totalmente conhecidos. Recentemente, foi observado que a proteína Cereblon,
codificada pelo gene CRBN, é alvo da talidomida. O objetivo do estudo foi sequenciar uma ilha CpG, localizada entre o promotor
e o intron 1 do gene CRBN, e a região codificante do sítio de ligação Cereblon-talidomida, constituído pelos exons 9, 10 e 11.
Assim, foi avaliada a potencial susceptibilidade genética em afetados pela TE. A amostra foi composta por 38 indivíduos com
TE e 136 pessoas sem anomalias congênitas, nascidos no mesmo período e região dos afetados pela TE. O DNA foi extraído de
saliva, sendo realizado PCR e sequenciamento Sanger. As sequências foram analisadas no programa Codon Code Aligner® e a
estatística realizada no SPSS. Foram avaliados o Equilíbrio de Hardy-Weinberg e o desequilíbrio de ligação no software
Haploview v.4.2. Na região de ligação a talidomida, se observou oito variantes já descritas: sete em íntrons (9 e 10) e uma na
3’UTR, sendo cinco raras (frequência <1%). Não foram observadas variantes nos exons 9, 10 e 11. Houve maior frequência de
variantes raras em sujeitos com TE do que em não-afetados (p=0,04). Também se viu associação entre o genótipo CC (rs1620675)
e anomalias neurológicas em indivíduos com TE (p=0.004). Na análise da ilha CpG foram avaliados apenas os casos, verificandose dois polimorfismos, na porção upstream e no íntron 1, ambos em Equilíbrio de Hardy-Weinberg e em desequilíbrio total de
ligação (D’=1; LOD=13). O potencial terapêutico de Cereblon tem sido muito estudado no mieloma múltiplo, porém esse é o
primeiro estudo que avalia CRBN em indivíduos com TE. Não foram encontradas variantes codificantes na região de ligação
Cereblon-talidomida, o que confirma a alta taxa de conservação desse gene. Porém, os polimorfismos identificados nas regiões
regulatórias devem ser avaliados mais profundamente. Os estudos de susceptibilidade genética podem auxiliar no entendimento
da teratogênese da talidomida, e no papel de CRBN na ocorrência da TE.
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Resumo: A perda auditiva é caracterizada por perda da audição maior que 40dB e trata-se do déficit sensorial mais comum.
Dentre as causas genéticas a surdez não-sindrômica com herança autossômica recessiva é a forma mais frequente, além disso,
apresenta elevada heterogeneidade, com aproximadamente 50 a 100 genes envolvidos. As mutações que acontecem no gene
GJB2, que codifica a Conexina 26, são mais comuns e podem ser observadas tanto em homozigose como em heterozigose. A
possibilidade de herança digênica, contando com a presença de deleção no gene GJB6, que codifica a Conexina 30, pode ser a
explicação para a heterozigose. O objetivo do estudo foi analisar a presença de mutações no gene GJB2, e da deleção del(GJB6D13S1830), no gene GJB6, em pacientes com perda auditiva residentes no Rio Grande do Sul. Foram incluídos no estudo
pacientes com perda auditiva atendidos no ambulatório de surdez infantil do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Todos os
responsáveis legais assinaram termo de consentimento livre (CEP: 903.385/ CAAE: 37058414.7.0000.5327). O gene GJB2 foi
sequenciado pelo método de Sanger e analisado através dos programas FinchTV e Bioedit. A deleção D13S1830(GJB6) foi
identificada através da técnica PCR multiplex e eletroforese em gel de agarose 2,5%. Foram analisados 83 pacientes, dos quais
72 (86,7%) apresentaram genótipo normal para o gene GJB2, 07 (8,4%) apresentaram homozigose para a mutação 35delG; 04
(4,8%) eram heterozigotos para a mutação 35delG, sendo que os 2 foram também heterozigotos para del(GJB6-D13S1830). No
total, 11(13,3%) casos de surdez não sindrômica foram relacionados a mutações nos genes GJB2 ou GJB6. Foi observada uma
frequência maior da mutação 35delG (GJB2) quando comparado a deleção no GJB6, sendo que todos os pacientes com
heterozigose para a deleção del(GJB6-D13S1830) também eram heterozigotos para 35delG, podendo estar relacionada com a
hipótese de herança digênica. Estudos anteriores sugerem que os pacientes com perda auditiva de origem genética têm melhores
respostas auditivas após o implante coclear, assim, o diagnóstico genético possibilita a intervenção precoce, além do
aconselhamento genético.
Palavras-chaves: Surdez, GJB2, GJB6.
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Resumo: Distúrbios do Desenvolvimento Cerebral (DDC) afetam cerca de 3% da população mundial, ocasionando fenótipos
como deficiência intelectual (DI) e/ou autismo, associados ou não com Anomalias Congênitas (AC). Desequilíbrios
cromossômicos podem afetar a função do gene, causando perda funcional, haploinsuficiência ou superexpressão, podendo
acarretar em DDC. O exame de CGH array proporciona a detecção de Variações do Número de Cópias (CNV) em resolução de
200Kpb para ganhos e de 150Kpb para perdas genômicas. Essas microduplicações ou microdeleções podem ser de relevância
clínica, variantes de significado incerto (VOUS) ou variantes benignas. O CGH array tem sido recomendado como o teste de
primeira escolha na investigação de pacientes com DDC devido a sua taxa diagnostica ser em torno de 20%. A pesquisa teve
como objetivo correlatar e caracterizar dados genômicos com o quadro clínico e a taxa diagnostica de pacientes com DDC
encaminhados para o exame de CGH array no Laboratório de Genética Humana Neurogene. Foram coletados dados de 192
pacientes que realizaram o exame entre 2014 e 2015, utilizando apenas o número de cadastro para preservar seu anonimato. Para
tal coletou-se o quadro clínico relatado pelos médicos solicitantes do exame, o sexo, as características das CNVs, o cromossomo
alterado, a região genômica e a interpretação clínica no diagnóstico do CGH array. Os dados foram compilados em planilha
Excel. Resultados: dos 192 pacientes, 110 (57%) eram de sexo masculino e 82 (43%) feminino. Destes foram detectados 209
CNVs. A taxa diagnostica nessa coorte foi de 24% de resultados patogênicos (46, 20 homens e 26 mulheres), 113 (59%) benignos,
13 (7%) VOUS, sendo que 20 (10%) apresentaram longos trechos de homozigose comprometendo a interpretação clínica. Dentre
os diagnósticos patogênicos pode se constatar 13 microduplicações, 26 microdeleções, além de 6 com ambos tipos, com tamanhos
variáveis de 151 Kbp até 29,95 Mbp. As CNVs patogênicas prevaleceram nos cromossomos 16, 22 e X. As VOUs detectadas
foram 5 microduplicações e 8 microdeleções. Os fenótipos mais frequentes correlacionados foram a DI (67%), dimorfismos
faciais (50%) e autismo (12%). Os dados genômicos foram inseridos nos bancos de dados DECHIPER e CAGDB. A taxa
diagnostica do estudo é compatível com a literatura e reforça a importância deste exame para diagnóstico de DDCs e a colaboração
de pesquisadores, médicos, laboratórios clínicos e bioinformatas na interpretação das CNVs.

Palavras-chaves: Deficiência intelectual, CGH array, CNVs, indicações clínicas, distúrbios do desenvolvimento Cerebral.
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Resumo: A Deficiência intelectual (DI) é definida como capacidade intelectual inferior à média que afeta diretamente o
funcionamento intelectual, as habilidades práticas, conceituais e sociais, manifestando até os 18 anos de idade. Afeta cerca de 1
a 3% da população mundial, estando distribuída desigualmente entre os países industrializados e os países em desenvolvimento.
De acordo com a etiologia cerca de 30 a 60% dos casos ainda não são identificados, mesmo após a avaliação e diagnóstico
completo, devido às várias possíveis causas genéticas ou ambientais. Ocorrendo em grande parte dos casos esporadicamente em
uma única família. Quando casos semelhantes de deficiência intelectual ocorrem várias vezes em mesma família, geralmente se
caracteriza a DI familial e dentre as DI herdadas, a consanguinidade é um considerável fator de risco. O presente estudo teve
como objetivo avaliar a etiologia da DI familial na Grande Florianópolis 18º SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional). O
levantamento epidemiológico e a identificação de grupos familiais foram realizados através de questionários de triagem,
respondidos pelos pais e ou responsáveis dos alunos de 10 escolas especiais dessa região. Resultados: 884 questionários foram
respondidos e analisados. Observamos uma maior prevalência 58,3% do sexo masculino. 50% não relataram outro caso de DI na
família, sendo considerados, como casos esporádicos. Para 46% foi mencionado ao menos outro caso na família, considerando
até três gerações, e destes, 34% casos apresentaram uma possível relação etiológica com a condição do aluno sendo considerados
como possivelmente familiais. Dentre os diagnósticos observados 53% ainda não haviam sido esclarecidos sendo classificados
como idiopáticos. Dentre os casos com etiologia conhecidos, a Síndrome de Down foi a mais relevante, representando 14%,
seguida do espectro autista 13%, paralisia cerebral 11%, doenças infecciosas 4%, causas monogênicas 2%, síndromes conhecidas
de etiologia incerta 2% e síndromes de microdeleções e microduplicações 1%. O presente estudo vem a contribuir no
conhecimento da DI familial e levanta reflexões sobre a alta incidência da DI familial na região estudada. Este trabalho chama
atenção para a necessidade de mais estudos para entender o impacto da DI em outras regiões e para a implantação de medidas
públicas de prevenção e de aconselhamento genético para as famílias dos pacientes com doenças genéticas, em todos os níveis
de atenção à saúde.

Palavras-chave: genética, genética humana, deficiência intelectual, deficiência intelectual familial, etiologia.
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Resumo: O Formaldeído é um composto químico muito utilizado em diversos procedimentos no campo da estética. Apesar de
ser proibido pela ANVISA, através da Resolução RDC 36, de 17 de junho de 2009, ainda é muito utilizado nos salões de beleza,
potencializando o cenário para toxicidade do profissional direta ou indiretamente exposto. Neste sentido, o objetivo deste trabalho
foi realizar uma revisão sistemática, reunindo informações que possam alertar os profissionais da estética quanto aos riscos de
toxidade deste ativo. A coleta de dados foi realizada por meio de buscas nas bases de dados Bireme e Pubmed. Os descritores
utilizados foram: formol, toxidade, formaldehyde e micronuclei. No total foram selecionados 25 artigos. Dentre eles, 17 foram
descartados, sendo cinco por serem repetidos, nove por não terem relações específicas com o assunto e três por não ter acesso à
pesquisa na íntegra. Desta forma, oito artigos foram analisados neste trabalho. Os principais sintomas que acometem os
profissionais expostos agudamente ao formaldeído são irritação e ardência nos olhos e nas vias aéreas superiores e edema na face.
Os principais e mais severos efeitos tóxicos causados pelo formaldeído estão relacionados à exposição crônica sob a qual estes
profissionais encontram-se submetidos, uma vez que este composto químico é reconhecidamente carcinogênico para humanos.
Estudos têm demonstrado que profissionais expostos ao formaldeído apresentam níveis aumentados de ácido fórmico na urina
após o período de exposição ocupacional, evidenciando assim a presença do xenobiótico no organismo dos indivíduos expostos.
Uma vez no organismo, o formaldeído pode reagir com diferentes macromoléculas causando citotoxicidade, genotoxicidade e
consequentemente carcinogenicidade. Tal fato tem sido demostrado em estudos envolvendo analise microscópica, onde foi
possível encontrar células que continham mais micronúcleos nos sujeitos expostos em relação aos não expostos ao formaldeído,
indicando que a exposição contínua a esta substância pode promover desordens celulares. Sendo assim, observou-se que a
exposição ao formaldeído pode causar diversos danos à saúde dos profissionais, indicando que o uso desta substância deve ser
evitado, visando prevenir futuros agravantes a saúde tanto dos profissionais, quanto dos sujeitos que buscam esses tipos de
tratamentos.

Palavras-chaves: Formol, toxidade, formaldehyde, micronuclei.
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Resumo: A ENPP1 (ecto-nucleotide pyrophosphatase / phosphodiesterase 1) é uma proteína expressa na membrana celular de
vários tecidos, incluindo os rins. Foi encontrado que níveis aumentados de expressão da ENPP1 inibem a atividade tirosinaquinase do receptor da insulina em vários tipos celulares, causando resistência à insulina. A expressão aumentada de ENPP1
inibe a sinalização da insulina em vários tipos celulares in vitro, parecendo estar fortemente associada ao receptor da insulina na
superfície celular. O polimorfismo K121Q do gene ENNP1 está associado com resistência à insulina e com Doença renal do
diabetes (DRD), uma complicação crônica do Diabetes Mellitus. Dessa forma, este polimorfismo pode ser associado com
mudanças nos níveis da proteína ENPP1 no rim humano. Avaliar a associação entre o polimorfismo K121Q gene ENPP1 e os
níveis da proteína ENPP1 em tecido renal humano. Trata-se de um estudo transversal de pacientes que submetidos a nefrectomia
radical terapêutica para tratamento de tumores renais malignos. Foram coletadas de cada paciente duas amostras pequenas de
tecido renal não atingido pelo tumor para as análises renais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Dados sóciodemográficos e clínicos foram coletados. A genotipagem do polimorfismo K121Q no gene ENPP1 foi realizada por PCR em
tempo real utilizando sondas TaqMan MGB (Thermo Fisher Scientific). A quantidade relativa de proteína foi determinada por
Western blot em 41 biópsias renais, usando anticorpo específicos para ENPP1 (Abcam, Cambridge, MA,EUA) e GADPH
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Além disso, as distribuições da proteína ENPP1 no tecido renal foram avaliadas por
imuno-histoquimica (IHC). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética do HCPA e todos os pacientes do estudo assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido. Dos 41 pacientes incluídos no estudo, 16 apresentaram DM (39%) e 25 não
apresentaram DM (61%). As frequências genotípicas do polimorfismo rs1044498 estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg e não
diferiram entre os pacientes com e sem DM (p > 0,05). A frequência do alelo mais raro deste polimorfismo foi de 21% em
pacientes com DM. A expressão proteica da ENPP1 nos pacientes com DM diferiu significativamente no modelo dominante
entre os portadores do alelo Q (3.03 ± 5.23) vs. K/K (3.03 ± 1.45) p = 0,002. O polimorfismo K121Q parece estar associado a
níveis aumentados da proteína ENPP1 em pacientes com DM.
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Resumo:A Síndrome de Down (SD), também conhecidaTrissomia do cromossomo 21, tem incidência afetando 1 em cada 800
nascidos vivos em todo o mundo. Sendo a mais comum desordem genética cromossômica, tem como consequências o retardo
metal e diversas malformações congênitas. A Síndrome de Down está associada a não disjunção dos cromossomos na meiose
feminina. Entretanto, suspeita-se que a não disjunção dos cromossomos na meiose poderia não ser somente ocasional ou vinculada
à idade materna avançada. Alguns estudos têm mostrado que pode haver uma predisposição maior a instabilidades celulares nos
pais das pessoas com Síndrome de Down. Neste sentido, oteste de micronúcleos (MN), que atua como um biomarcador de
instabilidade celular representa uma excelente estratégia para identificar se instabilidades celulares desta naturezasão frequentes
em pais de pessoas com Síndromede Down. Sendo assim,o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática buscando
identificar se pais de crianças com Síndrome de Down apresentam maior produção de micronúcleos em relação a pais que tenham
ao menos um filho biológico sem nenhuma síndrome genética. Os artigos científicos foram pesquisados nas bases de dados
Bireme e Pubmed, utilizando como descritores os seguintes termos: Síndrome de Down and micronúcleos; Down Syndrome and
micronuclei. Foram encontrados 41 artigos nas duas bases pesquisadas. Entre eles, 17foram excluídos por serem repetidos e 14
foram excluídos por não apresentarem grupo controle no desenho experimental. Desta forma, foram selecionados 10 artigos neste
estudo. A análise dos artigos mostrou que a frequência de micronúcleos nos pais de sujeitos com Síndrome de Down é
significativamente maior em comparação aos grupos controles, sugerindo uma predisposição dos pais para eventos de
aneuploidia. Os resultados também mostraram que sujeitos entre a faixa etária de 35e 37 anos apresentam acentuado aumento na
produção de micronúcleos quando comparados com sujeitos entre 9e 16 anos. Sendo assim, pode-se observar que, possivelmente,
a produção de gametas reduzidos nos pais de sujeitos com Síndrome de Down, ou seja, de gametas com número menor de
cromossomos, pode não estar associada somente a idade materna avançada, mas também a outros fatores genéticos maternos e
paternos que predispõem a produção de outras instabilidades celulares, tal como a produção de micronúcleos.
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Título: CITOTOXICIDADE DO ÓLEO DE Achyrocline satureioides EM SUA FORMA LIVRE FRENTE AO
MODELO CELULAR DE CÂNCER DE MAMA
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Resumo: O câncer é uma doença caracterizada por um processo de proliferação celular desordenada que quando não tratado
pode ser fatal, portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são os principais objetivos das pesquisas atuais. Com um
milhão de casos novos no mundo, a cada ano, o CM é a neoplasia maligna mais comum nas mulheres em geral e compreende
18% de todas as neoplasias femininas. As estatísticas indicam um aumento de sua frequência tanto nos países desenvolvidos
quanto nos em desenvolvimento. O câncer de mama pertence a um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos.
Apresenta variação das manifestações clínicas e morfológicas, diferentes assinaturas genéticas, distintos tratamentos e respostas
terapêuticas. A pesquisa clínica de fármacos oriundos de fontes vegetais vem progredindo, tanto em quantidade quanto em
qualidade, especialmente no campo dos anticancerígenos, devido à preocupação constante da comunidade científica com o
combate ao câncer. Devido a isso o objetivo deste trabalho foi verificar a capacidade antiproliferativa do óleo de Achyrocline
satureioides em diferentes concentrações em células MCF-7 de câncer de mama. A metodologia utilizada foi o ensaio de
viabilidade celular (MTT), como a conversão ocorre somente em células viáveis, a diminuição da absorbância dos testes em
relação ao controle negativo, indica a morte celular. O experimento foi realizado em triplicata em placa de ELISA de 96 poços
com os tratamentos e controles. A placa permaneceu em estufa à 37ºC com 5% de CO2 durante 72 horas. O MTT foi dissolvido
em PBS (0,01M; pH 7,4) a 5 mg/mL e adicionado na placa, a qual foi homogeneizada no shaker e incubada durante 4 horas. O
sobrenadante foi retirado dos poços e as células ressuspendidas em 200 µL de dimetilsulfóxido (DMSO). A absorbância foi
determinada em leitora de ELISA em comprimento de onda de 560 nm. Os resultados evidenciaram a capacidade do óleo em
induzir a apoptose celular, a partir da concentração de 25% ocorreu redução da proliferação celular, sendo intensificada na maior
concentração (75%), nos tratamentos de 0,5 e 5% há proliferação e o de 10% se manteve similar ao controle celular, no teste
observou-se uma resposta dose/dependente do óleo. Pesquisas mais aprofundadas sobre suas atividades anticancerígenas é
necessário e parece bastante promissor, podendo colocar estes achados como possibilidade de utilização deste óleo na clínica
para a terapia complementar do câncer de mama.
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Resumo: Na década de 80, foi descoberta uma tecnologia revolucionária para edição de genes, a tecnologia do CRISPR
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) da qual foi possível observar estruturas não usuais na região 3’ do
gene iap de Escherichia coli. A partir dessa descoberta CRISPR tem sido adaptada como uma potente arma para “cortar” e corrigir
mutações genômicas em diferentes organismos fornecendo um conjunto de ferramentas que programa, investiga e manipula o
genoma sem alterar sua sequência genética subjacente. Quando se funde a domínios efetores diferentes ou proteínas de nucleases
inativas (Cas9) o sistema CRISPR/Cas9 pode ser até utilizado para interrogar propriedades da dinâmica do genoma dos
organismos. Para construção deste estudo de revisão literária foram pesquisados artigos publicados recentemente, variando entre
os anos de 2005 a 2015 todos em Língua Inglesa e Portuguesa criteriosamente selecionados a partir do banco de dados Pub Med
Central (PMC). Após a leitura e aplicação dos critérios de inclusão apenas 42 artigos foram utilizados para compor este estudo
por contribuírem efetivamente para a discussão proposta. A partir da utilização de CRISPR/Cas9 o genoma pode ser cortado em
qualquer região virtualmente, o que atualmente tem tornado essa tecnologia muito poderosa para modificações genéticas em
diversas espécies, sobretudo a espécie humana. Desde 1989 com a resolução de proteção ética sobre manipulação genética
aprovada pelo parlamento europeu, o manuseio e manipulação de células germinativas é proibido, com o argumento das incertezas
em relação as consequências futuras causadas possivelmente causadas pela edição de genes. Pesquisadores ao redor de todo o
mundo enfrentam empecilhos no que diz respeito à utilização do sistema CRISPR/Cas9 em genes humanos devido aos conceitos
éticos, que fundamentam o princípio de que são necessários estudos detalhados da aplicação da técnica, afim de certificar-se de
seus verdadeiros benefícios. A tecnologia do CRISPR/Cas9 tem sido mundialmente adotada mostrando sucesso nos experimentos
realizados na modificação os genes alvo em muitas linhagens celulares de diversos organismos. Apesar desta técnica ser
revolucionária na pesquisa molecular, os princípios éticos ainda não permitiram que elas seja usada em genes mutados
identificados em seres humanos, mesmo que esta seja capaz de editar estas mutações que podem causar serias patologias já
identificadas.
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Resumo: A Lipofuscinose Ceróide Neuronal tipo 2 (NCL2) pertence ao grupo das epilepsias mioclonais progressivas, cujos
sintomas aparecem entre os 2 e 4 anos de idade e a média de sobrevida dos portadores é de 6 a 15 anos. O portador de NCL2
possui uma deficiência no gene tripeptil peptidase1(TPP1) localizado no braço curto do cromossomo 11, o qual atua degradando
neuropeptídeos específicos e uma subunidade da ATP sintase no lisossoma dos neurônios e tecidos extraneuronais. A diminuição
da atividade do TPP1 gera acúmulo anormal de lipopigmentos caracterizados como Lipofuscina. O acúmulo de Lipofuscina
causa, clinicamente, episódios de convulsões, regressão do desenvolvimento levando ao retardo psicomotor, ataxia, cegueira no
estágio terminal da doença e óbito precoce. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de caso, elucidando as etapas do
diagnóstico e desenvolvimento da NCL do tipo 2. Para o desenvolvimento deste estudo foram analisados os exames da voluntária
C.R.A. com 9 anos de idade, que iniciou com o quadro sintomatológico aos 3 anos com uma crise convulsiva. Na Tomografia
Computadorizada do Crânio (TC-C), não se encontrou nenhuma alteração significativa. Iniciou-se o tratamento com Gardenal,
contudo as crises convulsivas e o retardo mental foram refratários ao tratamento expondo a paciente a uma sequência de
Eletroencefalogramas (EEG) que levaram a suspeita de síndrome de Doose. Uma Ressonância Magnética do Crânio (RMC) foi
realizada como exame diferencial e o conjunto de alterações tanto na RM como nos EEG, associado com a evolução das alterações
apresentadas pela paciente e a ineficácia dos medicamentos administrados até aquele momento, permitiram que a NCL fosse
incluída entre os diagnósticos prováveis. Com a evolução considerável do quadro da paciente, solicitou-se uma série de exames
diferenciais, entre eles a Eletrorretinografia de Campo Total e o Ensaio Enzimático da Tripeptidil Peptidase e da Palmitol
Tioesterase em amostras de leucócitos. Neste último, obtendo-se um resultado sugestivo de NCL2. Após a realização de mais uma
bateria de testes, o diagnóstico foi concluído por meio da amplificação em cadeia da polimerase (PCR) dos 13 éxons codificantes
do gene NCL2 seguida de sequenciamento bidirecional detectando duas mutações em heterozigose: c.delTC184_185 (éxon 3) e
c.6222C>T (éxon 6). Esse resultado em conjunto os demais exames permitiram confirmar o diagnóstico de Lipofuscinose Ceróide
Neuronal Infantil Tardio (LINCL).
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Resumo: Os micronúcleos são considerados biomarcadores de indivíduos em contato estreito com agentes mutagênicos e
carcinogênicos, tais como o cigarro, o formaldeído e o benzeno, constituinte de tintas, solventes e gasolina. Sabe-se que os sujeitos
expostos a estes agentes, em geral, apresentam mais micronúcleos em suas células, quando comparados aos sujeitos não expostos.
Entretanto, existem dúvidas em relação ao número basal de micronúcleos que os sujeitos não expostos podem produzir
naturalmente. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar, por meio de uma revisão sistemática, a incidência de
micronúcleos encontrada em populações não expostas a agentes genotóxicos. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados
BIREME e PUBMED. Foram incluídos artigos publicados a partir de 2006, em inglês e português. Os descritores utilizados
foram: micronúcleos e genotoxicidade. Os resultados da pesquisa apontaram 853 artigos. Destes, foram selecionados 15 artigos.
Os demais foram descartados por serem repetidos, por não estarem disponíveis na íntegra ou por não terem avaliado a frequência
basal de micronúcleos nas populações não expostas. Os estudos indicaram a presença de micronúcleos escassos em grupos
controle sem relação com substâncias nocivas. Os maiores resultados foram observados em citologias esfoliativas orais
submetidas à microscopia. Em geral, observou-se que as populações não expostas apresentaram como frequência basal de um a
10 micronúcleos a cada 1000 células analisadas. Em contrapartida, as populações expostas apresentaram entre 10 e 45
micronúcleos a cada 1000 células analisadas. Sendo assim, constatou-se uma considerável diferença na microscopia dos
micronúcleos nas populações expostas e nas não expostas e que mesmo que a célula tenha naturalmente predisposição para
cometer “erros” nucleares, a exposição promove um aumento significativo neste processo. Sendo assim, há uma necessidade de
alerta intenso para as populações expostas.
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Autores: Adrivanio Baranoski1; Amanda Cristina Corveloni1; Bruna Isabela Biazi1; Thalita Alves Zanetti1; Lilian Areal
Marques1; Igor Alves Mancilla1; Mário Sérgio Mantovani1.
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Resumo: Drogas com potencial de inibição seletiva contra células tumorais tem sido fonte de busca para futuros tratamentos de
canceres. Recentemente a piperlongumine (PLN), molécula isolada a partir da pimenta longa, foi identificado como um possível
agente antitumoral seletivo para células tumorais. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a cinética de
proliferação de linhagens de mama (MCF-7 e HB4a) e de pulmão (NCI-H460 e IMR-90) tumorais e não tumorais,
respectivamente, tratadas com PLN e avaliar sua interferência no ciclo celular e na indução de apoptose. As cinéticas de
proliferação celular foram obtidas com a utilização do RTCA xCELLigence (Roche), para as doses de 1; 2,5; 5; 10; 20 e 40 μM
de PLN por até 72 horas após o tratamento. Foi realizado a avaliação de ciclo celular e apoptose utilizando-se citometria de fluxo
com a dose de 10 μM após 24 horas de tratamento para todas as linhagens. O estudo de proliferação celular demonstrou que a
PLN apresenta inibição dose-dependente para todas as linhagens. Nas linhagens de mama, doses ≥ 5 μM demostraram redução
da proliferação celular a partir de 1 – 6 horas de tratamento, sendo que na MCF-7 foi observado recuperação da proliferação em
momentos mais tardios ao tratamento nas doses de 5, 10 e 20 μM, e na linhagem HB4a este efeito foi observado apenas na dose
de 5 μM. A dose de 10 μM demostrou redução da proliferação na linhagem tumoral de pulmão a partir de 24 horas de tratamento
e parada na linhagem IMR-90, e doses mais altas demostraram redução de índice a partir do início do tratamento, sem recuperação
da proliferação. Na análise de ciclo celular, ambas linhagens de mama e a tumoral de pulmão apresentaram aumento da
porcentagem de células nas fases G2/M em relação ao controle. Em relação a indução de apoptose, foi observado indução de
apoptose inicial somente para a linhagem HB4a, e apoptose tardia para ambas linhagens não tumorais. Nas linhagens tumorais
não foram observadas indução de apoptose pela PLN. Estes resultados demonstram que a PLN apresenta inibição dosedependente da proliferação celular associada a indução da parada do ciclo celular nas fases G2/M. Este efeito foi mais potente
nas linhagens de mama, e também está associado a indução de morte celular programada nas linhagens não tumorais analisadas.
Desta forma, não foi constatado efeito seletivo de PLN às células tumorais avaliadas.

Palavras-chaves: Citometria de fluxo, MCF-7, HB4a, IMR-90, NCI-H460.
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Resumo: Células Natural Killer (NK) possuem importante ação contra células tumorais e contra células infectadas por vírus. A
ação das células NK depende do conjunto de sinais ativatórios e inibitórios desencadeados pela interação de seus receptores de
superfície a ligantes específicos. O receptor ativador NKG2C, codificado pelo gene NKG2C/KLRC2, é expresso principalmente
por células NK e alguns linfócitos T citotóxicos. Quando interage com seu ligante, essa proteína gera um sinal que pode levar as
células NK a promover a secreção de citocinas e estimulação de células apresentadoras de antígenos. A deleção de NKG2C está
presente em uma significativa parcela de indivíduos de populações caucasóides, asiáticas e afro-descendentes. Estudos apontaram
que a ausência do gene pode estar relacionada com maior suscetibilidade à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV) e à progressão mais rápida à AIDS em populações asiáticas e europeias. No presente estudo, nosso objetivo foi investigar
a relação da deleção de NKG2C com a presença de HIV, quando comparados pacientes HIV+ e indivíduos saudáveis. Foram
selecionados 409 pacientes HIV+ e 554 indivíduos saudáveis. Todos os indivíduos HIV+ estavam sob terapia antirretroviral
(TARV), enquanto que o grupo controle foi composto por doadores de sangue das cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro.
Dados clínicos dos pacientes foram obtidos por revisão sistemática de prontuários médicos. Amostras de DNA foram extraídas
de sangue periférico através do método de Salting Out e o processo de genotipagem foi feito por PCR convencional com utilização
de dois conjuntos de primers específicos como previamente descrito na literatura. A análise dos fragmentos gerados foi feita em
gel de agarose 2,5% com marcação por brometo de etídeo sob luz UV. Por regressão logística, não foi observada relação
significativa entre o polimorfismo de deleção de NKG2C e a suscetibilidade à infecção pelo HIV, bem como com a presença de
coinfecções por Hepatites B e C. A análise de covariáveis (sexo, etnia e gênero) não demonstrou associação com o desfecho nem
com a variante genética em questão e portando elas não foram incluídas no modelo de regressão. Sabendo que a resposta das
células NK é modulada por múltiplos fatores, outras proteínas da família NKG2 também merecem ser investigadas. Além disso,
análises mais profundas sobre a influência da deleção de NKG2C na infecção pelo HIV e progressão à AIDS permanecem a serem
estudadas.

Palavras-chaves: NKG2C, polimorfismo, HIV, virologia
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E SEUS CONTATOS DOMICILIARES
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Resumo: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, um patógeno intracelular
obrigatório que infecta, predominantemente, as células do nervo periférico e da pele. Os genes HLA de classe I podem influenciar
no processo de interação patógeno-hospedeiro, como fatores de suscetibilidade e/ou resistência à doença. O objetivo deste estudo
foi analisar a possível associação dos polimorfismos dos genes HLA de classe I com pacientes hansenianos e seus contatos
domiciliares. Este estudo foi realizado com 183 pacientes da região noroeste do Paraná e 238 controles saudáveis que tiveram
um contato prolongado com os pacientes, mas não consanguíneos. Os polimorfismos dos genes HLA-A, B e C foram investigados
por PCR-SSOR (LABType® SSO -High Resolution). A análise estatística foi realizada utilizando o teste Qui-quadrado com
correção de Yates e também foi aplicada a correção de Bonferroni (Pc). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UEM (nº272/2004). Todas as frequências genotípicas estavam em equilíbrio de HW. Nossos resultados para grupos
alélicos do HLA de classe I mostraram que HLA-C*07 foi significativamente maior no grupo controle do que nos pacientes com
hanseníase per se (Pc = 0,05) e HLA-B*08 foi maior no grupo controle do que em pacientes com forma multibacilar (MB) (Pc =
0,04), sugerindo um proteção contra a doença e sua forma clínica mais grave respectivamente. Os grupos alélicos HLA-A*01,
HLA-B*08 e B*49 foram associados com a proteção à hanseníase per se e os HLA-B*35 e C*01 foram associados à
susceptibilidade as formas clínicas Multibacilar e Paucibacilar (PB), respectivamente, porém após a correção de Bonferroni, todos
perderam a significância estatística. Já o alelo HLA-C*17 indica uma susceptibilidade para forma clínica Paucibacilar quando
comparado ao grupo controle (Pc = 0,05), e o HLA-C*03 foi significativamente maior em pacientes MB do que em pacientes PB,
sugerindo um risco para forma mais grave (Pc = 0.02). Uma associação protetora foi observada entre o alelo específico HLAC*07:01 (Pc = 0,001) e a hanseníase per se e para forma MB e para o HLA-B*08:01 (Pc = 0,04) também mostrou uma proteção
para essa forma clínica. O alelo específico HLA-C*17:01 mostrou uma susceptibilidade para a forma PB (Pc = 0,005). Desta
forma, os resultados indicam que polimorfismos dos genes HLA-A, HLA-B e HLA-C podem influenciar no desenvolvimento ou
proteção da hanseníase nos pacientes e seus contatos domiciliares.

Palavras-chaves: Hanseníase, genes HLA de Classe I, Polimorfismo genético.
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Resumo: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, endêmica, um dos problemas de saúde pública que o Brasil convive, e
que concentra mais casos novos a cada ano. O estudo de genes de resposta imune tem ajudado no esclarecimento da etiologia e
progressão da doença, dentre eles os genes KIR (Killer Immunoglobulin-Like Receptor), que são os principais reguladores
funcionais das células NK. A atividade destas células efetoras é determinada pelo equilíbrio entre a sua ativação e inibição,
decorrente da ligação do KIR com moléculas HLA de classe I. O objetivo deste estudo foi investigar a possível associação dos
genes KIR e seus ligantes HLA de classe I em pacientes hansenianos e seus contatos domiciliares. Neste estudo foram incluídos
151 pacientes hansenianos com forma clínica multibacilar, provenientes da região norte/noroeste do Paraná e 152 controles
saudáveis que tiveram um contato prolongado com os pacientes, mas não consanguíneos. Este projeto foi aprovado pelos Comitês
de Ética em Pesquisa da UEM (nº272/2004) e SESA/HT (nº200/2011). As genotipagens dos genes KIR e HLA de classe I (HLAA, B, C) foram realizadas por PCR-SSOR. As frequências gênicas dos genes KIR e do HLA de classe I foram obtidas por contagem
direta e a análise estatística foi realizada utilizando o teste Qui-quadrado com correção de Yates. A maioria dos pacientes é da
cor branca (64,90%) e do sexo masculino (54,97%), a idade dos pacientes variou entre 12 e 95 anos (média: 55,93 e desviopadrão: 15,02). De acordo com a classificação clínica da OMS, os pacientes desse estudo foram somente Multibacilares, sendo
51,65% com forma clínica Virchowiana, a mais grave e 48,34% com forma intermediária Borderline. A maioria dos contatos
domiciliares é de cor branca (76,31%) e do sexo masculino (50,66%), a idade dos controles variou entre 23 e 97 anos (média:
58,88 e desvio padrão: 17,02). A amostra estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Houve uma maior frequência dos genes KIR
inibidores: KIR2DL1, KIR2DL4, KIR3DL1, KIR3DL2 e KIR3DL3 tanto em pacientes e como em controles, contudo não foi
observada nenhuma associação estatisticamente significativa. Já para os genes KIR ativadores, os mais frequentes foram
KIR2DS2 e KIR2DS4 para os pacientes e seus contatos domiciliares e também não mostraram diferenças estatisticamente
significativas. Assim, esse estudo mostrou que os genes KIR não apresentaram associação com hanseníase multibacilar e suas
formas clínicas.
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Título: CAPACIDADE APOPTÓTICA DO ÓLEO LIVRE DE Achyrocline satureioides EM CÉLULAS MCF-7 DE
CÂNCER DE MAMA
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Instituição: ¹Centro Universitário Franciscano – Santa Maria – RS
Resumo: A “Macela” ou “Marcela” (Achyrocline satureioides (Lam.) DC.) é um vegetal consumido na forma de chá a partir de
suas inflorescências na Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil por apresentar diversos efeitos terapêuticos. Atualmente surge
interesse pois possui substâncias bioativas com poder antioxidante associados à prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, como o câncer, o qual representa uma das maiores causas de morte na população mundial. O câncer de mama é
provavelmente o mais temido pelas mulheres devido à sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos. As
especulações entre o consumo de chás e a prevenção do câncer tornam necessário o estudo das atividades antiproliferativas e
apoptóticas dos mesmos. Objetivou-se avaliar o efeito in vitro da ação do óleo de Achyrocline satureioides na sua forma livre
sobre marcadores de dano e morte celulares na linhagem MCF-7 de câncer de mama. No tratamento, a linhagem celular foi
adicionada as concentrações de 75, 50, 25, 10, 5 e 0,5% do óleo e incubado por 72 horas em estufa a 37 °C e 5% CO 2. Utilizouse um controle negativo, apenas células, um positivo, ácido All-trans retinoico (ATRA) na concentração de 1 µM, quimioterápico
utilizado no tratamento da doença, assim como controle DMSO nas concentrações de 0,04% para diluição do medicamento e 4%
para diluição do óleo. O ensaio de coloração com alaranjado de acridina e brometo de etídio detectou e quantificou as células em
apoptose e necrose, onde em cada 20 μL de suspensão celular tratada foi adicionado 2 μL da mistura dos corantes, posteriormente
o material foi colocado em lâminas de microscopia e analisadas 100 células de cada tratamento em microscópio de fluorescência.
Os resultados foram expressos em porcentagem. As contagens mostraram que na concentração de 75% houve diminuição de
células normais (n=35), quando comparadas ao controle negativo (n=100), assim como, fragmentação celular correspondente ao
processo apoptótico (n=55), o controle ATRA apresentou maior índice apoptótico (n=80) e menos células normais (n=20). Nas
demais concentrações o número de apoptoses reduz e o de células normais aumenta indicando uma resposta dose/dependente do
óleo. As substâncias bioativas de óleos essenciais oferecem uma promessa considerável como agentes quimioterapêuticos. Alguns
são marcadamente ativos e uma pesquisa mais aprofundada é necessária e parece bastante promissora.
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Resumo: Reconstruções filogenéticas se tornaram uma ferramenta importante para a caracterização da dinâmica epidemiológica
do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) na população e para a identificação de cadeias de transmissão entre indivíduos
infectados. Estudos filogenéticos podem se tornar importantes ferramentas para o delineamento de campanhas de saúde pública,
pois resgatam a história evolutiva de disseminação do vírus pela população. Apesar de o subtipo C ser a variante genética do
HIV-1 de maior circulação pelo mundo, na América do Sul, esta forma predomina apenas na epidemia da região sul do Brasil.
Nesse estudo, buscamos avaliar a dinâmica filogenética de transmissão do subtipo C na América do Sul, além de identificar
fatores comportamentais dos indivíduos infectados, buscando inferir padrões geográficos para a disseminação desta variante na
região. Sequências de nucleotídeos correspondente ao gene da protease e parte do gene da transcriptase reversa do HIV-1 subtipo
C (totalizando 1000pb) foram selecionadas a partir do Los Alamos HIV DataBase. Árvores filogenéticas de máxima
verossimilhança foram reconstruídas no programa PhyML e as cadeias de transmissão, inferidas no ClusterPicker. Até o
momento, foram identificados 89 cadeias de transmissão, envolvendo 200 sequências do HIV-1 Subtipo C da América do Sul.
Mais da metade (52,81%) dos links encontrados envolveram, no máximo, duas sequências da mesma região geográfica. Este
resultado pode sugerir um padrão de disseminação do vírus pela população humana, agrupando poucos indivíduos dentro de uma
mesma cadeia e, em sua maioria, pertencentes à mesma cidade. Este padrão é corroborado quando se observa que, do total de
links encontrados, 47 foram municipais, ou seja, envolvendo sequências da mesma cidade, 13 estaduais e apenas 10 envolvendo
sequências de estados diferentes do país. Além disso, observamos que a cidade de Curitiba foi a que mais teve sequências
envolvidas em cadeias de transmissão. Temos como perspectiva reconstruir as filogenias de transmissão com parâmetros que
visam evitar vieses sobre o número de sequências envolvidos de uma mesma cidade. Esse trabalho é inédito para o subtipo C e
poderá auxiliar campanhas públicas no melhor entendimento do curso da disseminação do Subtipo C na América do Sul.
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Resumo: Os tumores renais compreendem 6% de todas as neoplasias pediátricas, sendo que destes 95% são considerados de
origem embrionária, denominados nefroblastoma ou Tumor de Wilms (TW). Sabe-se que o microambiente é de grande
importância na patogênese do câncer através da interação entre as células neoplásicas, estroma e sistema imune. Dentre as
moléculas presentes no microambiente destaca-se o fator transformador do crescimento B1 (TGFB1). O TGFB1 é uma citocina
pleiotrópica associada ao controle de uma série de processos homeostáticos normais, além de atuar no contexto neoplásico
apresentando papel dual como inibidor do crescimento tumoral em estágios iniciais e promotor do crescimento em estágios
avançados da carcinogênese. Muitos polimorfismos genéticos do TGFB1 têm sido relatados em associação com o
desenvolvimento de diversas doenças, inclusive o câncer. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi verificar a frequência
genotípica dos polimorfismos c.29C>T e c.74G>C, bem como comparar os resultados obtidos dessas análises com os dados
clínico-patológicos de pacientes TW. Esse projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas em humanos da Universidade
Estadual de Londrina (CEP/UEL 189/2013 – CAAE 17123113400005231) e incluiu 32 amostras de tecido tumoral de TW e 135
amostras de crianças livres de neoplasia. O DNA foi obtido e os polimorfismos genéticos foram analisados por PCR-RFLP
utilizando enzimas de restrição MspAI e Bg1I para os polimorfismos c.29C>T e c.74G>C, respectivamente, seguido de análise
em gel de poliacrilamida corado em prata. O estudo caso-controle do polimorfismo c.29C>T indicou associação do genótipo CC
e risco a TW (OR: 3,08; 95% CI: 1,32 – 7,21; p: 0,0131) e proteção associada ao alelo T (OR: 0,32; 95% CI: 0,14 – 0,76; p:
0,0131). No entanto, não foi observado associação entre o polimorfismo c.74G>C e susceptibilidade para TW (OR: 1,90; 95%
CI: 0,62 - 5,84; p: 0,3256), como também entre os dados de polimorfismos e as características clinico-patológicas. Embora
estudos adicionais sejam necessários, esse foi o primeiro trabalho a demonstrar associação do polimorfismo TGFB1 c.29C>T e
a susceptibilidade a TW, sugerindo um possível papel de marcador de susceptibilidade desse gene.
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Resumo: A Doença de Fabry (DF) é um erro inato do catabolismo de glicoesfingolipideos causada pela deficiência da enzima
lisossomal α-galactosidase A codificada pelo gene GLA. Um importante aspecto dessa doença é alta heterogeneidade genética,
caracterizado pela presença de mutações privadas, específicas de cada família. Mulheres heterozigotas podem ser assintomáticas
ou apresentar sintomas tão severos quanto os de homens hemizigotos. Assim, tendo em vista a grande variação nos níveis
enzimáticos em mulheres, a análise molecular é fundamental para confirmação do diagnóstico. Os critérios de inclusão no estudo
foram histórico familiar de DF, suspeita clínica ou participação em programas de screening relacionados com DF. DNA genômico
foi extraído de amostras sangue em FTA ou EDTA com kits comerciais de acordo com as instruções dos fabricantes. Em seguida,
os 7 éxons do gene GLA e suas regiões flanqueadoras foram amplificados, purificados e sequenciados. No caso de pacientes com
mutação familiar identificada, apenas o éxon afetado por tal mutação era analisado. Os resultados foram analisados por
comparação com a sequência de referência X14448 e todas as alterações foram confirmadas por sequenciamento da fita oposta.
No total, amostras de 1024 pacientes provenientes do Brazil, Peru, Chile e México foram analisados. Cerca de 80% das amostras
analisadas eram de mulheres e 18,5% dos pacientes apresentaram mutações patogênica. Nestes, foram identificadas 36 alterações
patogênicas distintas. As alterações mais comuns, e suas respectivas frequências em relação ao total de alelos analisados, foram:
p.V269M (4,38%), p.D264Y (2,46%), c.32delG (2,01%), p.A156D (1,93%), p.R342Q (1,91%). Também foram identificadas 9
alterações não patogênicas, sendo as mais comuns c.100-22C>T, c.640-16A>G, c.-12G>A e c.-10>T, com frequência combinada
de 83%. O perfil dos pacientes latino-americanos difere entre os países avaliados. Enquanto brasileiros e peruanos apresentam
basicamente mutações de troca de sentido, colombianos e mexicanos apresentam pequenas deleções. A distribuição homogênea
das diversas alterações identificadas impossibilita o desenvolvimento de protocolos que avaliem apenas certas regiões ou
mutações frequentes. Dessa forma, a análise completa do gene GLA é fundamental para conclusão do diagnóstico. Porém, o uso
combinado de métodos de screening molecular pode auxiliar na redução dos custos e tempo de diagnóstico.

Palavras-chave: Doença de Fabry, alfa-galctosidade, diagnóstico molecular
Agência fomento: Fundação Médica do RS, Shire, CNPq processo 470605/2015-6
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Título: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE MICRONÚCLEOS EM CÉLULAS DA MUCOSA ORAL DE PACIENTES
SUBMETIDOS A CLAREAMENTO DENTAL CASEIRO
Autores: Matheus Luiz Ghellere Dugno1, Priscila Dias Gonçalves1, Ketrin Buzzini1, Queli Defaveri Varela1
Instituição: 1Faculdade da Serra Gaúcha – Caxias do Sul - RS

Resumo: Procedimentos odontológicos com o intuito de clarear os dentes tem sido utilizados por mais de cem anos. Nas últimas
décadas os tratamentos estéticos odontológicos tornaram-se mais acessíveis à população. Técnicas pouco invasivas e produtos
de baixo custo associados à preocupação da população com a aparência física e a qualidade de vida aumentaram de forma
significativa a procura por tratamentos cosméticos, incluindo o clareamento dental. Os tratamentos de clareamento dental
consistem na aplicação de agentes oxidantes com o intuito de restaurar esteticamente a coroa dos dentes. Estes agentes oxidantes
são capazes de afetar diretamente o DNA através de radicais livres, e podem causar instabilidade genômica, que é frequentemente
associada à carcinogênese. Uma forma efetiva de identificar o efeito genotóxico dos agentes oxidantes é a observação de
micronúcleos, estruturas formadas por fragmentos cromossômicos durante a divisão celular. Assim, este estudo objetivou avaliar
o potencial genotóxico do peróxido de carbamida 10% em 05 pacientes adultos, não fumantes, que não fossem etilistas, e não
apresentassem lesões bucais, doenças crônicas ou histórico de câncer submetidos a clareamento dental caseiro. O clareamento
foi realizado pelo paciente, em sua residência por meio da aplicação do gel de peróxido de carbamida 10% em moldeiras por um
período de 4 horas. O potencial genotóxico foi avaliado através da análise de células da mucosa oral, que foram coletadas
imediatamente antes do início do tratamento e sete dias após o começo do mesmo. As células foram então fixadas e armazenas
em refrigeração para posterior análise, que foi realizada através da contagem de micronúcleos em lâminas coradas pelo método
de Giemsa onde foram analisadas 1000 células de cada coleta. Observou-se um aumento significantivo na frequência de
micronúcleos após o tratamento, sendo que todos os pacientes apresentaram um aumento mínimo de 100%. Estes resutados,
embora preliminares, são um indicativo dos efeitos negativos do peróxido de carbamida sobre a mucosa oral, um estudo incluindo
um número maior de pacientes, com acompanhamento prolongado de tempo e técnicas mais específicas são necessários para
uma avaliação mais completa sobre o dano causado pelo peróxido de carbamida.

Palavras-chaves: Clareamento dental, mucosa oral, micronúcleos, genotoxicidade, peróxido de carbamida
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EM RATOS MODELO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR TRATADOS COM
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INFLUÊNCIA DE DIETA ENRIQUECIDA COM FITASE NA DISLIPIDEMIA DE
CAMUNDONGOS
Guilherme dos Anjos Nascimento1, Amanda Maria Bento da Silva2,1, José Antônio
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Título: PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS E HEMODINÂMICOS DO VENTRÍCULO DIREITO EM RATOS
MODELO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR TRATADOS COM TRAPIDIL
Autores: Patrick Türck1, Denise dos Santos Lacerda1, Cristina Campos-Carraro1, Bruna Gazzi de Lima Seolin1, Tânia Regina
Gattelli Fernandes1, Adriane Belló-Klein1, Alex Sander da Rosa Araujo1
Instituição: 1Laboratório de Fisiologia Cardiovascular, Departamento de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Brasil

Resumo: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença progressiva caracterizada por pressão arterial pulmonar elevada,
levando à insuficiência ventricular direita e morte. O Trapidil é uma droga antiplaquetária, antimitogênica e inibidora de
fosfodiesterase usada atualmente na clínica para prevenção de restenose. Verificar o efeito do Trapidil no modelo de HAP
induzida por monocrotalina, avaliando parâmetros hemodinâmicos e morfométricos. A CEUA-UFRGS aprovou este estudo
(número 28515). Ratos Wistar com 5 semanas de idade (n=30) foram divididos em quatro grupos: Controle, Controle + Trapidil,
Monocrotalina e Monocrotalina + Trapidil. A HAP foi induzida com uma injeção intraperitoneal de monocrotalina 60 mg/kg no
dia 0. O tratamento com o Trapidil começou no dia 7 (8 mg/kg/dia - intraperitoneal) até ao dia 14, quando os animais foram
sacrificados após cateterismo do ventrículo direito. O coração foi isolado, separado em ventrículo direito e esquerdo (VD e VE),
pesado e armazenado para análises de expressão proteica. ANOVA de 2-Vias com pós-teste de Tukey foi realizada. Resultados
expressos como média ± desvio padrão. Animais dos grupos Monocrotalina apresentaram pressões sistólica no VD elevadas (46,2
± 12 mmHg) comparados aos Controles (28,6 ± 5,5 mmHg), e apresentaram maiores derivadas de pressão/tempo de relaxamento
(-1378 ± 387 mmHg/s) e de contratilidade (2200 ± 600 mmHg/s) em relação aos Controles (-857 ± 282 e 1373 ± 571 mmHg/s).
O grupo Monocrotalina + Trapidil exibiu relaxamento (-1.177 ± 284 mmHg/s) e contratilidade (1797 ± 684 mmHg/s) semelhantes
ao grupo Controle (-991 ± 241 e 1614 ± 432 mmHg/s). Houve maior expressão proteica da SERCA e do receptor de rianodina
(RYR) nos grupos tratados com Trapidil em relação aos Controles e menor expressão da proteína Fosfolambam nos grupos
Monocrotalina em relação aos Controles. Os grupos Monocrotalina apresentaram as razões VD/massa corporal (0,958 ± 0,142
vs 0,673 ± 0,099 mg/g) e VD/tíbia (6,70 ± 0,95 vs 5,41 ± 0,75 mg/mm) maiores em relação aos Controles. Embora não foram
observadas diferenças relacionadas com a pressão sistólica e parâmetros morfométricos do VD no grupo Monocrotalina +
Trapidil, as derivadas pressão/tempo semelhantes ao grupo Controle sugere que os VDs do grupo Monocrotalina + Trapidil
podem estar enfrentando uma pós-carga menor. O aumento da expressão de SERCA e RYR podem contribuir para positivamente
para a função do VD nesse grupo.

Palavras-Chave: Hipertensão Arterial Pulmonar, Monocrotalina, Trapidil
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Título: INFLUÊNCIA DE DIETA ENRIQUECIDA COM FITASE NA DISLIPIDEMIA DE CAMUNDONGOS
Autores: Guilherme dos Anjos Nascimento1, Amanda Maria Bento da Silva1, Jose Antônio Dias Garcia1
Instituição: 1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Machado - MG.

Resumo: Devido ao elevado custo dos medicamentos redutores do colesterol plasmático e a perspectiva de seu uso prolongado,
os pacientes tem recorrido a tratamentos alternativos para seu controle; Estes tratamentos têm sido utilizados de forma empírica
pela população, carecendo de uma metodologia de estudo que permita conclusões mais confiáveis. O objetivo deste estudo é
avaliar os efeitos da fitase em camundongos dislipidêmicos. Os experimentos foram realizados sob o protocolo do CEUA do
IFSULDEMINAS de número 12A/2015.Os camundongos homozigotos para a ausência do gene do receptor de LDL (LDLr−/−),
foram divididos em quatro grupos de 10 animais: S (ração padrão), SF (ração padrão+ solução de água com 0,02 g de fitase)
HL(ração hiperlipídica), HLF(ração hiperlipidica + solução de água com 0,02 g de fitase).Cada grupo de animais recebeu água
ou água com fitase e ração ad libitum por 60 dias. Após este período, os camundongos permaneceram em jejum por 12 h e depois
foram anestesiados por via intraperitoneal (ip) utilizando-se Xilazina/Ketamina. O sangue foi coletado por punção do plexo
venoso retro orbital para análise sérica dos triglicérides, do colesterol total e HDL. Os dados foram expressos como média ± erro
padrão da média (EPM). Como resultados, foram analisados três parâmetros: CT (S= 260, SF= 106, HL=865 HLF=113), TG
(S=140, SF= 59, HL= 245, HLF= 56) e HDL (S= 59, SF=79, HL= 23, HLF= 71). De acordo com dados estatísticos a
suplementação com fitase na dieta dos camundongos, diminuiu os níveis séricos de colesteróis totais e triglicerídeos do grupo SF
e HLF em consideração a S e HL. Observa-se também que a dieta enriquecida com fitase aumentou os níveis séricos de HDL do
grupo SF e HLF em relação a S e HL. Concluiu-se que a suplementação com fitase na dieta teve efeito de ação preventiva, quanto
às dislipidemias. A prevenção é relacionada ao fato da fitase ser uma enzima que aumenta os níveis de absorção do acido fítico,
um poderoso antioxidante. Este ácido apresenta potencial para quelar o ferro com o radical livre O 2- (Superóxido), gerando uma
função antioxidante porque ele suprime a catálise desse íon nas reações oxidativas. Consequentemente a isto, a quantidade de O2
é diminuída na corrente sanguínea, o que auxilia na diminuição do LDL e vem a aumentar o HDL nos camundongos dos grupos
SF e HLF, no presente estudo. A utilização da fitase pode, assim, representar um tratamento e/ou uma prevenção alternativa de
baixo custo para as dislipidemias.

Palavras-chaves: Fisiologia, Doenças cardíacas, prevenção
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PONTO B-23 (SHENSHU) ASSOCIADA AO BLOQUEIO DO SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA NA LESÃO
RENAL CRÔNICA JÁ ESTABELECIDA EM RATOS
Autores: Josne C Paterno1,2, Marcelo A Naves1, Iria Visoná3, Nestor Schor1, Vicente de Paulo Castro Teixeira1
Instituição:1 Disciplina de Nefrologia – Departamento de Medicina, 3 Departamento de Patologia. Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP-EPM) - São Paulo, SP, Brasil, 2 Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) - São José dos Campos,
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Resumo: A doença renal crônica (DRC) é uma síndrome de alta morbidade e mortalidade e se constitui em um importante
problema de saúde pública mundial. Atualmente, diversas evidências experimentais e clínicas demonstram possíveis estratégias
com potencial para reverter a DRC, entre elas, o bloqueio do sistema renina angiotensina (SRA). A Medicina Tradicional Chinesa
apresenta conceitos diferenciados de fisiologia, propedêutica, etiopatogenia e tratamento. Nesse contexto a eletroacupuntura (EA)
e a moxabustão (MO), técnicas de estimulação sensorial e periférica, utilizam as propriedades integradas do sistema nervoso para
realizar a função terapêutica. Avaliar os efeitos da EA nos pontos E-36 (Zusanli) e R-3 (Taixi) e MO no ponto B-23 (Shenshu)
isoladamente ou associadas com fármacos bloqueadores do SRA sobre a lesão renal crônica já estabelecida em ratos. O presente
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo e encontra-se
cadastrado sob o número 0720/09. Os animais foram submetidos à redução cirúrgica de 5/6 da massa renal (NX) e após quatro
semanas da cirurgia foram divididos nos seguintes grupos: Controle NX; NX-A: animais foram submetidos ao efeito do halotano;
NX-MC: animais foram submetidos à EA e MO; NX-S: animais foram submetidos à EA e MO em pontos não verdadeiros; NXDR: os animais foram submetidos à administração de Losartana e Enalapril; NX-MC/DR animais foram submetidos à EA e MO
e administração de Losartana e Enalapril. Durante o estudo foi realizado controle da pressão arterial de cauda (PAC), dosagens
bioquímicas: creatinina sérica e proteinúria de 24 horas, análise de citocinas renais, expressão gênica e proteica de AChRα7,
expressão proteica de α-Sma e CD-68 e estudo histopatológico. Todos os animais tratados apresentaram melhoras nos parâmetros
observados. No entanto, o grupo tratado com as terapias associadas, isto é, EA e MO com fármacos, apresentou benefícios
adicionais em vários parâmetros, incluindo PAC, proteinúria de 24 horas, citocinas (TGF-β1,TNF-α, IL-1β e IL-6), expressão
proteica de AChRα7 e α-Sma e índice de lesão túbulo-intersticial. A EA nos pontos E-36 (Zusanli) e R-3 (Taixi) e MO no ponto
B-23 (Shenshu) atuaram sinergicamente com fármacos bloqueadores do SRA e foram mais eficazes em interromper a progressão
da doença renal na lesão renal crônica já estabelecida em ratos.

Palavras-chaves: Doença renal crônica, Eletroacupuntura, Moxabustão, Hipertensão.
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Título: AÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DO FRUTO DE Morinda citrifolia (NONI) NA MORFOGÊNESE DO
SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE EMBRIÕES DE Gallus gallus domesticus
Autores: Fábio Roberto de Brito Alves1,2, Taliny Thamirys Santos Silva1,2, Paloma Lys de Medeiros1,2, Eliane Alves Bandeira
de Carvalho1,2, Luiz Lúcio Soares da Silva1,2, Eliete Cavancanti da Silva1,2
Instituição: 1Universidade Federal de Pernambuco – Recife – PE, 2Laboratório de Cultura de Células –Departamento de
Histologia e Embriologia – UFPE.

Resumo: Embriões de aves são bastante utilizados como modelo na embriologia experimental quando comparados aos mamíferos
por possuir grande semelhança no desenvolvimento inicial e algumas vantagens. O noni (Morinda citrifolia), de origem asiática,
é bastante difundido no Brasil. Popularmente, nas várias culturas e civilizações, é reportado o uso de seus frutos e folhas para o
tratamento de inflamações e doenças respiratórias. Considerando a possibilidade de efeitos teratogênicos ou citoprotetores através
da exposição de compostos do noni, buscou-se avaliar o efeito causado pelo extrato do fruto na morfologia do sistema nervoso
central em embriões de Gallus gallus domesticus da raça Cobb, com protocolo experimental aprovado pelo Comitê de Ética em
Experimentação Animal da UFPE (230.76.022496/2015-89). Os ovos embrionados foram divididos em três grupos
experimentais: Grupo controle, com a injeção de uma solução salina tamponada, grupo 2 e 3 com a injeção de 250µg/ml e 500µg
/ml do extrato etanólico do fruto de noni, respectivamente. Os embriões foram incubados por 48 horas, a 37,5°C, posteriormente
foram fixados em Bouin e realizados a técnica de montagem total do embrião, corado com hematoxilina e analisado em
microscopia óptica. Os embriões foram classificados quanto ao estádio de desenvolvimento segundo a literatura. As análises
revelaram que todos os embriões dos 3 grupos experimentais (controle, 250µg/ml e 500µg /ml) classificaram –se, mediante
contagem dos somitos e de algumas características morfológicas, no estádio 11 (40-45 horas) não havendo alterações no
desenvolvimento. Portanto, o extrato do fruto Morinda citrifolia, não apresentou efeitos teratogênicos na faixa de dose terapêutica
e no tempo de exposição.

Palavras-chave: Gallus gallus, noni, teratogênicos, embriologia.
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POTENCIAL ANTIOXIDANTE NA CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN HUMANO
Autores: Eduardo Samuel Alvarez Velazquez1, Angelica Siewert1, Vera Lucia Lângaro Amaral1, Rafael Alonso Salvador1,
David Til1, Tamara Lamim1
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Resumo: O processo de criopreservação de sêmen gera espécies reativas ao oxigênio (EROS) que causam danos aos
espermatozoides. Esse efeito pode ser evitado com a adição de antioxidantes que estão presentes em diversas plantas. O objetivo
deste estudo foi avaliar o efeito sobre a criopreservação de sêmen humano com os seguintes tratamentos: 1) flores de Allamanda
cathartica, 2) folhas de Solanum diploconus, 3) casca do fruto de Solanum diploconus, 4) casca do fruto de Bromelia balansae,
5) folhas de Piper cernuum, 6) caule de Piper cernuum, 7) inflorescência de Piper aduncum, 8) folhas de Piper aduncum, 9)
folhas de Litchi chinensis, 10) hidrolisado de Lepidium meyenii, 11) folhas de Ardisia eliptica, 12) folhas de Vochysia bifalcata,
13) preparações isoladas de ácido ursólico e 14) plumerídeo. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP/UNIVALI) da Universidade do Vale do Itajaí sob o parecer nº 1.046.918. Foram realizadas as análises prévias dos
parâmetros seminais das amostras (n=64) e realizado teste de toxicidade dos extratos. Após selecionados os extratos que não
possuíram toxicidade, o sêmen foi criopreservado utilizando Test Yolk Buffer Media (Irvine Scientific®, TYB). O sêmen de cada
paciente foi dividido em alíquotas de controle, sem qualquer tratamento e com três concentrações (1,25%, 0,5% e 0,25%) dos
extratos das plantas. As amostras foram descongeladas e analisadas a vitalidade e motilidade. Avaliação da atividade mitocondrial
(DAB) e termorresistência (TTR) também foram realizados. O extrato de folhas de Litchi chinensis apresentou o melhor resultado
após o descongelamento, embora não tenha sido superior estatisticamente ao controle. Os testes do DAB e TTR não apresentaram
diferença em relação ao controle. Portanto, é necessária a realização de outros testes para verificar o potencial de proteção deste
extrato.
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Resumo: O presente estudo comparou a eficiência de meios comerciais de fertilização in vitro (FIV) e meios comerciais de
cultivo de blastocistos, aplicados na maturação in vitro (MIV) de oócitos murinos. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de
Ética para Uso de Animais (CEUA/UNIVALI) da Universidade do Vale do Itajaí sob o parecer 002/16. Para a obtenção dos
oócitos, foram utilizadas 12 fêmeas de camundongo F1 (Balb/C x C57Bl/6) com aproximadamente dois meses de vida. Os animais
foram submetidos a estimulação gonadotrófica com 10 UI de eCG (Novormon®). Após a eutanásia em câmara de CO2/O2, foi
realizada a ooforectomia bilateral e os ovários foram dissecados por secção radial com agulha em placa de vidro estéril contendo
meio GV-Hepes® (Ingámed®). Para seleção de oócitos imaturos em fase de prófase I, utilizou-se como critério a presença da
vesícula germinativa, observada em estereomicroscópio (40×). Posteriormente os oócitos imaturos selecionados (n=296) foram
distribuídos aleatoriamente e em número semelhante em placas contendo A) os meios de FIV: 1) G-1TM Plus® (Vitrolife®); 2)
Sydney IVF Fertilization® (Cook Medical®); e B) os meios de cultivo de blastocistos: 3) G-2TM Plus® (Vitrolife®); 4) GV
Blast® (Ingámed®) + SSS (10%); 5) Sydney IVF Blastocyst® (Cook Medical®). Todos os meios foram previamente
gaseificados em incubadora a 37ºC, alta umidade e 5% de CO2, e cobertos com óleo mineral estéril (Nujol®). Após 24 horas, os
oócitos que atingiram o estágio de metáfase II, apresentando corpo polar, foram contabilizados. As taxas de MIV no grupo A,
foram de: 77,78% para G-1TM Plus® (Vitrolife®) e 71,15% para Sydney IVF Fertilization® (Cook Medical®); e no grupo B:
63,64% para G-2TM Plus® (Vitrolife®); 45,28% para GV Blast® (Ingámed®) + SSS (10%); 66,67% para Sydney IVF
Blastocyst® (Cook Medical®). Foi aplicado o teste de diferença entre duas proporções ao nível de significância de p<0,05. Para
as proporções dos oócitos maturados encontrou-se diferença significativa no meio GV Blast® (Ingámed®) + SSS (10%) para os
meios G-1TM Plus® (Vitrolife®), Sydney IVF Fertilization® (Cook Medical®) e Sydney IVF Blastocyst® (Cook Medical®),
sendo estes três os que apresentaram maiores taxas de maturação. O meio G-2TM Plus® (Vitrolife®) apresentou resultado
intermediário e não significativo com todos os demais. Estes meios têm o potencial de serem utilizados de maneira rotineira em
clínicas de Reprodução Humana Assistida, apresentando taxas aceitáveis de MIV oocitária.

Palavras-chaves: Maturação oocitária, Meios de cultivo, MIV, Oócitos murinos
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Resumo: Pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) têm grande predisposição para desenvolver infecções graças à
imunossupressão induzida pela própria doença como pelo uso de vários medicamentos em seu tratamento. Os herpesvírus
humanos (HHV), que são o simplex tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), herpesvírus humano tipo 3 (VZV), herpesvírus humano tipo
4 (EBV), o herpesvírus humano tipo 5 (HCMV), o herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6), o herpesvírus humano tipo 7 (HHV-7)
e o herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8), causam sérias complicações em pacientes com doenças de origem autoimune e estão
relacionados com casos de infecções fatais. A utilização de técnicas de detecção do DNA viral nas amostras de sangue de
pacientes com LES poderá ser útil, pois poucos estudos têm avaliado o impacto destas infecções no cuidado de doenças
autoimunes graves. Verificar a patogênese e a prevalência das infecções causadas pelos HHV (1 a 8) em pacientes com LES e
investigar a presença de coinfecção. Foi realizado um estudo retrospectivo em amostras de DNA extraídas de soro de 71 pacientes
acometidos pelo LES ativo ou não ativo. Dados clínicos e epidemiológicos foram obtidos a partir de prontuários médicos e de
estudos anteriores (CEP Nº 789/2006). A técnica da N-PCR analisou a presença do DNA dos HHV tipos 1 a 8 nas amostras, com
a utilização de primers específicos para cada um dos vírus pesquisados. Como resultados, foi obtido 15/71 (21%) de positividade
para HHV nas amostras de DNA dos pacientes estudados. Destes pacientes, DNA do HSV-1 ocorreu em 5/15 (33%); HSV-2 em
1/15 (7%); HCMV em 6/15 (40%) e HHV-7 em 6/15 (40%). A ocorrência da presença de monoinfecção ocorreu em 12/15 (80%)
dos pacientes positivos, enquanto a ocorrência de coinfecção foi constatada em 3/15 (20%). Destes pacientes positivos pelo HHV,
11/15 (73%) estavam com LES ativo. Os dados obtidos neste estudo contribuíram para o conhecimento das infecções virais
causadas pelos herpesvírus em pacientes com LES, principalmente os indivíduos com a doença ativa. A metodologia utilizada e
os resultados obtidos puderam causar uma otimização na conduta dos médicos ao apresentar um diagnóstico diferencial e precoce
em relação aos pacientes com sintomas clínicos de infecções virais, principalmente naqueles com LES em atividade.

Palavras-chaves: Herpesvírus Humanos (HHV), Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Reação em Cadeia Da Polimerase
(PCR), Reação em Cadeia da Polimerase tipo Nested (N-PCR).
Agência Fomento: FAPESP
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Resumo: O consumo abusivo de álcool é uma das causas mais importantes de doença de hepática no mundo. A esteatose é
caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado e predispõe a doenças hepáticas mais graves. Avaliar os efeitos do etanol no
fígado e analisar a expressão de genes ligados à inflamação hepática em animais cronicamente expostos ao etanol. Peixes-zebra
(n = 104), wildtype, adultos, machos e fêmeas, foram divididos em dois grupos: Controle e Etanol (concentração 0,5 % adicionado
na água). Após duas e quatro semanas de experimento, os animais foram eutanasiados, os fígados totalmente retirados para as
análises histológicas (hematoxilina-eosina e coloração com Oil Red) e de expressão dos genes tnf-a, il-1b e il-10 (RT-PCR
quantitativo). Análises ultra-estruturais foram realizadas após a quarta semana. Os dados foram analisados com o teste KruskalWallis e Dunn como post hoc. Resultados com p <0,05 foram considerados significativos. O protocolo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e conduzido de acordo com as diretrizes internacionais
para uso de animais de laboratório. A exposição do peixe-zebra a 0,5% de etanol causou intensa esteatose hepática após quatro
semanas. Nos animais tratados com etanol, as principais alterações ultra-estruturais foram relacionadas à presença de gotículas
lipídicas, partículas de glicogênio no citoplasma e aumento do número de cisternas RER. Houve diminuição da expressão do tnfα no fígado dos animais do grupo etanol comparado ao grupo controle na segunda semana (p = 0,018); a expressão da il-1b foi
significativamente maior no grupo etanol na 4° semana (p = 0,024); a il-10 não apresentou diferença significativa entre os grupos.
Os dados sugerem que a sinalização dos genes pró-inflamatórios e alterações ultra-estruturais desempenham um papel
significativo durante a esteatose hepática alcoólica.

Palavras-chaves: Esteatose hepática alcoólica, inflamação e zebrafish.
Agência Fomento: FIPE - HCPA (Fundo de Incentivo à Pesquisa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre) e CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
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Resumo: Atualmente, as estratégias de avaliação e de seleção de oócitos destinados à maturação in vitro (MIV) dependem
principalmente da morfologia do complexo cumulus-oócito (CCO). Porém, este método possui precisão menor do que a desejada,
visto que oócitos não competentes muitas vezes são selecionados. Portanto, técnicas in vitro não invasivas de avaliação da
qualidade do oócito para maturação e posterior fertilização in vitro (FIV) estão em desenvolvimento. Dentre estas, destaca-se a
seleção de oócitos através da utilização do corante de vitalidade Azul Cresil Brilhante (BCB). Em várias espécies animais a
utilização do BCB já está consolidada; no entanto, os efeitos causados por este corante em embriões humanos provenientes de
oócitos submetidos a esta técnica ainda não foram elucidados. Visto que a utilização de oócitos humanos para pesquisa é bastante
restrita e que as células murais da granulosa (GC) e do cumulus oophorus (CC) apresentam íntima relação com o oócito na
formação do folículo ovariano, a utilização do BCB nestas células permite elucidar de forma indireta, o possível efeito do BCB
sobre oócitos humanos. A análise da expressão gênica de genes alvo que possam ter sido alterados após utilização do BCB é uma
importante metodologia para identificar presença ou ausência de efeitos causados por este corante nos oócitos. Para que os
resultados do perfil de expressão gênica sejam confiáveis é necessária a utilização de uma estratégia de normalização. O uso de
genes normalizadores é tido como padrão-áureo para a normalização de resultados de RT-qPCR até o momento; porém, uma vez
que não há um gene de referência universal, este deve ser determinado conforme o tipo de amostra utilizado. Desta forma, este
estudo buscou avaliar e validar, dentre cinco candidatos, os genes normalizadores mais adequados para estudos de expressão
gênica com cultura primária de GC e CC. Utilizando software específico para a determinação de genes normalizadores, este
trabalho apresenta ACTB e HPRT-1 como sendo os mais adequados genes normalizadores dentre os analisados, para estudos de
expressão gênica em cultura primária de células murais da granulosa e do cumulus oophorus, respectivamente.

Palavras-chaves: Genes normalizadores, expressão gênica, PCR em tempo real, células da granulosa, células do cumulus
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Resumo: A adiponectina é uma proteína codificada pelo gene ADIPOQ, associada a diversos processos fisiológicos como a
regulação da glicemia e o catabolismo dos ácidos graxos. Alterações genéticas como polimorfismos podem indicar
susceptibilidade a diabetes mellitus, obesidade, entre outras doenças metabólicas em diversas populações. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho foi genotipar o polimorfismo rs2241766 (+45T>G) e verificar sua possível associação com variáveis bioquímicas.
Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), número de protocolo 977827.
Amostras de sangue total foram coletadas por punção venosa, em jejum de 12 horas. As variáveis bioquímicas realizadas
incluíram perfil glicêmico e lipídico e foram conduzidas em equipamento semi-automatizado ChemWell T com kits de reagente
padrão.O DNA foi extraído com mini kit de coluna e os genótipos determinados através da Reação em Cadeia da Polimerase
seguida da digestão com enzima de restrição (PCR-RFLP), utilizando a endonuclease SmaI. Os fragmentos de restrição foram
identificados por eletroforese em gel de agarose 2,5%. Na análise estatística, o teste do qui-quadrado foi utilizado para comparar
variáveis categóricas, variáveis contínuas foram comparadas pelo teste t e assumiu-se o nível de significância de p≤0,05.
Resultados: Participaram do estudo 60 indivíduos, a maioria do sexo feminino (n=50, 83,3%), com idade média de 45,5 anos. A
frequência genotípica foi: TT=81,7%, TG=13,3% e GG=5,0%. A frequência alélica foi: T=88,3% e alelo G=11,7%. A presença
de pelo menos um alelo G (variante) foi considerada como grupo de risco (TG+GG), correspondendo a frequência de 18,3%.
Variáveis bioquímicas foram cruzados com a frequência de alelos entre o grupo de risco x grupo heterozigoto para o alelo T
(genótipo TT) e apenas a glicose foi associada significativamente com o genótipo de risco (TG+GG = 141,36±27.53mg/dL; TT
= 114,94 ± 23.58mg/dL; p=0,04); não foram encontradas alterações significativas entre os grupos para demais variáveis do perfil
lipídico: colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e triglicerídeos. Como conclusão, o grupo de risco que tem, pelo menos,
um alelo variante (alelo G) apresentou níveis elevados de glicose, indicando que este é um marcador útil para a identificação de
suscetibilidade a diabetes mellitus, mas não para dislipidemia nesta população.
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Resumo: O câncer de pulmão é um dos tipos de câncer mais agressivos, com uma razão mortalidade/incidência de,
aproximadamente, 90%. Entre os subtipos de câncer de pulmão, o carcinoma de pulmão de não-pequenas células (CPNPC)
constitui mais de 80% de todos os casos. A cisplatina ou cis-diaminodicloroplatina (II) (CDDP) é o agente quimioterápico mais
utilizado no tratamento do CPNPC, porém o seu uso clínico está limitado ao seu efeito tóxico, além do desenvolvimento de
quimiorresistência. Portanto, o entendimento das respostas celulares frente à exposição a esse agente antineoplásico é de extrema
importância. O presente estudo teve como objetivo investigar o efeito do tratamento com CDDP em cultura celular de CPNPC
humano. Para isso foi utilizada a linhagem celular de CPNPC humano NCI-H460, mantida em meio de cultura DMEM
suplementado com 10% de soro bovino fetal inativado a 37ºC, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2. A citotoxicidade aguda
foi avaliada através do ensaio colorimétrico de MTT. Para isso as células foram submetidas ao tratamento com concentrações de
CDDP variando de 0 - 10,0 µg/mL por 48 h. O efeito tardio foi avaliado pelo ensaio clonogênico, onde as células foram expostas
a CDDP (concentrações de 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 5,0 µg/mL) por 48 h. A seguir as células foram avaliadas por 7 dias em meio de
cultura sem CDDP. O efeito mutagênico foi analisado pelo teste de micronúcleo com bloqueio da citocinese (concentrações de
0,025; 0,5; 1,0 µg/mL) e a expressão gênica dos genes associados à autofagia (BECN1) e apoptose (BIRC5) foi avaliada por por
Real Time-qPCR (concentrações de 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 10,0 µg/mL). Em relação ao efeito agudo e tardio observou-se
citotoxicidade dependente de dose semelhante em ambos os testes, sugerindo que o dano induzido em 48 h se manteve após 7
dias. Na avaliação da mutagenicidade foi observado aumento na frequência de micronúcleos na concentração de 0,1 µg/mL de
CDDP. A avaliação da expressão dos genes demonstrou uma redução de modo dose-dependente da expressão do gene antiapoptótico BIRC5. Assim, concluimos que, nas condições experimentais avaliadas, a CDDP possui efeito citotóxico e mutagênico
na linhagem celular de CPNPC humano NCI-H460, o que pode ser um mecanismo importante no desenvolvimento da toxicidade
deste fármaco. Também podemos sugerir que a redução da expressão do gene relacionado a apoptose, BIRC5, parece sensibilizar
as células ao efeito da CDDP.
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Resumo: A investigação pré-clínica do fenótipo do câncer, agressividade e resistência aos antineoplásicos é geralmente realizada
em modelos in vitro de cultura de células tumorais em duas dimensões (2D ou monocamada). Porém, esse modelo apresenta
limitações, como baixa interação celular com a matriz extracelular e entre células de diferentes linhagens, assim, modelos de
cultura 3D foram desenvolvidos para promover melhor simulação das condições in vivo de interações celulares e expressões
fenotípicas, sendo considerado o modelo in vitro que mais se aproxima dos modelos in vivo. Visto que cada linhagem celular se
comporta de maneira diferente e nem todas se agregam tridimensionalmente, os objetivos desse estudo foram padronizar as
condições para o cultivo de esferoides produzidos a partir da linhagem celular de carcinoma de pulmão de não-pequenas células
(CPNPC) NCI-H460 e avaliar, neste modelo, o efeito do quimioterápico cisplatina, que é considerado o agente quimioterápico
mais utilizado no tratamento deste câncer. Foram realizados testes com diferentes densidades para determinar a ideal a ser
utilizada, o tempo de formação dos esferoides também foi avaliado, bem como as condições de cultivo. Após o crescimento, os
esferoides foram tratados com diferentes concentrações de cisplatina (0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 µg/mL). A análise do efeito da
cisplatina nos esferoides foi realizada por mensuração do diâmetro de cada esferoide utilizando o programa ImageJ. A
padronização obtida para o crescimento e manutenção dos esferoides produzidos a partir da linhagem de CPNPC NCI-H460 foi
de 10x104 mantidas em ágar 2% e meio de cultura com formação dos esferoides em 7 dias de cultivo. Foi observado crescimento
dos esferoides até o 17º dia após coletados. A partir do oitavo dia de cultura a cisplatina promoveu uma diminuição significativa
(p<0,05) do crescimento dos esferoides com as doses de 0,1 a 1,0 µg/mL. A exposição dos esferoides a dose de 2,0 µg/mL de
cisplatina inibiu o crescimento dos esferoides após 48 h de tratamento. Assim, conclui-se que foi possível padronizar uma
metodologia eficaz para a formação e manutenção dos esferoides a partir dessa linhagem, bem como a cisplatina inibiu o
crescimento desses esferoides, evidenciando seu efeito citotóxico também nesse modelo tridimensional.
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Resumo: Cryptococcus neoformans é uma levedura responsável pelo desenvolvimento da meningite criptocócica, importante
infecção oportunística em imunocomprometidos, ocorrendo 1 milhão de casos por ano. O tratamento padrão com anfotericina B
e fluconazol é pouco efetivo, sendo a sua toxicidade e o desenvolvimento de resistência problemas recorrentes. Assim, destacase a necessidade pela busca de novos alvos e fármacos para o tratamento desta doença. A reposição de fármacos já utilizados na
clínica, que demonstram atividade antifúngica, como a amiodarona e outros bloqueadores de canais de cálcio, mostram-se
promissores. Considerando a importância do armazenamento intracelular de cálcio mediado por transportadores deste metal na
virulência de C. neoformans, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a utilização de fármacos com mecanismo de ação de
bloqueio de canais de cálcio como alternativa terapêutica para a criptococose. Os valores da concentração inibitória mínima
(MIC) foram determinados pelo método de microdiluição utilizando linhagens mutantes nulas para os transportadores de cálcio
Pmc1 e Vcx1. As linhagens selvagem H99 e complementada pmc1::PMC1 apresentaram MIC para amiodarona de 12,5 µg/mL,
enquanto que os mutantes nulos pmc1, vcx1 e pmc1vcx1 apresentaram uma maior sensibilidade, tendo MICs de 6,25 µg/mL. O
sinergismo entre a amiodarona e o fluconazol foi avaliado pelo método checkerboard, no qual todas as linhagens obtiveram um
índice FIC que indica sinergismo entre os fármacos. Os fármacos verapamil e diltiazem não demonstraram efeito antifúngico,
nem efeito sinérgico com o fluconazol. Dois importantes fatores de virulência de C. neoformans, a formação da cápsula
polissacarídica e a produção de melanina foram avaliados em meio mínimo e meio com asparagina suplementado com L-DOPA,
respectivamente. Foi possível obeservar apenas um leve aumento na formação da cápsula polissacarídica na linhagem
pmc1::PMC1 pela adição de amiodarona. Os níveis de cálcio intracelular, determinados pelo marcador Fura-2 AM, não foram
afetados pela adição de amiodarona. A expressão relativa de importantes genes na via mediada por Ca2+-calcineurina foram
avaliados por RT-qPCR. CRZ1 e ECA1 apresentaram expressão diminuída na presença de amiodarona na linhagem pmc1. Esses
dados reforçam a possibilidade de fármacos bloqueadores de canais de cálcio serem utilizados na clínica combinados com
fluconazol, estimulando novas possibilidades de tratamento para a meningite criptocócica.
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Resumo: O objetivo desse estudo foi analisar um par de primers muito utilizado para a detecção do gene que codifica a proteína
de citoadesão P1 de M. pneumoniae e desenhar um novo par de primers para o mesmo gene que apresente melhores
características. Avaliamos também sua sensibilidade, especificidade e desempenho diagnóstico em amostras clínicas. A sequência
da citoadesina P1 (GenBank: AF286371.1) foi usada para análise dos primers no software Primer Select. Todas as sequências
disponíveis referentes ao gene P1 foram importadas e adicionadas ao sofware BioEdit para se obter sequências conservadas por
alinhamento. O teste de sensibilidade foi feito com uma cultura de M. pneumoniae cepa M129 diluída em amostras de swab de
garganta em meio de transporte 2SP de voluntários saudáveis. A especificidade dos novos primers foi avaliada em relação aos
seguintes microrganismos filogeneticamente relacionados e/ou habitantes da cavidade oral e trato respiratório: Acholeplasma
laidlawii PG8, M. orale CH19299, M. salivarium PG20, M. genitalium ATCC 33530, M. fermentans IPS8, Streptococcus
pneumoniae SI15 and Haemophilus influenzae SI15. Para avaliar seu desempenho diagnóstico, foram usadas 58 amostras de
swab de garganta em meio de transporte 2SP de indivíduos adultos com pneumonia. Os primers mais utilizados apresentam
grande diferença de temperatura de melting, grande probabilidade para a formação de dímeros, além de uma grande diferença de
G+C. Em algumas sequências houve dismatch de 2 pares de base. Um par de primers sugerido pelo programa Primer Select
apresentou características desejadas como tamanho, Tm (dTm = 1,5oC), C+G (54,5% e 54,2%), tamanho de produto (358 bp),
além de energia para a formação de dímeros aceitável (-3,4kc/m). Os novos primers se ligam somente a sequência do gene de
aderência P1 de M. pneumoniae. A PCR com os novos primers apresentou uma sensibilidade 10 vezes maior em relação aos
primers mais usados (0,5 CCU x 5 CCU). A especificidade dos novos primers se mostrou de acordo com as análises in silico,
não apresentando amplicon com nenhuma das espécies de microrganismos avaliadas. Nas amostras clínicas testadas, todos os
resultados foram negativos, seja com os primers mais usados ou com os novos primers desenhados. Neste estudo, apresentamos
novos primers com melhores características in silico e melhor desempenho in vitro para a detecção do DNA de M. pneumoniae
em amostras clínicas.
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Resumo: O sinal de poliadenilação (SP) AAUAAA consiste em uma sequência regulatória localizada na região 3’ não-traduzida
(3’UTR) do mRNA e com papel fundamental no seu processamento. Por outro lado, os microRNAs (miRNAs) representam uma
classe de pequenos RNAs não-codificantes que regulam negativamente a expressão gênica. Os objetivos desse estudo foram: (1)
identificar os SP em um grupo de genes de predisposição ao câncer (GPC); e (2) identificar miRNAs e/ou famílias de miRNAs
potencialmente oncogênicos e supressores de tumor considerando o mesmo grupo de genes. O projeto foi aprovado pelo CEPHCPA (parecer nº 16-0078). Para caracterizar os SP dos GPC selecionados (n=115) foram utilizados os bancos de dados do NCBI
(referência), APADB e APASdb. A busca por miRNAs reguladores de oncogenes (n=17) e genes supressores de tumor (n=81)
foi realizada nas fontes de dados experimentais miRTarBase, starBase, TarBase e miRecords. Em relação ao objetivo (1), foi
observado que 21 dos 115 GPC não apresentaram SP indicados no NCBI e a maioria dos SP descritos nesse banco (76,7%)
possuía a sequência canônica AAUAAA, enquanto 21,8% com o SP variante AUUAAA. Adicionalmente, foram identificados 2
genes cujos SP constitutivos são hexanucleotídeos menos frequentes: APC (CAUAAA) e FANCG (AGUAAA). Os bancos
APADB e APASdb apontaram 103 GPC (89,6%) com evidências de poliadenilação alternativa (mais de um SP funcional), em
comparação com uma estimativa anterior de que isso ocorreria em cerca de 50% dos genes humanos, sugerindo uma maior
complexidade na regulação da poliadenilação nesses transcritos. Quanto ao objetivo (2), a família de miRNA miR-192 foi
significativamente super-representada entre os genes supressores de tumor (P<0,01), mas não entre os oncogenes estudados,
sendo potencialmente oncogênica. Em contraste, um número maior de famílias de miRNAs foram fortemente e especificamente
associadas com oncogenes: miR-34, -661, -148, -449, -181, entre outras. miR-605 se destacou como um miRNA validado
experimentalmente para modular a expressão do gene TP53, no qual mutações germinativas estão associadas com a Síndrome de
Li-Fraumeni (SLF). Esse resultado e um estudo recente motivaram nosso grupo a avaliar o SNP funcional rs2043556, localizado
no gene que codifica esse miRNA (MIR605), como um potencial modificador de fenótipo na SLF. Esse é o primeiro estudo
focado nesse tipo de caracterização abrangente (SP e miRNAs) em GPC.
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Resumo: A terapia com células-tronco mesenquimais (MSCs) é promissora para o tratamento de várias doenças
neurodegenerativas que podem ter sido desencadeadas por alterações em diferentes processos de sinalização celular. Fatores de
crescimento vascular endotelial (VEGF) e seus receptores tirosina-quinase (VEGF-R) são potentes reguladores do crescimento e
manutenção de células neuronais, exercendo efeitos tróficos e de proteção dos neurônios. Descobertas mostram o papel de VEGFR no direcionamento axonal que desempenha um papel na formação de vasos, além de também regular o desenvolvimento do
sistema nervoso. Induz a neurogênese em células progenitoras neuronais in vitro e in vivo e facilita tanto a mobilização de células
quanto a revascularização. O VEGF-R é dividido em subtipos, VEGF-R1, VEGF-R2 e VEGF-R3. O objetivo desta pesquisa foi
determinar o perfil de fosforilação dos receptores VEGF-R1, VEGF-R2 e VEGF-R3 durante a neuroindução e neurodiferenciação
de MSCs de tecido de cordão umbilical humano. As amostras de cordão umbilical humano foram obtidas de parturientes (n=3)
do Centro Obstétrico do Hospital São Lucas da PUCRS, após assinatura do TCLE (CEP N° 1.108.833). O tecido do cordão
umbilical foi cultivado para obtenção das MSCs adultas as quais foram então cultivadas com meio específico de
neurodiferenciação. A fosforilação dos receptores VEGF-R1, VEGF-R2 e VEGF-R3 foram determinadas com o uso do kit
Human Phospho-RTK Array. As imagens das membranas de nitrocelulose foram digitalizadas com o scanner Chemi Doc MP, e
os pixels foram quantificados utilizando o programa Image J. As MSCs obtidas do tecido do cordão umbilical foram confirmadas
através da indução de diferenciação em células adipócitas e osteócitas. A neurodiferenciação foi confirmada pela expressão de
SOX2, GFAP, GAPDH, MAP1, NFL, ASCL1, STX1A, Neuro D6, bem como através da coloração positiva para βIII-tubulina,
MAP 2, NeuN e NF-H. Durante os processos de neuroindução e neurodiferenciação os níveis de fosforilação dos receptores
VEGF-R1, VEGF-R2 e VEGF-R3 foram variáveis, sem um padrão definido. Sendo assim foi possível concluir que os receptores
VEGF-R1, VEGF-R2 e VEGF-R3 estão sendo ativamente fosforilados durante a neuroindução e neurogênese, com padrões
variáveis entre as diferentes etapas e entre diferentes amostras, refletindo a variabilidade das células-tronco adultas humanas.
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Resumo: O principal componente da parede celular das plantas, juntamente com a hemicelulose e lignina é a celulose. Ela
consiste em longos polímeros de unidades de glicose com ligação β-1,4. As celulases são enzimas responsáveis pela hidrólise de
celulose e possuem interesse no processo de produção de etanol de segunda geração, obtido de matéria prima lignocelulósica. O
fungo Trichoderma reesei possui uma notável capacidade para produzir um amplo número de enzimas celulolíticas e é um fungo
relevante para a biotecnologia. Este microrganismo possui dois fatores de transcrição repressores de celulase ACE1 e CRE1. O
objetivo do trabalho foi a construção de um cassete de deleção para eliminação parcial do gene ace1 através da recombinação
por levedura. O fungo utilizado foi T. reesei e o marcador molecular utilizado foi o gene hph, que codifica uma higromicina B
fosfotransferase (resistência a higromicina B). Em um primeiro momento, o DNA de T. reesei foi extraído e utilizado para
amplificar as regiões 5’ promotora e 3’ terminadora do gene ace1. Para realização dos PCRs primers específicos foram
concebidos, sendo que os primers utilizados para as regiões 5’ e 3’ do gene ace1 foram produzidos a partir da região dos dedos
de zinco deste gene e sequências específicas complementares para a levedura Saccharomyces cerevisiae foram adicionadas. O
vetor pRS426 foi linearizado através de reação de digestão com as enzimas de restrição EcoRI e XhoI. Uma mistura com os
fragmentos 5’ e 3’, marcador de seleção hph, vetor digerido e a levedura S. cerevisiae SC9721 foram utilizados para a construção
do cassete. Posteriormente, as leveduras foram incubadas a 30°C por 3 – 4 dias. Após este período, realizou-se a extração do
DNA genômico do microrganismo e este material genético foi utilizado para amplificar o cassete de deleção formado. A
eletroforese em gel de agarose mostrou um fragmento formado de 3501 pares de bases, correspondente ao cassete de deleção. O
passo seguinte será utilizar este cassete de deleção para transformar o fungo T. reesei, no intuito de obter cepas mutantes com
maior produção de celulases. Além disso, esses resultados podem contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos de
regulação e propriedades funcionais das celulases de T. reesei.
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Resumo: Glioblastomas (GBMs) são tumores do sistema nervoso central (SNC) classificados como grau IV, sendo a forma mais
maligna de glioma e um dos mais agressivos e incuráveis cânceres humanos. Estudos prévios do nosso grupo de pesquisa mostram
que alterações no sistema purinérgico podem estar envolvidas na progressão dos gliomas. As ectonucleotídeo pirofosfatase\
fosfodiasterase (NPPs) já foram identificadas em diversos tipos cancerígenos e em muitos deles estão envolvidas na patofisiologia
dos mesmos. Desta forma, este estudo objetiva investigar a atividade enzimática das NPPs em astrócitos em comparação com
gliomas de linhagem C6 de rato e linhagem U87, U251 e U138 de humano. As linhagem de glioma humano U87, U251, U138
e linhagem de glioma de rato C6 foram adquiridas da American TypeCultureCollection enquanto que os astrócitos são derivados
de isolamento primário de ratos neonatos com um dia de vida. Inicialmente foi avaliada a expressão de GFAP nas células
provenientes do cultivo primário a fim de comprovar a identidade astrocítica. A análise da atividade enzimática foi realizada em
quatro tempos distintos, a fim de se construir uma curva de tempo. As atividades específicas foram obtidas em dois pHs- 7,4, que
corresponde ao pH fisiológico e pH 8,9 que se refere ao pH onde a enzima apresenta atividade ótima. Os resultados preliminares
deste estudo mostraram uma atividade enzimática significativamente maior nos astrócitos corticais em relação aos Gliomas C6,
sendo os valores encontrados para atividade específica em astrócitos de 81 e 345, em pH 7,4 e 8,9, respectivamente. Para glioma
C6, os valores encontrados foram, 23 e 265 em pH 7,4 e 8,9, respectivamente. Até o presente momento, os resultados preliminares
mostraram uma hidrólise maior de p-Nph-5’TMP que a linhagem de glioma C6. Como perspectivas, serão analisados qualitativa
e quatitativamente os mRNA das NPPs 1, 2 e 3 e após, aqueles genes expressos serão confirmados, à nível protéico, por Western
blotting.
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Resumo: Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria helicoidal e gram-negativa que infecta aproximadamente 50% da
população mundial, e é a principal causa de algumas doenças gástricas, como a úlcera, a gastrite e o câncer gástrico. Os fatores
de virulência do H. pylori, dentre eles, o vacA, cagA, dupA e oipA estão associados aos danos no tecido gástrico e ao
desenvolvimento de doenças gástricas, desta forma o presente estudo teve como objetivo detectar o H. pylori e seus fatores de
virulência em amostras de pacientes com doenças gástricas. Foram analisadas 516 amostras de biópsias gástricas (CEP 1.045.181
e 1.215.180), das quais 101 (32♂/69♀, média de idade 54 ± 14.6) foram provenientes de pacientes com tecido gástrico normal
(controle), 365 (175♂/190♀, média de idade 53 ± 14.4) de pacientes com gastrite e 50 (30♂/20♀, média de idade 59 ± 13.8) de
pacientes com câncer gástrico. A detecção do H. pylori e dos marcadores de patogenicidade vacA, cagA, dupA e oipA foi
realizada através da técnica de PCR. A presença da bactéria apresentou uma associação significante com o desenvolvimento de
doenças gástricas. Em relação a presença dos marcadores de patogenicidade nos grupos de pacientes, o gene oipA mostrou uma
associação significante com o risco de desenvolvimento de gastrite (OR: 3.79; 95% CI: 1.16-12.35; p: 0.0296) e o gene vacA foi
estatisticamente significante na comparação dos grupos gastrite e câncer gástrico (OR: 7.314; 95% CI: 2.157-24.8; p: 0.0002).
Considerando a combinação entre os fatores de virulência, o genótipo cagA+/dupA+ apresentou uma associação significante no
grupo controle (OR: 24.2; 95% CI: 0.9298-629.8; p: 0.0278), bem como os genótipos cagA+/vacA s1m1 (OR: 16.02; 95% CI:
7.364-34.85; p: < 0.0001), cagA+/dupA+ (OR: 1.962; 95% CI: 1.126-3.419; p: 0.0183), dupA+/oipA+ (OR: 5.105; 95% CI:
2.353-11.07; p: <0.0001) e dupA+/vacA s1m1 (OR: 9.185; 95% CI: 2.582-32.67; p: 0.0008) no grupo gastrite. Entretanto
nenhuma correlação significante foi observada no grupo câncer gástrico. Nossos dados sugerem uma associação entre a presença
do gene oipA e o desenvolvimento de gastrite. Em conjunto, nossos dados demonstram a importância da detecção do H. pylori e
de seus marcadores de patogenicidade, pois podemos sugerir a influência dos mesmos na etiologia das doenças gástricas e no
prognostico dos pacientes, portanto, a identificação de cepas mais patogênicas deve ser realizada, otimizando tratamento e
prognóstico.
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Resumo: Streptococcus agalactiae (EGB) é um coco Gram positivo encontrado na microbiota vaginal e gastrointestinal de seres
humanos. Recém-nascidos podem se infectar durante o parto e desenvolver quadros clínicos severos como meningite, septicemia
e pneumonia. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), recomenda-se a detecção de EBG a partir da
35ª semana gestacional utilizando-se de meios de cultura sólidos e líquidos. Como ferramenta de diagnóstico laboratorial, a
triagem convencional para EGB é realizada utilizando meios de cultura como ágar sangue, Hitchens-Pike-Todd-Hewitt (HPTH)
e Todd-Hewitt, considerados padrão-ouro. No entanto, tal análise é demorada e este tempo pode pôr em risco a criança e a saúde
da gestante. Com tantos meios de cultura disponíveis, o essencial é identificar S. agalactiae o mais rápido possível para dar início
ao tratamento com antibióticos. Pensando assim, o CDC sugere a análise molecular como método alternativo para a identificação
desse micro-organismo desde que atenda aos requisitos exigidos de sensibilidade e especificidade ≥ a 90 %. A reação em cadeia
da polimerase em tempo real (qPCR) é considerada uma poderosa ferramenta de diagnóstico molecular para EGB. Sendo assim,
o objetivo desta pesquisa foi avaliar os métodos de detecção para EGB através dos meios de cultura e qPCR em amostra vaginal
de gestantes. Para detecção, foi realizada semeadura de swab vaginal em ágar sangue, Todd-Hewitt e em HPTH. Outra coleta foi
realizada para a qPCR multiplex, sem enriquecimento prévio da amostra. Participaram da pesquisa, gestantes atendidas pela 18ª
Regional de Saúde do Estado do Paraná. Este estudo foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos / UEM, parecer nº 236/2011. Este estudo transversal e analítico mostrou que das 274 amostras analisadas, 46 (16,78
%) foram positivas pela cultura bacteriana e 52 (18,97 %) pelo método da qPCR. A técnica molecular foi superior à positividade
detectada nos meios de cultura (13,04 % a mais). Além disso, obteve sensibilidade de 89,13 % e especificidade de 95,18% em
relação ao padrão-ouro. A partir desses resultados, concluiu-se que a detecção da técnica qPCR é superior ao método laboratorial
convencional e pode ser inserida na rotina laboratorial para obter-se um resultado mais rápido.
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Resumo: As bactérias do gênero Streptococcus, se apresentam como cocos Gram-positivo e catalase-negativa. São microorganismos nutricionalmente exigentes, que crescem bem em meios de cultura enriquecidos pela adição de sangue. Mulheres
colonizadas com este microrganismo estão associadas a um maior risco de infecção do trato urinário e complicações na gravidez.
Além disso, neonatos expostos ao estreptococo do grupo B (EGB), tendo Streptococcus agalactiae como seu único representante,
podem adquirir pneumonia, sepse e meningite. A transmissão vertical de EGB ocorre quando há ruptura de membrana e o neonato
entra em contato com o canal de parto da mãe colonizada, durante o nascimento. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) recomenda que todas as gestantes façam triagem pré-natal de EGB entre a 35ª e a 37ª semana de gestação. Atualmente,
as técnicas de detecção desta bactéria requerem três tipos de meios de cultura e até 48 horas para sua confirmação, tempo este
que pode pôr em risco a gestação. Nesse contexto, o CDC sugere a pesquisa deste microrganismo por técnicas moleculares para
detectá-lo mais precocemente para iniciar medidas profiláticas antes de alguma complicação. A técnica molecular da reação em
cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) tem sido utilizado no campo das pesquisas com resultados satisfatórios. O objetivo
desse estudo foi realizar um estudo comparativo entre o método de cultura e molecular para a detecção do S. agalactiae nas
amostras de swabs anorretais de gestantes. Esse trabalho foi realizado em gestantes com 35 a 37 semanas de gestação atendidas
na 18ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
(COPEP)/UEM, parecer nº 236/2011. Para detecção convencional do EGB, foi realizada semeadura de swab anorretal em ágar
sangue e em meios de enriquecimento (Todd-Hewitt e HPTH). Outra amostra foi utilizada para o método molecular da reação
em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). Foram analisadas 40 amostras, destas 21 (52,5 %) foram positivas pela cultura
bacteriana e 27 (67,5 %) pela qPCR (p < 0,05) com sensibilidade superior a 90 %, o que representa uma positividade 28,5%
maior. Concluiu-se que a detecção pela qPCR é superior ao método convencional e pode se tornar numa poderosa ferramenta
para detectar EGB de forma mais rápida.
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Resumo: Mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença lisossomal de depósito, autossômica recessiva, causada por mutações
no gene IDUA. O diagnóstico molecular, além de confirmar a suspeita clínica, permite o aconselhamento genético das famílias.
O conhecimento sobre o perfil mutacional de uma determinada população pode acelerar o diagnóstico e reduzir seus custos.
Embora algumas mutações sejam mais comuns no mundo, as frequências locais podem variar significativamente. O objetivo
deste estudo foi analisar o perfil de mutações do gene IDUA em pacientes com MPS I no Brasil. Amostras de sangue em EDTA
foram utilizadas para a extração de DNA genômico por precipitação em excesso de sais ou por kit comercial de acordo com as
instruções do fabricante. Éxons e regiões intrônicas flanqueadoras do gene IDUA foram amplificadas por PCR, purificadas com
PEG 8000 20% NaCl 2.5M, quantificadas com Low Mass Reader e sequenciadas no analisador genético ABI3500 usando BigDye
Terminator v3.1. As sequências foram analisadas por comparação com a sequência de referência genômica (GenBank
NG_008103) e todas as alterações encontradas foram confirmadas por sequenciamento reverso. De 2006 a 2016, 115 pacientes
tiveram o diagnóstico molecular de MPS I. Destes, dois pacientes com diagnóstico clínico e bioquímico não tiveram a segunda
mutação identificada pelo sequenciamento de Sanger. Um paciente de análise pré-natal apresentou heterozigosidade composta
para um alelo de pseudodeficiência (c.246C>G [p.(H82Q)]). Entre as alterações, mutações sem sentido foram as mais numerosas,
correspondendo a 45%. A mutação mais frequente foi p.W402X, presente em 38% dos alelos. Em seguida, as mutações p.Q70X,
p.R621X e p.R619X correspondem juntas a 5%. Mutações de sentido trocado representam 40% de todos os alelos analisados,
sendo que a p.P533R foi a segunda mais frequente (16%) do estudo, seguida de p.G208D (4%), e p.R383RH, p.R89Q, p.L18P e
p.Y625C, todas com 3%. Por fim, pequenas deleções como c.46_57del12, c.144_146delGAG, c.1333_1335delGAC e
c.1044_1049delCGACAA apresentaram frequência combinada de 9%. Portanto, as mutações p.W402X e p.P533R são as mais
frequentes no Brasil, com frequência combinada de 54%. Sendo assim, ao direcionar a análise molecular para os éxons afetados
por essas mutações (9 e 11), bem como para os éxons 2, 14 e 8, pode-se cobrir mais de 70% das variações genéticas encontradas
nesta população, tornando esta abordagem útil na redução do tempo e do custo do diagnóstico.
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Resumo: O exossomo é um complexo multiproteico com atividade de exoribonuclease 3'-5', presente em todos os eucariotos, e
envolvido e processamento e degradação de todos os tipos de RNA celulares. No modelo de estudo Saccharomyces cerevisiae,
este complexo é composto por 10 subunidades no citoplasma e 11 subunidades no núcleo. A principal função do exossomo é
exercida no núcleo, durante o processamento do pré-rRNA para a geração do rRNA maduro 5.8S, parte da subunidade ribossomal
maior, 60S. Apesar de se conhecer bastante sobre a estrutura e função do exossomo no núcleo, pouco se sabe sobre o transporte
deste complexo do citoplasma para o núcleo. Até recentemente, acreditava-se que a subunidade Rrp6 era a responsável por esse
transporte, já que esta subunidade é a única que se encontra somente no núcleo; contudo estudos comprovaram que mesmo na
ausência da subunidade Rrp6, o complexo ainda é transportado para o núcleo. Para identificar outras subunidades do exossomo
que possam ser reconhecidas durante o transporte do complexo para o núcleo, decidimos, então, identificar os prováveis sinais
de localização nuclear (NLS) nos genes das outras subunidades. Foram encontradas prováveis NLS na subunidade Rrp44,
presente tanto no núcleo como no citoplasma. A partir desta informação, foram construídos mutantes de deleção dessas regiões
e de outras regiões que poderiam afetar o transporte e a função de Rrp44. Inserimos estes mutantes no plasmídeo pUG34, o qual
contém um promotor constitutivo, seguido por um sítio múltiplo de clonagem e pelo gene de GFP (green fluorescent protein), e
depois transformamos os plasmídeos expressando os diferentes clones de Rrp44 fusionada à GFP nas cepas selvagem W303 e
Δrrp44/YCp111GAL::A-RRP44. A expressão das proteínas de fusão foi verificada através de ensaios de western blot e a
localização delas foi realizada através de microscopia de fluorescência. Nos ensaios de western blot, pudemos observar a
expressão dos diferentes clones de Rrp44-GFP. Na análise por microscopia de fluorescência, cada um dos mutantes apresentou
fenótipo diferente, com sua localização variando de acordo com a construção feita. A partir dos dados coletados, podemos
concluir que a deleção de algumas frações do gene da subunidade Rrp44 parecem interferir no seu transporte.
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Resumo: O impacto mundial do câncer vem crescendo ao longo dos anos e há algumas décadas foi classificado como um
problema de saúde pública mundial. A busca por novos medicamentos para o tratamento e para a melhora da qualidade de vida
dos pacientes visa o planejamento de fármacos com alvos moleculares definidos, a fim de atingir rotas metabólicas específicas
do tumor. Em células tumorais, o metabolismo do triptofano parece possuir um papel importante na geração da tolerância imune
e no auxilio à proliferação do tumor. O catabolismo desse aminoácido ocorre principalmente através da enzima indolamina-2,3dioxigensase (IDO); porém, recentemente, dados sugerem que alguns tumores utilizam uma rota metabólica alternativa,
envolvendo a enzima triptofano-2,3-dioxigenase (TDO). O produto da reação catalisada pela TDO, a quinurenina, parece ter um
papel importante na ativação da produção de FoxP3 em células T CD4+ através dos receptores aril hidrocarbono, induzindo a
geração de células T regulatórias. Dentro desse panorama, a enzima humana TDO (hTDO) apresenta-se como um alvo molecular
promissor para a busca de moléculas inibitórias. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é a produção recombinante da
enzima hTDO em sistema de cultivo bacteriano (Escherichia coli) para posterior testes enzimáticos com possíveis compostos
inibitórios. Primeiramente, foi realizada a estratégia de clonagem, com a busca da sequência do gene hTDO, escolha do plasmídeo
de expressão pET23a(+) que está sob a regulação de um promotor T7 que é ativado por um indutor (lactose ou um análogo da
mesma, como por exemplo, o isopropil β-D-1-tiogalactopiranosideo –IPTG). A análise e escolha dos sítios das enzimas de
restrição (NdeI e BamHI) foram feitas conforme a presença no vetor de expressão pET23a(+). Após o recebimento do clone
comercial pET23a::hTDO, realizamos a propagação e produção de estoque de uso do clone e iniciaram-se os testes de expressão
da proteína utilizando diferentes condições de cultivo como temperatura de crescimento, meio de cultivo e concentração de IPTG.
As análises de expressão são realizadas através de eletroforese vertical em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). Atualmente, o
projeto encontra-se na fase de otimização da expressão recombinante da proteína hTDO. Posteriormente, será realizada a
purificação da proteína através de cromatografia líquida de rápida performance, utilizando um coluna de afinidade His-Tag, e a
padronização do ensaio enzimático em espectrofotômetro.

Palavras-chaves: Câncer, metabolismo do triptofano, triptofano-2,3-dioxigenase.
Agência Fomento: CNPq

465

Título: ESTUDO COMPARATIVO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DE APOPTOSE EM MELANOMA
PRIMÁRIO E METASTÁTICO
Autor: Altevir Rossato1, Bruna Felice Jimenez1, Julien Wergutz1, Nathalli Noetzold1, Éder Simão1
Instituição: Centro Universitário Franciscano – Santa Maria – RS, Laboratório de Bioinformática – Santa Maria - RS

Resumo: O melanoma é um câncer agressivo que se origina nas células que dão pigmento à pele, os melanócitos. A pele é
o orgão mais comumente acometido, podendo também ocorrer na leptomeninge, trato gastrointestinal e mucosas nasal, oral e
genital O melanoma cutâneo é a principal causa de morte por câncer, principalmente devido à sua alta capacidade
de metastatisar e a variabilidade de seu comportamento. Esta última varia conforme a expressão de diferentes proteínas associadas
a esse tipo de câncer e pode determinar o prognóstico associado a cada tipo de melanoma. A expressão de proteínas de apoptose
celular BCL2, Bax, Bak, Apaf-1, FasLG e Fas e Diablo em nevos de melanomas primários apresenta relação com o prognóstico
do paciente. Assim, o estudo da expressão dessas proteínas em células de melanoma primário e em células metastáticas ajuda
a determinar os níveis normais e anormais destas, assim como correlacionar sua expressão ao prognóstico da doença. A rede de
interação das proteínas BCL2, Bax, Bak, Apaf-1, FasLG e Fas e Diablo foi construída no STRING. A tabela obtida no
STRING e a tabela comparativa de expressão de proteínas em melanoma primário e metastático obtida no GEO2R foram
comparadas usando o programa Cytoscape para comparação das expressões das proteínas. As proteínas BCL2, FAS, FASLG,
DIABLO e APAF1 foram as que apareceram mais expressos. O gene BCL2 foi o único que apresentou maior expressão no
melanoma metastático. Os demais genes apresentam maior expressão no melanoma primário, confirmando a sua relação com o
prognóstico da doença. Por se tratarem de proteínas que participam do processo de apoptose, quanto maior for sua expressão,
maior a capacidade da célula de induzir morte celular na presença de malignidade e melhor o prognóstico do paciente.
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Resumo: Dentre os sistemas neurais responsáveis pela ingestão dos alimentos, destaca-se a via dopaminérgica mesolímbica que,
por ação da dopamina (DA), impulsiona comportamentos gratificantes, como a alimentação. Dentre os receptores da DA, o
receptor D2 possui um papel em destaque, uma vez que é um dos receptores mais estudados e associados ao comportamento
patológico. Nesse sentido, esse trabalho teve por objetivo avaliar a associação do polimorfismo rs2283295 no gene DRD2 com
parâmetros antropométricos e bioquímicos em uma amostra de indivíduos adultos. A amostra foi composta por 625 indivíduos
de ambos os sexos com idades entre 18 e 60 anos que possuíam vínculo com a IES. Os participantes foram submetidos a uma
entrevista semiestruturada que continha informações sobre dados demográficos, história clínica, hábitos de vida e alimentares.
Além disso, realizaram uma avaliação antropométrica e exame de bioimpedância. Foram coletadas amostras de sangue, para
extração de DNA e análises bioquímicas por método enzimático colorimétrico, de acordo com o protocolo do kit comercial
Bioclin®, em equipamento automatizado BS-120 (Mindray®). O polimorfismo rs2283265 foi genotipado pelo sistema de
discriminação alélica TaqMan®, em equipamento de PCR em Tempo Real (StepOnePlus®) e seu efeito nas variáveis
antropométricas e bioquímicas foi avaliado por ANOVA. Esse projeto foi aprovado pelo comitê de ética e todos os participantes
assinaram um TCLE. A amostra foi majoritariamente do sexo feminino (74,4%) e apresentou uma média de idade de 25,32 anos.
A média de IMC observada foi de 24,32 kg/m2. As frequências alélicas foram de 0,84 para o alelo G e 0,16 para o alelo T. As
frequências genotípicas foram de 70,2% para GG, 28% para heterozigotos e 1,8% para homozigotos TT e estão conforme o
esperado no equilíbrio de Hardy-Weinberg para uma população euro-derivada. Quanto ao efeito do polimorfismo em variáveis
antropométricas e bioquímicas, resultados parciais indicam que não houve associação significativa com exceção de valores nos
níveis de HDL. Indivíduos portadores do alelo T apresentam valores significativamente maiores de HDL (mg/dL) segundo testes
estatísticos (p ≤ 0,05) no software SPSS 20.0. Entretanto, ressalta-se que estes resultados são preliminares e representam apenas
uma parcela do estudo desenvolvido. Espera-se completar as análises e realizar outros testes de interação para conclusões mais
definitivas sobre o efeito do polimorfismo nas demais variáveis.
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Resumo: A homeostase óssea é decorrente de um equilibrado metabolismo entre o cálcio e o fosfato. Os membros da família da
calcitonina (CT) - um pequeno grupo de hormônios peptídicos envolvidos na homeostase do cálcio e na osteogênese - incluem
os peptídeos relacionados ao gene da calcitonina (αCGRP e βCGRP), a adrenomedulina 1 e 2 (ADM1 e ADM2), entre outros. A
ativação do receptor de CGRP depende de um dímero formado pela co-expressão na membrana plasmática do receptor semelhante
ao receptor da calcitonina (CALCRL) e pela proteína RAMP1 (receptor activity modifying protein 1). O CGRP é detectado em
tecido ósseo e em culturas de osteoblastos é responsável pela proliferação celular e pela síntese de citocinas, fatores de
crescimento e colágeno. Estudos recentes têm associado o CGRP e seu par de receptores às metástases ósseas. O osso é um dos
sítios metastáticos do câncer de próstata (CaP) e o CGRP demonstrou estar relacionado com o aumento da capacidade invasiva
de linhagens de CaP. O objetivo do trabalho foi caracterizar o padrão de expressão dos genes que codificam o CALCRL e a
RAMP1 em linhagens celulares neoplásicas e em uma linhagem não-neoplásica. Células neoplásicas das linhagens C4-2B,
LNCaP e PC-3 foram cultivadas em meio RPMI 1640 e a linhagem não-neoplásica HEK293 foi cultivada em meio DMEM,
suplementados com 10% de soro bovino fetal (SFB) e antibióticos (0,5mg/mL) e mantidas em cultivo a 37°C com 5% de CO2.
As reações de sq-PCR foram realizadas em termociclador utilizando a enzima Taq Platinum DNA polymerase (Invitrogen, Brasil)
e os produtos do PCR visualizadas em gel de agarose 2% corados com SYBR-Safe. Todas as linhagens avaliadas apresentaram
expressão do CALCRL e RAMP1. A linhagem HEK293, ao contrário do que descrito na literatura, além da RAMP1 apresentou
expressão do CALCRL. Para confirmação das sequências nucléicas amplificadas, as bandas foram removidas do gel e enviadas
para sequenciamento. Estudos funcionais in vitro são essenciais para a compreensão do papel de determinadas proteínas na
fisiologia normal e fisiopatologia de diversas condições clínicas. Os dados preliminares obtidos permitiram a detecção do padrão
de expressão das proteínas CALCRL e RAMP1, e servirão como base para subsequentes análises pela técnica de silenciamento
destas proteínas (siRNA) a fim de esclarecer como os peptídeos calciotrópicos estão envolvidos no desenvolvimento de metástase
óssea.

Palavras-chaves: CALCRL, RAMP1, CGRP.
Agência Fomento: CAPES, FIPE-HCPA.

468

Título: INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO ABCB1 GENE NO METABOLISMO LIPÍDICO EM PACIENTES
INFECTADOS PELO HIV SOB TERAPIA ANTIRRETROVIRAL POTENTE (HAART)
Autores: 1Gisele Neves Silva dos Santos, 1Sabrina Esteves de Matos Almeida
Instituição: 1Universidade Feevale – Novo Hamburgo – RS

Resumo: A terapia antirretroviral potente tem sido associada a alterações metabólicas em pacientes infectados pelo HIV. O
polimorfismo C3435T localizado no éxon 26 do gene ABCB1 pode desempenhar um papel em complicações metabólicas
induzidas por inibidores de protease. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a associação do polimorfismo C3435T com efeitos
adversos em pacientes infectados pelo HIV em tratamento. Para realização do estudo o DNA dos pacientes foi extraído pelo
método de salting-out e, em seguida, amplificado pela reação em cadeia da polimerase (PCR). A genotipagem foi realizada
utilizando a enzima de restrição Mbol. As avaliações estatísticas foram realizadas utilizando SPSS v.16.0. Foram selecionados
130 pacientes tratados, destes, 48,2% faziam uso de inibidor de protease (PI). A mediana das células CD4 +, o colesterol total,
HDL - colesterol e triglicerídeos foi significativamente mais elevada após o início da HAART (p <0,001), com exceção da carga
viral. Os níveis de triglicerídeos tiveram um maior aumento nos pacientes que receberam PI quando comparado com aqueles que
receberam inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo (NNRTI). O genótipo CC foi associado com os níveis de CD4 + mais
elevados em pacientes tratados com PI. Em pacientes que receberam NNRTIs, os níveis de glicose aumentaram de forma
significativa (p = 0,008). Além disso, o aumento dos níveis de HDL - colesterol foi maior nesse grupo quando comparado com o
grupo de usuários de IP (p <0,001). Da mesma forma os portadores do genótipo TT tiveram maiores níveis totais de colesterol
do que os doentes tratados com IP (p <0,001). Os resultados deste estudo estão de acordo com outros estudos na literatura. O
efeito de NNRTIs no metabolismo lipídico parece ser o mesmo ou mais relevante do que PI, com exceção dos níveis de HDLCOL que aumentaram no grupo NNRTI.
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Resumo: A hanseníase ainda permanece como um grave problema de saúde pública, com prevalência global registrada no final
do primeiro trimestre de 2015 de 175.554 casos segundo a OMS. O receptor da vitamina D (VDR) tem papéis imunomoduladores
importantes na patogênese da hanseníase, bloqueando a indução de respostas Th1 e promovendo as respostas de células T
reguladoras. O alelo C (ou F) do polimorfismo FokI T>C (rs2228570) do gene VDR ocasiona uma proteína de 424 aminoácidos,
enquanto que o alelo T (ou f) dá origem a uma proteína VDR com 427 aminoácidos e com sua função afetada. O objetivo foi
investigar o polimorfismo único de nucleotídeo (SNP) FokI do gene VDR em pacientes com hanseníase, e em controles sem a
doença, utilizando-se do método de PCR-RFLP. Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com humanos da
Universidade Estadual de Maringá, parecer n° 464.158. Foram utilizadas amostras de 103 pacientes com hanseníase com idade
média de 52,6 anos (a idade variou de 10 a 93 anos) com desvio padrão de 15,34 e 116 controles sem a doença, com idade média
de 56,2 anos (a idade variou de 21 a 98 anos) com desvio padrão de 17,28, sem parentesco com os pacientes e que conviviam na
mesma residência; provenientes do CISAMUSEP, localizado em Maringá-PR. A genotipagem do polimorfismo FokI foi feita
pela técnica de PCR-RFLP com visualização do genótipo em gel de agarose a 2,0%. Foi testada a associação entre o polimorfismo
FokI e as diferentes formas clínicas (Multibacilar e Paucibacilar) segundo a classificação da OMS, também foi testada associação
para as variáveis: sexo, idade e etnia. A associação entre o polimorfismo FokI e a hanseníase, assim como o cálculo do equilíbrio
de Hardy-Weinberg foram avaliados utilizando-se o software SNPStats; com intervalo de confiança de 95%. Pacientes e controles
estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi constatada associação para a variável sexo, com risco aumentado para homens
com o genótipo ff (P = 0,0037; OR = 3,51; IC: 1,15-10,67). Para as variáveis etnia (P = 0,67) e idade (P = 0,61), assim como
para as formas clínicas testadas (P = 1), não houve associação estatisticamente significativa. Assim, os homens com o genótipo
ff do polimorfismo FokI do gene VDR tem 3,5 vezes mais chance de desenvolver a hanseníase do que os demais. Outras variáveis
testadas não apresentaram significância estatística, o que pode mudar com o decorrer do estudo, através do aumento do número
amostral.
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Resumo: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) são patógenos
intracelulares que causam tuberculose (TB) e a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), respectivamente. TB é a
principal causa de morte dentre indivíduos coinfectados com HIV e estudos indicam que a estimulação da resposta imune contra
o M. tuberculosis, via receptor toll-like 2 (TLR2), pode induzir a replicação viral sistêmica e contribuir para uma progressão mais
rápida para a AIDS, com maior mortalidade em função da doença. O TLR2 é responsável por reconhecer padrões moleculares
associados a patógenos e ativar a transcrição de genes que codificam moléculas envolvidas na resposta antimicrobiana,
fundamental na identificação de lipoproteínas micobacterianas. Pesquisas no gene que codifica o TLR2, identificaram um
polimorfismo deleção/inserção de 22 nucleotídeos, localizado em sua região promotora (-196 a -174del). Tal deleção pode alterar
significativamente a função do promotor, inibindo a transcrição do gene, e, portanto, influencia na expressão do receptor. Nosso
objetivo é avaliar a influência dos genótipos definidos pelo polimorfismo do TLR2 (-196 a -174del) na suscetibilidade, ou na
proteção contra, a TB e a coinfecção TB/HIV na população do sul do Brasil (CEP. FEPPS-RS #09/2011). Foram avaliados 170
pacientes com TB ativa, 85 pacientes coinfectados com TB e HIV e 236 controles saudáveis. O DNA foi extraído a partir de
amostras de sangue com um kit comercial de coluna. Para o estudo da deleção foi utilizada a técnica de PCR alelo-específico,
com o produto amplificado visualizado através de eletroforese em gel de agarose 4%. A presença de um único amplicon de 286
pb caracteriza o genótipo como selvagem (ancestral), um único amplicon de 264 pb é considerado como homozigoto para deleção,
enquanto que o genótipo heterozigoto apresenta dois amplicons de 286 e 264 pb, respectivamente. Até o presente momento, as
frequências calculadas do genótipo homozigoto para a deleção foram relativamente maiores entre os pacientes com a coinfecção
TB/HIV e os controles saudáveis, quando que comparados aos pacientes com TB pulmonar apenas (10,5%, 5,6% e 1,2%,
respectivamente) (p=0,0876). Apesar do valor de p obtido, tais resultados preliminares sugerem que o alelo deletério atua como
um possível fator de proteção, principalmente dentre os indivíduos coinfectados, entretanto, um maior número amostral ainda
será genotipado e novas análises deverão ser realizadas.
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Resumo: A Displasia Cortical é uma das formas mais frequentes de desordem cerebral resultante do desenvolvimento inicial
anormal dos neurônios no córtex cerebral e é refratária ao tratamento medicamentoso. A Displasia Cortical Focal (DCF) engloba
anormalidade da arquitetura cortical e citológicas, sendo suas causas desconhecidas. A geração de células pluripotentes induzidas
(iPS) permite o estudo da fisiopatologia, dos mecanismos, identificação de alvos terapêuticos e testes de novas drogas, pois são
células semelhantes às células-tronco embrionárias. O objetivo deste trabalho foi quantificar a atividade de genes relacionados a
neurogênese por PCR em tempo real (QT-PCR), durante diferentes períodos da neurodiferenciação de iPS de pacientes afetados
e pacientes controle e tecido cerebral displásico. Foram realizadas análises moleculares de genes envolvidos na neurogênese no
tecido cerebral displásico, nos fibroblastos, nas células iPS, durante diferentes períodos da neurodiferenciação e em células iPS
neurodiferenciadas. Após a extração de mRNA e síntese de cDNA, foi realizada amplificação por QT-PCR. Foram utilizados
primers complementares a sequência dos RNAs dos seguintes genes: DLG4, FGF2, NOTCH1, HEY1 e ASCL. A expressão do
gene HEY1 em fibroblastos de pacientes DCF mostrou um aumento de duas vezes na expressão do gene, quando comparado com
fibroblastos do grupo de controle. As análises de genes envolvidos na neurogênese de tecido cerebral de pacientes DCF em
comparação com pacientes controles apresentaram um aumento muito claro nas expressões FGF2 e HEY1. Nos fibroblastos de
pacientes controles após neurodiferenciação houve uma diminuição na expressão dos genes de FGF2 e ASCL e um aumento de
NOTCH1. Todos os genes mostraram um aumento na expressão em FCD paciente após neurodiferenciação comparado com
fibroblastos controle após neurodiferenciação. Baseado nesses resultados e considerando que a gênese da DCF não está bem
definida sugere-se que durante a neurogênese embrionária, as células precursoras neurais de portadores de DCF podem ser mais
sensíveis a estímulos, apresentando alterações em processos como de sobrevivência celular, controle de apoptose, migração
neuronal, desenvolvimento morfológico dos neurônios e processo de neurotransmissão sináptica. Esta expressão alterada de genes
relacionadas a neurodiferenciação no sistema nervoso central, pode estar relacionadas com a formação do cérebro com displasia.
Projeto aprovado pelo CEP PUCRS: 915.598.

Palavras-chaves: Displasia Cortical Focal, células pluripotentes induzidas (iPS), neurodiferenciação, PCR em tempo real

472

Título: PREVALÊNCIA MOLECULAR DO HERPES VÍRUS HUMANO TIPO 1 E TIPO 2 EM PARTURIENTES
ASSINTOMÁTICAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO EXTREMO SUL DO BRASIL
Autores: Fabiana Finger-Jardim1, Emiliana Claro Avila1, Rosana Ribeiro da Costa1, Jenifer Matos de Ávila1, Vanusa Pousada
da Hora1, Carla Vitola Gonçalves2, Ana Maria Barral de Martinez1, Marcelo Alves Soares3
Instituição: 1Laboratório de Biologia Molecular- Faculdade de Medicina- Universidade Federal do Rio Grande (FURG)- Rio
Grande- RS, 2Centro de Ginecologia e Obstetrícia- Faculdade de Medicina- Universidade Federal do Rio Grande (FURG)- Rio
Grande- RS, 3Programa de Genética, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Rio de Janeiro-RJ

Resumo: Durante a gestação, vírus podem ser transmitidos para a placenta, através de infecção ascendente e, alternativamente,
pela via hematogênica transplacentária. Os vírus herpes simples (HSV), do tipo 1 ou 2, podem ser transmitidos por essa via e
causar o herpes neonatal, resultando em uma série de complicações ao feto/neonato. A prevalência da infecção pelo HSV é alta
ao redor do mundo, sendo o HSV-1 associado principalmente às infecções orais e o HSV-2 às infecções genitais. No entanto,
tem-se identificado uma proporção significativa e crescente de herpes genital associado ao tipo 1, o que pode ocasionar um
aumento das infecções neonatais por esse tipo de HSV. O Ministério da Saúde recomenda a realização da cesariana em pacientes
sintomáticas com herpes genital, no entanto ainda não existem recomendações para gestantes assintomáticas. Objetivo: Estimar
a prevalência molecular do HSV-1 e HSV-2 em placentas de parturientes. Método: Estudo transversal, através de biópsia da
placenta de 391 parturientes (lado materno e fetal = 782 biópsias), atendidas no Centro Obstétrico do HU/FURG. A identificação
do DNA dos HSV foi realizada a partir de uma PCR aninhada, após extração do DNA viral, utilizando iniciadores específicos
(gene gpD/HSV-1 e gene gpG/HSV-2). As amostras positivas foram parcialmente sequenciadas e comparadas com sequenciasreferência para o HSV-1 e/ou HSV-2 depositadas no GenBank e pesquisadas com o BLASTn Suite. O estudo foi aprovado pelo
CEPAS/FURG (nº 54 ∕ 2011). Resultados: Nas 782 biópsias de placentas analisadas (391/lado materno e 391/lado fetal) o HSV1 foi o mais prevalente, presente em 28,9% (n=113) no lado materno e 30,9% (n=121) no fetal. A prevalência do HSV-2 foi de
10,5% (n= 41) no lado materno e 5,6% (n= 22) no lado fetal. Em 13 placentas (3,3%) do lado materno foram encontrados ambos
os vírus. Já no lado fetal, a coinfecção foi de 1,8% (n=7). Todas as parturientes eram assintomáticas. Conclusão: Ambos os herpes
vírus podem ser encontrados na placenta de gestantes assintomáticas, havendo risco de transmissão para os neonatos. Foi
encontrada uma alta prevalência do HSV-1, servindo de alerta para mudanças na transmissão desse vírus. Para a prevenção dessas
infecções, torna-se importante conhecer a epidemiologia dos HSVs, para que estratégias no manejo clínico das gestantes sejam
repensadas de modo a evitar a transmissão transplacentária desses vírus.
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Resumo: Globalmente, a emergência de infecções causadas por microrganismos produtores de carbapenemases tem se tornado
um importante desafio à saúde pública, em especial no que se refere àrápida identificação dos mecanismos de resistência e do
manejo adequado após tal diagnóstico. Nesse cenário, merecem importante destaque as cepas portadoras do gene de resistência
blaNDM-1, o qual pode ser adquirido através de transferência plasmidial, podendo assumir um alto impacto nas taxas de
mortalidade, sobretudo em pacientes críticos. O presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto da temperatura de
armazenamento e do tempo transcorrido para a extração de DNA de isolados bacterianos destinados ao diagnóstico molecular do
gene de resistência blaNDM-1. Um total de dez amostras positivas para o gene de resistência blaNDM-1, as quais foram previamente
sequenciadas, foram semeadas em duplicata em ágar MacConkey e, após crescimento de 24 horas, foram dividas em dois grupos
e destinadas aos locais de armazenamento com temperaturas controladas: submetidas a refrigeração (2ºC-8ºC) e temperatura
ambiente (25ºC±2ºC), onde permaneceram por até 14 dias. Foi realizada extração por fervura das amostras acondicionadas nos
dois diferentes cenários aos dias 1, 2, 3, 7 e 14 do estudo. A pesquisa molecular do gene blaNDM-1 destas amostras foi realizada
posteriormente, em duplicata, através de PCR em tempo real. Houve amplificação de gene de interesse em todas as amostras
obtiveram amplificação com temperaturas de melting entre 82±1ºC. Foi verificada uma significativa variação do cyclethreshold
(CT) para as amostras cujas extrações foram realizadas no dia 7(p= 0,04) e no dia 14 (p = 0,01), especialmente para aquelas que
foram mantidas em temperatura refrigerada. Embora tenha ocorrido a detecção de blaNDM-1 por pelo menos 14 dias após o
isolamento inicial, o retardo no tempo para extração pode resultar em perda da sensibilidade analítica do teste, sobretudo em
amostras armazenadas sob refrigeração. Sugere-se que sejam realizados mais estudos sobre o tema, aumentando o tamanho
amostral e incluindo a outros tipos de resistência não avaliados por esse estudo.

Palavras-chave: Resistência bacteriana, blaNDM-1, Diagnóstico molecular, Variáveis pré-analíticas
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis considerada um grave problema de saúde
pública, por sua magnitude, morbidade e mortalidade. O Brasil ocupa a 18ª posição em carga de tuberculose, representando 0,9%
dos casos estimados no mundo e 33% dos estimados para as Américas, enquanto o Rio Grande do Sul apresenta o maior percentual
de casos de retratamento (24,5%). Os fatores intrínsecos à dificuldade em controlar a TB englobam diferenças socioeconômicas,
coinfecção com o HIV, abandono ao tratamento e casos de drogarresistência, em que há resistência a um ou mais fármacos
utilizados no tratamento básico (associação de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol). Um dos processos de
resistência bacilar pode ser causado por mutações no M. tuberculosis, como no códon 315 do gene katG (S315T), onde há uma
alteração na trinca AGC para ACC e a mutação na posição -15 da região promotora do gene inhA, havendo troca de base única
de citosina (C) para timina (T), as quais estão associadas com resistência à isoniazida (INH). Para tanto, o presente estudo visa
analisar as frequências das mutações nos genes katG (S315T) e inhA (-15), envolvidas com a resistência à INH, em cepas de M.
tuberculosis. O projeto está aprovado no CEP da FEPPS sob o parecer de número 1.587.621. O total de 39 amostras de cultura
foram extraídas pelo método de CTAB (Brometo de Cetil-Trimetil-Amônio) e a amplificação dos fragmentos foi feita por PCR
(Reação em Cadeia da Polimerase). Os fragmentos de interesse foram checados por eletroforese em gel de agarose e
posteriormente sequenciados para a identificação das mutações. Das 39 amostras analisadas para o gene katG, 14 apresentaram
mutações, sendo 10 (25,6%) o códon ACC e 4 (10,2%) o códon AAC, 24 (61,5%) apresentaram a sequência selvagem, e uma
não foi possível obter resultado. Já para o gene inhA, 7 (18%) apresentaram a alteração de C para T, enquanto 31 (79,5%)
apresentaram a sequência selvagem, e uma amostra não foi possível obter resultado. A perspectiva deste estudo é identificar a
amostra faltante para o gene katG e sequenciar a amostra sem resultado do gene inhA. A resistência das cepas tem como fator
principal o abandono ao tratamento, que pode provocar mutações, bem como outros mecanismos de resistência. Portanto, sua
detecção é fundamental para determinar o tratamento adequado ao paciente, evitando a exposição desnecessária a drogas, além
de otimizar a utilização do recurso financeiro estadual.
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Resumo: Apesar dos avanços dos últimos quinze anos, a tuberculose (TB) ainda é um agravante na saúde pública mundial com
6 milhões de novos casos reportados em 2014. O Etambutol (ETB), um dos medicamentos utilizados no esquema principal de
tratamento, atua inibindo enzimas responsáveis pela síntese de ácidos micólicos da parede celular micobacteriana. Embora se
tenha conhecimento sobre isso, existe a necessidade de uma melhor compreensão do mecanismo de ação assim como de
mecanismos que levam à resistência do bacilo a este fármaco. Nosso objetivo foi avaliar as alterações protéicas em
Mycobacterium tuberculosis após a exposição por 12, 24 e 48 horas ao ETB. Para isso, a cepa de referência M. tuberculosis
H37Rv ATCC 27294 com 2 semanas de cultivo foi exposta a uma concentração sub inibitória de ETB (1/2 da CIM 1ug/mL) .
Após, as proteínas foram extraídas, quantificadas e purificadas. A focalização isoelétrica foi realizada em Immobiline Drystrip,
pH 4-7 utilizando Ettan IPGphor 3. A eletroforese bidimensional foi realizada em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 12,5 % em
sistema de 600 Ruby. Os géis foram corados pela coloração de coomassie blue G-250 e analisados no software ImageMaster 2D 6.0. Os spots de proteínas que apresentaram diferença estatística foram digeridos com Tripsina e analisados por MALDI- TOF.
Com 12 horas de exposição, apenas a proteína S1 da subunidade ribossomal 30S (Rv1630) foi super expressa. Em 24 horas de
exposição, foram evidenciadas as proteínas: 3-fosfoglicerato desidrogenase; diidrolipoamida desidrogenase (Rv0462); proteína
de membrana (Rv2799); proteína hipotética (Rv0831c) e enzima do metabolismo multifuntional 2-oxoglutarato (Rv1248c). Em
48 horas de exposição, identificou-se a presença das seguintes proteínas: provável PhiRv1 phage (Rv1575); formamidopirimidina
DNA glicosilase (Rv0944); proteína hipotética (Rv0831c); adenosilhomocisteinase (Rv3248c); glutamina sintetase (Rv2220);
putative prophage phiRv2 integrase (Rv2659c); flavoproteína subunidade beta (Rv3029c). No decorrer de 48 horas de exposição,
13 proteínas foram identificadas. Nossos resultados evidenciam que nas primeiras 24 horas de exposição a resposta celular
micobacteriana pode estar relacionada ao estresse oxidativo e a proteínas de membrana. O estresse metabólico perdura e se
acentua até 48 horas, mostrando que o tempo de 24 horas seria ideal para estudos de expressão gênica em M tuberculosis exposto
ao ETB e compostos com perfil de ação semelhante e este fármaco.
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa conhecida há séculos, e que continua sendo um importante
problema de saúde pública principalmente em países em desenvolvimento. O tratamento recomendado consiste no uso diário de
quatro fármacos por dois meses e após com dois por quatro meses, o que acarreta problemas de adesão. Baseado nisso, existe a
urgente necessidade da busca por novas opções de fármacos. A substância eupomatenóide-5 (EUP-5), obtido da planta Piper
rignelli, apresenta uma ótima Concentração Inibitória Mínima (CIM) contra Mycobacterium tuberculosis e ótimo índice de
seletividade previamente determinados. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o perfil protéico de M. tuberculosis
após exposição ao eupomatenoide-5. A cepa referência H37Rv ATCC 27294 foi cultivada por 15 dias e exposta concentração subinibitória de EUP-5 (1/2 CIM 1,9 ug/mL) por 12, 24 e 48 horas. Um cultivo sem exposição foi utilizado como controle. As
proteínas foram extraídas, quantificadas e purificadas por Clean-up Kit. A focalização isoelétrica foi realizada em Immobiline
Drystrip pH, 4-7 (GE Healthcare) utilizando o equipamento Ettan IPGphor 3 (GE Healthcare). A eletroforese bidimensional foi
realizada em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 12,5 % em sistema de 600 Ruby (GE Healthcare). Após, os géis foram corados
com coomassie blue G-250 e analisados no software ImageMaster 2-D 6.0. Os spots de proteínas que apresentaram diferença
estatística foram digeridos com Tripsina (Promega) e analisados em espectrômetro de massas Q-Tof Premier (Waters). Em 12
horas de exposição foi observado a superexpressão de uma provável propionil-CoA carboxilase (cadeia ß) (Rv3280). Nos demais
tempo de exposição foram encontrados chaperona DnaK (Rv0350), proteína não caracterizada Rv1109c (Rv1109c),
fosfoglicerato quinase (Rv1437) e fator de elongação Tu (Rv0685) em 24 horas; ATP sintase subunidade alfa (Rv1308) e
chaperona DnaK (Rv0350) em 48 horas de exposição. Três proteínas estavam presentes apenas nos géis controle e foram
identificadas como proteína universal de estresse Rv2623 (Rv2623), gliceraldeído‐3‐fosfato desidrogenase (Rv1436) e proteína
de síntese da parede celular Wag31 (Rv2145c). As alterações na expressão protéica em M. tuberculosis exposto ao EUP-5 ocorre
no desvio de múltiplos processos celulares como virulência, metabolismo energético, formação da parede celular e biossíntese
protéica que podem justificar sua ação antimicobacteriana.

Palavras-chaves: Tuberculose, eupomatenóide-5, eletroforese bidimensional.
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Resumo: Bordetella pertussis e Bordetella parapertussis são β-proteobactérias gram-negativas que colonizam as vias
respiratórias de mamíferos. A infecção por B. pertussis apresenta-se como doença aguda, caracterizada por tosse, bronquite com
complicações que podem resultar em pneumonia, convulsões e encefalopatia. A doença causada por B. parapertussis, por sua
vez, é mais leve. Geralmente os adultos e os adolescentes atuam como reservatório dessas bactérias, uma vez que a vacinação na
infância protege por um período limitado. A contaminação de crianças não vacinadas pode levar à morte, sendo necessário um
rápido diagnóstico para que seja isolada a fonte de infecção e estabelecido o tratamento precoce. Padronizar a técnica de PCR em
tempo real para diferenciar B. pertusis e B. parapertusis por meio da curva de dissociação ou melting curve, utilizando o
intercalante BRYT Green® dye. Foram utilizados dois pares de primers específicos para amplificação simultânea das regiões
IS481a da B. pertusis (140pb) e IS1001 em B. parapertusis (107pb). A curva de concentração de primers foi executada com
0,3uM, 0,4uM e 0,5uM. Posteriormente, foi determinada a eficiência da reação por meio da diluição seriada de base 10, partindo
de 1000 cópias de DNA comercial. O padrão comercial de DNA foi utilizado, também, para determinar o limite de detecção do
teste. Já a reação de PCR foi realizada com 6,5uL de GoTaq® qPCR Master Mix-Promega, 0,5uM de cada um dos primers e
100ng de DNA genômico, resultando em um volume final de 12uL. A temperatura de anelamento foi de 60ºC e a especificidade
dos fragmentos amplificados foi avaliada por meio da temperatura de Melt e por gel de agarose (2%). Para a validação do método
foram escolhidos, aleatoriamente, no banco de amostras positivas do Laboratório de Biologia Molecular do HCPA, nove (9)
amostras de B. pertusis e sete (7) de B. parapertusis. Os resultados da PCR-RT foram confirmados por sequenciamento
considerado padrão-ouro. A concentração de primer com menor valor de Ct e sem formação de anelamentos inespecíficos foi de
0,5uM. A eficiência da reação ficou dentro dos limites aceitáveis (E 99%, R^ 0,99; slope -3,36). A amplificação de B. pertusis e
B. parapertusis gerou temperaturas de Melt (Tm) diferentes, ou seja, de 88,6 ºC e de 83,5ºC, respectivamente. A nítida diferença
de Tm obtidas para B. pertussis e para B. parapertussis permitiu detectar fragmentos específicos de duas espécies de Bordetella
em um único produto de PCR. Por fim, a sensibilidade analítica de detecção do teste foi de 10 cópias/uL. A PCR-RT permitiu
identificar duas espécies de Bordetella em uma única reação. Essa abordagem apresentou vantagens, tais como o menor custo do
intercalante BRYT Green® dye, facilitando a execução do teste e uma maior rapidez na liberação do resultado.
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Resumo: O câncer de mama apresenta subtipos com diferentes aspectos histológicos, manifestações clínicas e variações de
resposta ao tratamento. Dentre estes subtipos, os tumores triplo-negativos (TN) são responsáveis por 10-20% dos cânceres de
mama e são muito agressivos. Caracterizam-se por possuir fenótipo de receptor de estrógeno (RE) e de progesterona (RP)
negativos e fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) negativo. O receptor de C-X-C quimiocina 4 (CXCR4) parece
desempenhar um importante papel na disseminação de tumores sólidos, incluindo o câncer de mama. O gene que codifica para
CXCR4 apresenta uma mutação polimórfica (rs2228014) que pode aumentar a suscetibilidade ao câncer de mama e a indução de
metástases. Dentro deste contexto, este trabalho teve como objetivo analisar este polimorfismo (C/T rs2228014) por PCR-RFLP
em 57 pacientes com câncer de mama geral, 59 TN e 130 controles livres de neoplasia, bem como a expressão do RNAm por
PCR tempo real e proteica de CXCR4 por imunohistoquímica em tecido tumoral e normal adjacente. Este projeto foi aprovado
pelo comitê de Ética da Universidade Estadual de Londrina, CAAE No. 17123113400005231. Foi verificado que 88,24% dos
pacientes com câncer de mama apresentaram o genótipo CC, 11,76% do genótipo CT. No cancer de mama geral, amostras de
tecido do tumor de mama apresentaram maior expressão gênica de CXCR4 (7.21 vezes) em relação ao RNA da glândula mamária
normal, mas não foi observado diferença significativa em comparação entre variantes alélicas e análise imunohistoquímica (IHC).
Quanto ao subtipo TN, os resultados indicaram ausência de associação significativa entre o polimorfismo rs2228014no CXCR4
(portador do alelo variante: OR=1,89; IC95%=0,58-6,22) em relação a expressão proteica. No entanto, o CXCR4 apresentou
expressão citoplasmática mais acentuada no tecido tumoral em relação ao tecido normal adjacente. Embora os nossos resultados
demonstram que o polimorfismo genético não influencia na expressão do CXCR4, o aumento deste receptor de quimiocina em
células de tumor da mama podem indicar o envolvimento deste gene na patogênese do câncer da mama.
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Resumo: A Klebsiella pneumoniae tem se tornado um importante patógeno relacionado à assistência à saúde no ambiente
hospitalar, associado a infecções do trato respiratório e do trato urinário de indivíduos imunocomprometidos, podendo causar
morbidade severa e mortalidade. No ambiente hospitalar o número de surtos causados por este microrganismo é cada vez maior
devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos de amplo espectro e monobactâmicos. O objetivo deste trabalho foi realizar o
levantamento epidemiológico dos pacientes colonizados por microorganismos produtores da enzima KPC no trato gastrointestinal
pela aplicação de técnicas moleculares e que tem como por objetivo específico realizar o teste de screen para a detecção de KPC
a partir de amostras fecais, padronizar a técnica de extração de dna para os isolados resistentes, avaliar a presença do gene blaKPC
em isolados bacterianos por meio da técnica de pcr. Nos meses de abril a junho de 2016, pesquisou-se a presença do gene da
Klebsiella pneumoniae produtoras de Carbapenemase (KPC) em 299 amostras de isolados fecais de pacientes dos laboratórios
clínicos de santa maria/rs. Cada amostra fecal foi cultivada em caldo tsb (Trypitcsoybroth) e adicionado em cada uma delas o
antimicrobiano meropenem para serem cultivadas em estufa bacteriológica e logo observado o crescimento das colônias e
avaliando sua fenotipagem. Para as colônias com crescimento de lactose positiva foram submetidas ao teste disco difusão os quais
obtiveram resultados em que esses isolados expressaram níveis de resistência as cefalosporinas, carbapenemicos e aztreonam,
com halos resistentes variados entre 1.0mm a 2.0mm. Então, as possiveis amostras de kpc foram submetidas aos critérios de
extração do material genético por método de fervura e logo realizada a pcr (Polymerase chain reaction) que por conseguinte, é
feita a eletroforese em gel de agarose para ter a confirmação do gene blaKPC das amostras positivas para kpc. De todas as amostras
fecais, 4 destas amostras obtiveram resultados positivos durante a pcr que apresentou o gene blaKPC, totalizando 1,3% de pacientes
infectados.

Palavras-chave: Klebsiella pneumoniae, DNA, PCR.

480

Título: “TOUCH DNA” – ADAPTAÇÃO DE MÉTODO MOLECULAR PARA ANÁLISE FORENSE DE DNA A
PARTIR DE TELAS DE CELULARES
Autores: Amanda Pereira Cardoso, Jéssica Tadiello, e Miriãn Ferrão Maciel1 Bruno Vizzotto2
Instituição: 1Acadêmicas do curso de Biomedicina – Centro Universitário Franciscano – UNIFRA – Santa Maria, RS, Brasil.
2
Docente do curso de Biomedicina – Centro Universitário Franciscano – UNIFRA – Santa Maria, RS, Brasil.

Resumo: A técnica molecular de Touch DNA, baseada na transferência de material celular de um indivíduo à um objeto através
do toque, é amplamente utilizada na análise forense. Seu uso possibilita a verificação do DNA sem o uso de amostra de fluidos
corporais. Este trabalho tem como objetivo analisar a presença de DNA humano através de células da epiderme extraídas de
superfícies de telefones celulares, avaliar a facilidade de adaptação e aplicação de um método molecular de extração e à
amplificação deste DNA pela técnica da reação de polimerização em cadeia (PCR). Três proprietários de celulares foram
voluntários para este estudo. Foram utilizados quatro swabs, dois umedecidos com 120 μl de SDS 2% e dois secos para remover
líquidos residuais. Os mesmos utilizados na parte frontal e na parte traseira do celular. O número de swabs, a coleta em diferentes
pontos, bem como o ato de rolá-los sobre a superfície, fez-se necessário para maximizar a quantidade de conteúdo biológico. Os
swabs então foram secos durante 1-2 horas à temperatura ambiente e, armazenados a 4°C. O método de extração de DNA
empregado foi baseado no uso de fenol-clorofórmio, sendo O DNA quantificado por espectrometria, sendo este submetido à
técnica de PCR para amplificação do gene da beta-globina humana. Pela análise dos produtos de amplificação por meio da
eletroforese em gel de agarose 1%, foram observadas bandas de DNA correspondentes ao gene alvo em 02 aparelhos analisados.
O principal desafio notado foi a possível contaminação das amostras durante a realização da técnica de extração, o que pode
inviabilizar a detecção nos demais equipamentos analisados. Assim, demonstrou-se que é possível a obtenção de DNA humano
a partir de objetos inanimados, enfatizando a importância da técnica de obtenção do “Touch DNA” nas análises forenses.
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Resumo:
Introdução: O câncer gástrico continua sendo uma importante causa de mortalidade, sabe-se que o desenvolvimento e progressão
do câncer gástrico é uma consequência de acumulação progressiva de alterações genéticas diferentes e epigenéticas. Principais
fatores de risco é a infecção pelo Helicobacter pylori, atuando sobre a mucosa gástrica por meio de toxinas, proteases, urease e
amônia. Fatores dietéticos e ambientais, como dietas ricas em sal, alimentos defumados ou precariamente conservados, com
conteúdo elevado de nitratos, nitritos e aminas secundárias, têm sido associadas a aumento de risco para câncer gástrico. A
oleorresina de copaíba é obtida a partir do tronco de várias espécies Copaifera L. (Leguminosae-Caesalpinoideae), nativas das
regiões tropicais da América Latina e da África Ocidental. Oleorresina copaíba é amplamente utilizado como uma medicina
popular, através da administração tópica e oral. Tem várias indicações etnofarmacológicos, incluindo dores em geral, ferimento,
antimicrobiano, úlceras cutâneas, inflamações gerais, doenças do aparelho digestivo, câncer e leishmanioses. Metodologia: Este
trabalho tem por objetivo estudar os efeitos antiproliferativos da oleorresina de Copaifera Duckei em linhagem tumoral de câncer
gástrico (AGP01). Foi submetido ao ensaio colorimétrico de incorporação de BrdU, teste de sobrevivência clonogênica, teste de
micronúcleo em cultura de células e extração de RNA das células AGP01 e leitura por espectrofotômetro. Resultados: Pelo
ensaio XTT foram obtidos os menores valores de viabilidade celular nas concentrações de 100; 50,0; 25,0; 12,5 e 6,25 µg/mL.
No ensaio de BrdU, a proliferação celular foi significativamente reduzida nas concentrações de 50 e 100 µg/mL, enquanto que
apenas a concentração de 100 µg/mL reduziu significativamente a fração de sobrevivência. O teste de micronúcleo em cultura de
células, nas concentrações de 25,0 e 50,0 ug/mL, provavelmente teve citotoxicidade com o oleorresina de copaíba nestas
concentrações, levando a morte celular ou redução da divisão celular e, consequentemente, não tendo a formação de
micronúcleos. O RNA extraído das amostras de foi quantificado em espectrofotômetro, onde a concentração do RNA presente
nas células de câncer gástrico, eram menores de acordo com o aumento a concentração de oleorresina de copaíba . A razão das
absorbância 260/280nm, obteve amostras livres de proteína em todas as concentrações testadas, e a razão das absorbâncias
260/230nm, mostrou que apenas o controle negativo foi satisfatório, não apresentando contaminações do RNA. Conclusão: Os
resultados demostraram que o oleorresina apresenta atividade citotóxica e antiproliferativa sobre a linhagem celular AGP1, no
entanto, estudos futuros devem ser realizados para avaliar o mecanismo de ação.
Palavras-chaves: Copaífera Duckei, Câncer gástrico, Helicobacter pylori.
Agência Fomento: FAPESP, CAPES.
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Resumo: Uma característica associada à capacidade de Pseudomonas aeruginosa sobreviver e disseminar-se frente a situações
adversas encontradas no ambiente e no organismo de hospedeiros é a regulação de genes de resposta a condições de estresse
celular, que incluem o evento de choque térmico. A exposição do microrganismo a um ambiente de alta temperatura resulta na
indução da síntese de proteínas específicas, representadas por chaperonas e proteases, que conferem um aumento da viabilidade
celular microbiana em condições consideradas letais. Presume- se que o gene PA 0657 de P. aeruginosa O1 possa estar associado
à indução ou supressão do processo transcricional de genes envolvidos na resposta ao choque térmico. Neste contexto, o objetivo
deste trabalho foi caracterizar a função do gene PA0657 de P. aeruginosa O1. Para isso, análises bioinformáticas foram realizadas
e o gene foi clonado e expresso em sistema bacteriano, produzindo uma proteína recombinante que foi purificada e caracterizada
enzimaticamente. Além disso, uma linhagem de P. aeruginosa O1 com o gene PA0657 rompido por recombinação homóloga foi
construída, sendo submetida, juntamente com a linhagem selvagem, a uma condição de estresse térmico, permitindo que a
expressão de diversos genes associados ao evento de choque térmico pudessem ser avaliadas por qRT-PCR. Os resultados
mostraram que a proteína recombinante PA0657 foi capaz de degradar adenosina trifosfato (ATP), dependente do íon Zn 2+. Foi
possível verificar também que a linhagem rompida perdeu a capacidade de produzir o pigmento piocianina quando crescida em
meio cetrimida e não apresentou seu fenótipo mucóide. Em análise in sílico observou-se que a região promotora do gene PA0657
é dependente de σ32 e a análise de expressão gênica evidenciou uma diminuição de expressão do gene rpoH na linhagem selvagem
de PAO1 após choque térmico, sendo este gene significativamente expresso na linhagem rompida. Observou-se também um
acentuado aumento na expressão do gene algU, nestas mesmas condições, na linhagem selvagem PAO1, com ausência de
expressão na linhagem rompida. É possível concluir, dessa forma, que o gene PA0657 exerce participação importante no processo
de regulação de resposta ao choque térmico e está relacionado com a conversão do fenótipo mucóide.
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Resumo: A uva é a variedade de fruta mais cultivada no mundo e representa um componente essencial para a dieta e cultura
mediterrânea. Da mesma forma, para o estado do Rio Grande do Sul o cultivo da uva representa importante aspecto da economia
e cultura. O suco de uva a partir de uvas Vitis labrusca tem muitos nutrientes e compostos bioativos com ação antioxidante,
antimutagênica, anticancerígenas e antiteratogênica, sendo os polifenóis os principais compostos com ação biológica.
Recentemente, tem sido proposto que o consumo de polifenóis na gestação pode gerar benefícios a gestante e a prole. Este estudo
objetivou avaliar os efeitos do consumo de suco de uva por ratas grávidas e lactantes sobre o risco de câncer de mama na prole.
Foram utilizadas 40 ratas as quais serão acasaladas com os machos (duas fêmeas para cada macho). Confirmadas as gestações,
as fêmeas foram divididas em 2 grupos, um que recebeu suco de uva e o outro e água ao longo das gestações. Após o nascimento
dos filhotes serão separadas as fêmeas, e estão permanecerão com a mãe até o final da amamentação. Ao atingir a puberdade, 21
dias pós natal, as prole fêmea foi eutanasiada e as glândulas mamárias retiradas para análise. As glândulas mamárias foram
mantidas a -80ºC até o envio para o laboratório na Georgetown University para análise. O nível das proteínas the p21Cip1/Waf1 and
p27Kip1 foram analisadas por Western Blotting. A analise estatística foi realizada pelo SigmaPlot e a diferença entre os grupos
observada por teste t, considerando p<0,05 como significativo. Observamos que o consumo de suco de uva durante a gestação
reduziu significativamente (p<0,05) os niveis dessas proteinas, consideradas supressoras tumorais, na glândula mamária da prole.
As proteínas p21 e p27 são consideradas membros da família Cip/Kip, as quais tem papel importante na regulação da transição
da fase G1 para S no ciclo celular, que é codificada com informação do cromossoma 6. Esta transição é particularmente importante
no estudo de células cancerígenas, pois é na fase S que se dá a replicação do DNA, uma das fases onde existe maior probabilidade
de ocorrerem mutações genéticas provocadas por uma perda da integridade do genoma, assim essas proteínas são consideradas
supresssoras tumorais. De acordo com a literatura cientifica alterações na glândula mamária na puberdade podem propicicar uma
proteção ou não indução ao câncer de mama quando na fase adulta. Sendo assim, concluimos que o consumo de suco de uva
durante a gestação predispõem a um aumento nos niveis de duas proteínas supressoras tumorais em glândula mamária na
puberdade, fato que pode contribuir para a proteção no câncer de mama quando na fase adulta.

Palavras-chaves: puberdade, suco de uva, gestação, supressor, tumor
Agência Fomento: CAPES, CNPq, FAPERGS, IBRAVIN
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Resumo: Os tumores renais representam aproximadamente 6% de todas as neoplasias infantis, e deles, 95% são do tipo
embrionário, denominado de nefroblastoma ou Tumor de Wilms (TW). Cerca de 5% dos pacientes diagnosticados com TW
esporádico parecem ter mutação no gene WT1. Os demais não estão associados a alterações genéticas dos genes WT1 e WT2,
sugerindo a existência de outros loci relacionados à patogênese do TW. A análise de polimorfismos genéticos de sequências
repetitivas in tandem (STR) é um método aceito para detectar associações entre genótipos e fenótipos. Entretanto, nenhum estudo
utilizou-se desta análise para associar possíveis alelos à susceptibilidade ao TW. Neste trabalho foram comparadas as prevalências
de diferentes polimorfismos em 15 loci STR (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539,
D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 e FGA) entre amostras de pacientes pediátricos com tumor de Wilms e
amostras de sangue periférico de crianças controle sem histórico de câncer. A distribuição dos alelos dos 15 STR foi comparada
entre 26 amostras de Tumor de Wilms e 68 crianças controle usando o kit AmpFlSTR® Identifiler™. Houve tendência de maior
frequência do alelo 22 do FGA entre os grupos (OR=2,55, IC95%=0,99-6,56, p=0.059). No entanto, a média da frequência do
alelo 8 do CSF1PO foi significativamente maior nas amostras de TW comparado ao grupo controle (OR=11,17, IC95%=1,486,5, p=0.04). O CSF1PO é um proto-oncogene para o receptor do fator 1 estimulador de colônia (CSF1R). Ele possui repetições
de tetranucleotídeos AGAT e está localizado no cromossomo 5q33.5-q34. CSF1R é codificado pelo proto-oncogene c-fms, e é
um membro da família de receptores para fator de crescimento que exibe atividade tirosina quinase intrínseca. Neste contexto, é
possível especular que as diferenças alélicas podem sugerir anormalidades na síntese e função desta molécula, o que poderia estar
associado ao desenvolvimento tumoral. Entretanto, o presente estudo é de associação caso controle, portanto, estudos adicionais
são necessários a fim de identificar uma relação causal entre os alelos avaliados e a susceptibilidade ao TW. Por fim, este é o
primeiro estudo que demonstra uma associação entre marcadores genéticos específicos e o TW. Pesquisas futuras são necessárias
para determinar se os alelos identificados podem ou não representar fatores de risco para esta neoplasia, e se sim, quais os
mecanismos que resultam desta associação.

Palavras-chave: Tumor de Wilms, STR, CSF1PO, neoplasias infantis.
Agência Fomento: CNPq (Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 36/2014 Processo 470452/2014-5)Processo 470452/2014-5),
Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR), Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), CAPES.
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Resumo: Os tumores cerebrais malignos são considerados os tipos de câncer mais agressivos do sistema nervoso central (SNC),
acometendo aproximadamente 7 em cada 100.000 indivíduos na população mundial. Dentre eles, o glioblastoma é o mais comum
e o que apresenta o maior grau de malignidade, representando cerca de 54% dos tumores malignos desenvolvidos no snc. Os
tratamentos para os tumores cerebrais tornam-se difíceis, pois a entrega de fármacos ao snc é dificultada em razão da presença
da barreira hematoencefálica (BHE). Com isso, novas alternativas para o tratamento da doença tornam-se necessárias. As
diidropiridinas (DHPS) podem ser uma boa alternativa para a síntese de novos fármacos, pois apresentam uma série de ações
farmacológicas previamente descritas, como vasodilatação, broncodilatação, neuroproteção, efeito antitumoral e antioxidante.
Sendo assim, a modificação estrutural dessas moléculas, com a adição de cadeias graxas, aumentando sua lipofilicidade e,
consequentemente, a permeabilidade à bhe, possa ser uma alternativa eficaz para o tratamento da doença. Portanto, o objetivo do
presente estudo foi investigar os possíveis efeitos antitumorais in vitro das novas 1,4-DHPS derivadas de ácidos graxos em
linhagem de glioblastoma de rato (C6). As metodologias de viabilidade, citotoxicidade e morte celular foram realizadas através
dos ensaios de mtt e marcação com iodeto de propídeo (IP), a fim de avaliar os possíveis efeitos antitumorais dessas moléculas
sobre a linhagem de glioblastoma. Além disso, a contagem celular foi realizada para avaliar o potencial antiproliferativo das
novas 1,4-dhps derivadas de ácidos graxos. Os resultados do ensaio com mtt mostram que essas moléculas induzem uma
significativa queda na viabilidade celular na maior concentração utilizada. Além disso, a marcação com ip sugere que as novas
1,4-DHPS apresentam uma atividade citotóxica na linhagem celular utilizada, pois houve um aumento significativo na morte
celular após o tratamento. A contagem celular mostrou que as novas 1,4-Dhps apresentaram um potencial citostático/citotóxico
eficaz, pois observamos uma diminuição significativa de células após o tratamento. Nossos resultados indicam que as novas 1,4DHPS derivadas de ácidos graxos apresentam atividade biológica in vitro em uma linhagem de tumor cerebral maligno, o que
sugerem um possível efeito antitumoral, sendo promissoras para futuros experimentos in vivo.

Palavras-chaves: Barreira hematoencefálica, bloqueador de canal de cálcio, cadeia graxa, efeito antitumoral, tumor cerebral
maligno
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Resumo: A depressão é uma doença que acomete grande parte da população mundial, pelo menos em algum momento da vida,
e estima-se que até 2030 será o distúrbio mental mais comum do mundo, atingindo mais pessoas do que doenças como o câncer.
Além disso, os indivíduos afetados pela depressão dependem de antidepressivos que geralmente não apresentam eficácia imediata
e manifestam diversos efeitos colaterais. A Tabernaemontana catharinensis, uma angiosperma da família Apocynaceae, tem
demonstrado diversos efeito farmacológicos, inclusive, em estudos anteriores, nosso grupo demonstrou atividade tipoantidepressiva do seu extrato bruto hidroalcoólico. Considerando a extensão de indivíduos acometidos pela depressão, o uso
crescente de antidepressivos e os efeitos farmacológicos da Tabernaemontana catharinensis, o objetivo desse estudo foi
investigar a possível ação tipo-antidepressiva da fração acetato de etila de Tabernaemontana catharinensis em um modelo animal
de depressão induzido por dexametasona. Foram utilizados 64 camundongos machos divididos em oito grupos experimentais
com oito animais cada. Os camundongos foram submetidos a um tratamento crônico, via subcutânea, por vinte e um dias com
dexametasona (0,1mg/Kg) ou veículo (salina), a fim de mimetizar a depressão nos animais. Nos últimos sete dias os animais
foram tratados, via oral, com veículo (água destilada) ou a fração acetato de etila da Tabernaemontana catharinensis nas doses
de 100mg/Kg ou 185mg/Kg. Vinte e quatro horas após o último tratamento foram realizados os testes comportamentais,
demonstrando que o tratamento crônico com dexametasona na dose de 0,1mg/Kg promoveu um aumento da imobilidade dos
animais no teste da suspensão pela cauda quando comparado aos animais tratados apenas com veículo. A administração da fração
acetato de etila, nas doses de 100mg/Kg ou 185mg/Kg, foi capaz de promover uma redução significativa do tempo de imobilidade
dos animais quando comparado ao grupo tratado com veículo sem alterar o número de cruzamentos dos animais no teste do
campo aberto. Deste modo, nossos resultados permitem concluir que a dexametasona, quando administrada na dose de 0,1mg/Kg
por 21 dias consecutivos, mimetiza a depressão no modelo do teste de suspensão pela cauda em camundongos e que a fração
acetato de etila das folhas de Tabernaemontana catharinensis apresenta um potencial efeito tipo-antidepressivo neste modelo
animal de depressão induzido por dexametasona.

Palavras-chaves: Depressão, Teste da suspensão pela cauda, Tabernaemontana catharinensis, Dexametasona.
Agência Fomento: PIPe – Art. 170, FURB.
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Resumo: A diabetes está na lista das cinco doenças de maior índice de morte no mundo e, no Brasil existem cerca de 12 milhões
de diabéticos. Está associada ao estresse oxidativo e por isso, é de interesse a investigação das espécies reativas de oxigênio
(ROS) no diabetes. O uso de dietas redutoras no tratamento de pacientes diabéticos vem se tornando comum na clínica. Um dos
compostos propostos é a Curcumina, pois ela possui ação anti-inflamatória e antioxidante. Avaliar a ação da Curcumina sobre os
níveis de ROS em células PBMC (Peripheral blood Monocyte Cells) in vitro e in vivo, os níveis de Ca2+ intracelulares e a
peroxidação lipídica em fígado e rim de ratos diabéticos. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa animal da
UFMG sob o protocolo nº 347/2012. Foram utilizados ratos Wistar, machos (250-300g). A indução de diabetes foi realizada
através da injeção de STZ (i.p. 60 mg/Kg). Animais com glicemia de jejum ≥200mg/dL foram considerados diabéticos. O
tratamento oral com Curcumina (60mg/Kg) foi realizado durante 15 dias via gavage. As células PBMC foram obtidas pelo método
de Ficoll-Paque, para dosagem dos níveis de ROS e Ca2+ intracelulares, através de espectrofluorimetria. A avaliação da
peroxidação lipídica foi realizada de acordo com metodologia descrita na literatura. Os controles foram feitos com animais nãodiabéticos e animais diabéticos não-tratados. A análise estatística foi realizada através do software GraphPad Prism 5. A STZ
aumentou a glicemia dos animais tratados, em relação aos animais tratados com veículo (p<0.05). O tratamento com Curcumina
não mostrou efeito sobre o peso e a glicemia dos animais .A STZ aumentou significativamente os níveis de ROS e de Ca2+, em
células PBMC de ratos diabéticos. O tratamento com Curcumina in vitro e in vivo reduziu significativamente os níveis de ROS
em células PBMC de ratos diabéticos (p<0,05). O tratamento com Curcumina diminuiu os níveis de ácido malonaldeído (MNDA),
em fígado e rim de ratos diabéticos (p<0,05). A Curcumina reduziu a variação dos níveis de Ca2+ intracelulares, em células PBMC
de ratos diabéticos. A Curcumina se mostrou um eficaz agente antioxidante, promovendo diminuição significativa de espécies
oxidativas, em células PBMC de animais diabéticos. Portanto, foi observado que a Curcumina contribui para a diminuição dos
níveis de Ca2+ e do MNDA, agentes moduladores do estresse oxidativo e de processos inflamatórios.

Palavras-chaves: Diabetes, ratos, espécies reativas de oxigênio, cálcio intracelular, dieta redutora, Curcumina.
Agência Fomento: CNPq, CAPES (Toxinologia), FAPEMIG (Rede Mineira de Toxinas).
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Resumo: Polifenóis antioxidantes, como pterostilbeno, têm potencial terapêutico para o tratamento e/ou prevenção de doenças.
No entanto, doses elevadas de polifenóis podem exercer efeitos tóxicos sobre o fígado, órgão responsável pelo metabolismo
destes compostos. Mecanismos de estresse oxidativo, tais como oxidação de lipídeos e proteínas, assim como a indução de
apoptose podem estar relacionados à hepatotoxicidade induzida por xenobióticos. Avaliar o efeito de três doses diferentes (25,
50 ou 100 mg/kg) de pterostilbeno complexado a hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD), sobre parâmetros oxidativos e
moleculares em hepatócitos de ratos. Foram utilizados ratos Wistar, randomizados em quatro grupos experimentais. Grupo
controle (PTS0; n=8) o qual recebeu solução veículo (solução aquosa de HPβCD), e os grupos pterostilbeno os quais receberam
pterostilbeno complexado com HPβCD nas doses 25 (PTS25; n=8), 50 (PTS50; n=8) e 100mg/Kg (PTS100; n=8) via gavagem,
por um período de 14 dias. Ao final do protocolo experimental, os animais foram eutanasiados, o fígado foi coletado,
homogeneizado e utilizado para a quantificação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), assim como para a
determinação das espécies reativas de oxigênio (EROs) totais e níveis de carbonilas protéicas. A expressão de proteínas associadas
à apoptose, como Bax (pró-apoptótica) e Bcl-2 (anti-apoptótica) foram determinadas por Western blot. Este estudo foi aprovado
pelo CEUA-UFRGS, sob nº 28218. Os resultados foram analisados por ANOVA de uma via seguido do teste de Tukey. Nível de
significância P < 0,05. A administração do pterostilbeno complexado com HPβCD, reduziu a lipoperoxidação (cerca de 50%;
P<0,001) e os níveis de EROs totais (cerca de 40%; P<0,001) em relação ao grupo controle, em todas as doses testadas. Por
outro lado, o pterostilbeno complexado com HPβCD, em nenhuma das doses, alterou significativamente os níveis de carbonilas
proteicas e a expressão das proteínas Bax, Bcl-2 e a razão Bax/Bcl-2 no tecido hepático. Portanto, concluímos que a administração
oral do pterostilbeno complexado com HPβCD nas doses de 25, 50 ou 100 mg/kg produz efeito antioxidante no fígado de ratos.
Ainda, podemos supor que as doses testadas não induzem dano oxidativo tecidual e apoptose no fígado de ratos, podendo ser
considerado potencialmente seguras.

Palavras-chaves: pterostilbeno, dano hepático, estresse oxidativo
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Resumo: A família de tumores Sarcoma de Ewing compreende neoplasias com características neuroectodérmicas, na qual
tumores menos diferenciados são denominados Sarcoma de Ewing (SE). O diagnóstico é mais frequente na faixa etária até 10
anos e o índice de cura varia de 50-70%. O fator de crescimento epidérmico (EGF) e seu receptor (EGFR) estão amplamente
envolvidos no processo de tumorigênese e metástase em câncer de cabeça e pescoço, pulmão e colorretal. As linhagens SK-ES1 e RD-ES foram cultivadas conforme protocolo ATTC®. Para experimentos de viabilidade, proliferação, clonogenicidade foram
expostas ao EGF ou ao inibidor da fosforilação do respectivo receptor (“Tyrphostin - AG1478”) por 72 horas, com doses variando
de 0,01–1ug/mL e 5–40 uM, respectivamente. A viabilidade e proliferação celular foram avaliadas a partir do método de exclusão
por azul de Tripan. A análise do ensaio clonogênico se baseia em fotos obtidas 13 dias após tratamento, nas quais se avalia as
colônias em software ImageJ®. Para análise do ciclo celular, as linhagens foram expostas ao AG1478 e, 48hs depois, realizada a
marcação com iodeto de propídeo e análise por citometria de fluxo. Avaliação colorimétrica com X-Gal foi feita para analisar a
indução de senescência pelo AG1478. A estatística avaliou, primeiramente, os dados quanto a sua normalidade, sendo seguido
de teste de ANOVA e pós-teste de Tuckey ou Kruskal- Wallis, considerando significância p<0,05 em software Graph Pad
Prisma®. A exposição das linhagens ao EGF mostrou significância estatística quanto ao aumento na taxa de proliferação. Na
inibição do receptor, a viabilidade e proliferação celular resultou em IC50 de 12,8uM e 9,8uM para SK-ES-1 e RD-ES. Foi
observado, ainda, que a inibição da fosforilação de EGFR por AG1478 reduziu significativamente o número e tamanho de
colônias celulares, e que a sua ativação reflete em um aumento de ambos parâmetros. Alterações das porcentagens populacionais
em todas as fases do ciclo, excetuando-se a S, foram observadas. O ensaio colorimétrico mostrou diferença estatística em ambas
linhagens quanto a percentagem de células senescentes quando comparadas ao controle. Esses resultados sugerem que a exposição
ao EGF aumenta a proliferação e a capacidade de clonogenicidade de células de SE, bem como a diminuição destes quando da
inibição do receptor. Também, a inibição de EGFR resulta em alterações no ciclo celular e fenômeno de senescência. Projeto
aprovado pelo CEP-HCPA sob n°14-0690
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Resumo: Os relatos da eficácia de plantas medicinais auxiliam na divulgação dos seus benefícios, mesmo não tendo alguns dos
seus constituintes químicos conhecidos. Com isso, botânicos, farmacologistas e fitoquim
́ icos, buscam plantas com substâncias
bioativas de interesse farmacológico e moléculas com potenciais terapêuticos, como propriedades fotoprotetoras, inibidoras
acetilcolinesterase (iAChE) e antioxidantes (AA), utilizadas contra doenças crônicas e degenerativas como Alzheimer, Parkinson,
Aterosclerose, Diabetes e envelhecimento precoce. A espécie Zornia latifolia, vulgo arrozinho-do-campo é uma planta medicinal
utilizada para febre, inchaço, reumatismo e congestaõ . A espécie é pouco estudada e carente do conhecimento do seu potencial
biológico e da sua constituição química. Este trabalho teve como objetivo estudar a fitoquim
́ ica e as atividades biológicas das
partes aéreas da Zornia latifolia, contribuindo para o conhecimento do potencial medicinal da espécie e da flora de ocorrência no
estado da Bahia. O material vegetal foi obtido em Salvador-BA e comparado com a exsicata do Herbário ALC – UFBA. As partes
aéreas moídas foram maceradas em metanol e após a partição líquido-líquido obteve-se os extratos hexânico (Hex), clorofórmico
(CHCl3) e acetato de etila (AcOEt). A atividade iAChE foi determinada pelo método quantitativo fotocolorimétrico, em triplicata.
Usou-se a eserina como referência. A atividade AA baseou-se na capacidade das amostras em sequestrar o radical estável 1,1difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), utilizando metodologia adaptada e o padraõ BHT como referência. As leituras das absorbâncias
foram realizadas em espectrofotômetro de microplaca (BioRAD) com incubaçaõ a 25ºC, em triplicatas. Os extratos CHCl3, Hex
e metanólico demonstraram baixa atividade iAChE, com 0%, 12,6% e 11,7%, respectivamente. Já para a atividade AA desses
extratos, obteve-se 57,08%, 40,25% e 51,58% de inibição respectivamente mais 62,51% de inibiçaõ do extrato AcOEt, todos em
comparaçaõ com o padraõ BHT (67,9%), sendo uma forte candidata natural contra o stress oxidativo. A espécie é uma fonte
promissora de substâncias bioativas de interesse farmacológico que pode contribuir para o desenvolvimento de novos fármacos,
além de valorizar a biodiversidade da caatinga. Este trabalho fornece uma contribuição inédita acerca da atividade AA da Zornia
latifolia, pois até o momento naõ foram encontrados registros na literatura desta parte da planta.
Palavras-chaves: Zornia latifolia,, atividade antioxidante, inibição da acetilcolinesterase.
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Resumo: A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) é uma rara complicação provocada por agentes neurolépticos, relacionandose ao bloqueio dos receptores dopaminérgicos nos gânglios da base. É conhecida como síndrome da deficiência aguda da
dopamina e pode ser caracterizada por hiperpirexia, alteração do nível de consciência, hipertonia, disfunção autonômica,
insuficiência respiratória, rabdomiólise e leucocitose. MDFG, cinquenta anos, sexo feminino, deu entrada em um hospital
psiquiátrico apresentando ideias persecutórias, seguida de perda de consciência associada a quadro de convulsão tônico-clônica,
sendo internada por quinze dias sob medicação específica. Aos dez dias de internação apresentou rigidez muscular associada à
hipertermia, disartria, disfagia, sialorreia, ataxia, dispneia e confusão mental. Foram realizados exames bioquímicos,
hematológicos, microbiológicos e imagiológicos; apenas a enzima Gama Glutamil Transferase (GGT) apresentou-se aumentada.
A paciente foi liberada sem melhora do quadro secundário e o mesmo regime terapêutico foi administrado em domicílio. Três
dias após a alta hospitalar, devido ao agravamento sintomatológico, a paciente procurou pela emergência e novos exames
laboratoriais foram realizados. Nesse episódio outros exames apresentaram-se alteradas: GGT, Creatino Fosfoquinase (CK),
Bilirrubina Direta e urobilinogênio aumentados. O regime terapêutico foi alterado; dois meses após a suspensão da medicação
inicial, outros exames foram realizados sem apresentar alteração. Sabe-se que determinados fármacos induzem a síntese e
aumento da atividade plasmática da GGT, bem como o aumento da síntese de bilirrubina direta e excreção de urobilinogênio na
urina. Além disso, o aumento da CK está associada à lesão do músculo esquelético, característica na SNM, uma vez que a
atividade terapêutica dos antipsicóticos está relacionada ao bloqueio da dopamina nos receptores do tipo D2 no tegmento ventral
e substância negra. Essa é a principal explicação da fisiopatogenia da doença. Assim, os achados laboratoriais associados à
sintomatologia e à reversão do quadro após suspensão da medicação, sugerem quadro de SNM. Os resultados dessa análise são
importantes para o conhecimento dos riscos associados a interação medicamentosa entre antipsicóticos e antidepressivos.
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Resumo: A Piptadenia moniliformis (syn) pertencente à subfamília Mimosoideae (Fabaceae), popularmente conhecida como
“catanduva”, é uma árvore de larga distribuição nas regiões de Caatinga e Cerrado do Brasil. Em estudos fitoquímicos prévios
realizados com as sementes, foram apenas detectadas a presença de fenóis, flavonóides e do alcalóide bufotenina ficando a espécie
carente de investigações mais aprofundadas. Este trabalho teve como objetivo a bioprospecção e avaliação de atividades
citotóxicas e inibidoras da acetilcolinesterase (iAChE) de P. Moniliformis. A determinação da atividade citotóxica foi realizada
conforme o teste de letalidade de Artemia salina. Este teste pode ser considerado como uma avaliação preliminar para
determinação de toxicidade geral bem como, citotoxicidade para busca de substâncias anticancerígenas. O teste de iAChE foi
determinada in vitro pelo método espectrofotométrico modificado de Ellman e Ingkanimam. Inibidores acetilcolinesterase
(iAChE) são utilizados no tratamento da doença de Alzheimer (DA) e muitos extratos vegetais exibem atividade inibidora contra
essa enzima. O material vegetal foi colhido na cidade de Feira de Santana e comparado com a exsicata depositada no Herbário
UEFS. Do extrato metanólico, obtido por maceração dos caules, levou-se ao extrato acetato de etila (AcOEt) após a uma partição
líquido–líquido. O fracionamento do extrato AcOEt foi feito em coluna cromatográfica (CC) empacotada com sílica gel e
utilizando-se diversos eluentes em ordem crescente de polaridade, resultando em 14 subfrações que foram submetidas aos ensaios
biológicos. As frações submetidas ao teste de letalidade frente A. salina foram consideradas inativas pois apresentaram
DL50>1000 μg/mL. A fração identificada como M1 apresentou 100 % de atividade inibidora da acetilcolinesterase, sendo
superior a fisostigmina, utilizada como controle. Outras frações também demonstraram atividades inibidoras abaixo de 50%.
Diante dos resultados expostos, pode-se afirmar que a P. moniliformis pode constituir uma grande fonte de novas moléculas com
atividade anticolinesterásica e com baixa toxicidade, contribuindo para a elucidação de novas drogas com larga margem
terapêutica, além de valorizar a biodiversidade brasileira, a qual possui um grande número de espécies vegetais ou animais, ainda
pouco estudadas.
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Resumo: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), cada vez mais prevalente no mundo e consiste na progressão
do quadro de esteatose hepática (EH), tornando-se alvo de estudos que visam o desenvolvimento de terapias voltadas para a
reversão do quadro. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da farinha da casca de maracujá (FCM) na EH. Ratos
Wistar machos com 21 dias de idade foram divididos em grupos (n=6): G1) controle (ração normal + água), G2) frutose (ração
normal + água com frutose 10%) e G3) frutose + FCM (ração com FCM 30% + água com frutose 10%), os animais receberam
os diferentes tratamentos durante oito semanas. Foi mensurada a circunferência abdominal, peso dos animais, consumo de água
e de ração. Ao final do período experimental foi coletado sangue para a realização de análises bioquímicas e hematológicas e os
órgãos para análise histológica. O consumo de frutose (10%) induziu aumento significativo (p <0,05) no percentual de ganho de
peso, porém sem aumento equivalente na medida da circunferência abdominal, embora observou-se acúmulo de tecido adiposo
nessa região. O consumo de frutose induziu aumento (p <0,05) nos níveis séricos de triglicerídeos e acúmulo de colesterol e
triglicerídeos no tecido hepático, ocasionando a formação de lesões histológicas compatíveis ao quadro de EH. No entanto, não
foram encontradas variações significativas na concentração das enzimas AST e ALT. A suplementação com FCM induziu
significativa redução (p <0,05) no ganho de peso, percentual de ganho de circunferência abdominal e peso absoluto do fígado,
assim como nos infiltrados lipídicos (colesterol e triglicerídeos) nesse órgão, diminuindo também os triglicerídeos séricos quando
comparado ao grupo da frutose. Esses animais apresentaram aumento significativo (p <0,05) nos níveis de fosfatase alcalina e
colesterol HDL. Juntos, os dados obtidos demonstram que o uso de frutose (10%) induziu EH em ratos, inferindo que seu consumo
constitui um risco para a saúde, ao passo que a suplementação com FCM mostrou-se eficaz na redução de características do
quadro, constituindo um interessante achado, visto que a casca deste fruto constitui um resíduo agroindustrial, o qual pode ser
utilizado visando a sustentabilidade e aproveitamento de fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos importantes para
prevenção e combate de doenças como a DHGNA.
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Grande do Norte e Pós-graduando (lato sensu) pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. Docente da Faculdade Estácio
São Luis.2Nutricionista pela Universidade Católica Dom Bosco-UCDB. Mestre em Biotecnologia pela Universidade Católica
Dom Bosco-UCDB. Doutoranda em Biotecnologia e Biodiversidade da REDE PRÓ-CENTRO OESTE; 3Discentes do Curso de
Biomedicina da Faculdade Estácio São Luis/MA

Resumo: Os medicamentos são grandes efetores no tratamento eficaz de muitas patologias, sua importância vincula-se com os
hábitos e as recomendações, visto que se administrados ou associados a outras substâncias podem causar as chamadas interações
medicamentosas, causando possíveis riscos à saúde. Dessa forma, chama-se atenção para as interações do tipo medicamentoalimento. Trata-se de uma pesquisa realizada com docentes da área de saúde sobre o conhecimento da interação medicamentoalimento realizado em uma instituição de ensino superior em São Luís/MA por meio de um formulário eletrônico desenvolvido
no Google Drive (aplicativo disponibilizado pelo provedor Google com perguntas abertas e fechadas). Relata-se uma pesquisa
de forma descritiva e quantitativa em busca de variáveis de interesse, tais como: formação do profissional, conhecimento sobre a
interação e como soube dessa interação. Obteve o parecer ético com número 1.618.924 conforme o Comitê de Ética e Pesquisa
UNICEUMA – Plataforma Brasil. Como resultado observou-se que o quadro docente foi prevalentemente feminino (95%) sendo
a maior parte com formação em enfermagem (23%) e com média de idade de 34,8±7,5 anos e atuação de no mínimo 02 (dois)
anos. A maioria (79%) conhecia sobre a interação, no entanto, apesar de serem da área de saúde não receberam essa informação
de profissionais habilitados do medicamento e sim através de outros meios (33%) e bulas (29%). E ainda citaram que preferem
as vezes administrar os medicamentos longe das refeições (87%) o que pode ocasionar redução ou acelerar a absorção tanto do
medicamento como do alimento, já que a maioria acredita que podem sofrer interação; e ingeri com água (70%). Conclui-se que
ainda há muitas dúvidas sobre a interação medicamento-alimento inclusive, torna-se uma atenção especial tanto para docentes da
área de saúde como para a população de modo geral sobre possíveis agravos ou complicações para a saúde e assim ocasionando
também um insucesso terapêutico.

Palavras-chaves: Interação medicamentosa, alimentos, docentes.
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Título: Campomanesia xanthocarpa APRESENTA AÇÃO ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIA SOZINHA E EM
ASSOCIAÇÃO AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO.
Autores: Brenda da Silva2,3, Juliana Soares Otero1,2,3, Gabriela Elisa Hirsch2,3, Amanda Spring de Almeida1,2,3, Mariana
Migliorini Parisi2,3 Fernando Garcez Porto1,2,3, Sabrina Nascimento1,2,3, Monica Jaskulski1,2,3, Aline Schmidt2,3, Jonatas Zeni
Klafke1,2,3, Paulo Ricardo Nazário Viecili2,3.
Instituição: 1Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral a Saúde – UNICRUZ, 2Grupo Multidisciplinar de Saúde –
UNICRUZ, 3Centro de ensino e pesquisa do Instituto de Cardiologia de Cruz Alta – RS.

Resumo: As folhas da planta C. xanthocarpa Berg. (Myrtaceae), presente na região Sul do Brasil, são usadas empiricamente na
medicina popular e possuem componentes fitoquímicos, os quais apresentam atividade antiplaquetária, sendo este efeito
comprovado em camundongos. Devido aos efeitos da planta na inibição plaquetária em modelo animal e a necessidade da
descoberta de novos tratamentos alternativos nosso objetivo foi de investigar os efeitos da C. xanthocarpa na agregação
plaquetária de humanos, comparando seus efeitos ao do ácido acetilsalicílico (AAS). Trata-se de um estudo clínico duplo cego
randomizado, envolvendo 23 indivíduos saudáveis, de 18 a 50 anos de ambos os sexos, que realizaram verificação do VO2 por
teste de COOPER, aleatoriamente divididos em 3 grupos: (1) grupo AAS, o qual recebeu 100 mg de AAS; (2) grupo planta, o
qual recebeu 1000 mg de C. xanthocarpa; e (3) grupo associação, o qual recebeu 500 mg de C. xanthocarpa juntamente com 50
mg de AAS; diariamente em cápsulas por 5 dias. Foram realizadas coletas sanguíneas antes, depois do tratamento e no oitavo
dia após o tratamento para a análise de recuperação da agregação plaquetária. Em seguida, foram realizadas as análises de
agregação plaquetária através de método turbidimétrico, para monitorar a função plaquetária, utilizando os agonistas adenosina
difosfato (ADP) e ácido araquidônico (AA). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade de Cruz
Alta (n° 920.959). Com relação aos resultados, indivíduos dos grupos AAS e associação apresentaram redução significativa, 1
dia após o fim do tratamento, na agregação plaquetária via agonista ADP quando comparados aos seus valores basais e retornaram
aos valores iniciais 8 dias após o fim do tratamento. Nestas mesmas condições e via, o grupo C. xanthocarpa não apresentou
redução significativa. Ao avaliarmos a agregação plaquetária via agonista AA, os indivíduos de todos os grupos apresentaram
redução significativa 1 dia após o final do tratamento, quando comparados aos seus valores basais. Os grupos C. xanthocarpa e
AAS retornaram aos valores basais 8 dias após o fim do tratamento, já no grupo Associação, o efeito antiagregante foi mais
duradouro. Sendo assim, a C. xanthocarpa não apresentou efeito antiplaquetário na via do ADP, porém contribuiu para o efeito
antiplaquetário do AAS. Além disso, quando a agregação ocorreu via agonista AA, a planta apresentou ação antiagregante
plaquetária sozinha e em associação com o AAS.

Palavras-chaves: Antiagregante. Plaquetas. Guavirova.
Agência Fomento: Instituto de Cardiologia de Cruz Alta.
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Título: EFEITO IN VITRO ANTI-INFLAMATÓRIO DA ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS).
Autores: Carine Eloise Prestes Zimmermann1,2; Andressa Munaretto2; Verônica Farina Azzolin1; Fernanda Barbisan1; Ivana
Beatrice Mânica da Cruz1.
Instituição: 1Universidade Federal de Santa Maria – PPG Farmacologia – RS; 2Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo
Ângelo – IESA –Santo Ângelo – RS.

Resumo: O processo ou reação inflamatória é uma forma de defesa do organismo em resposta a um trauma, à infecções ou à
indução inflamatória local, desencadeada por alterações imunológicas, hormonais ou pelo estresse. Este mecanismo é promovido
por meio da atividade de citocinas e polipeptídeos produzidos por algumas células, como monócitos/macrófagos, que podem ser
estimuladas pelos hábitos de vida. Além disso, proteases citotóxicas e radicais livres de oxigênio e espécies reativas de oxigênio
(EROS), também são liberadas pelo organismo e resultam em significativos danos nos órgãos devido ao desequilíbrio gerado. O
organismo apresenta um mecanismo natural antioxidante que é desempenhado por uma série de enzimas antioxidantes, como a
superóxido dismutase, catalase e a glutationa peroxidase. Outra forma de minimizar a formação de radicais livres e EROS é
através de compostos antioxidantes de origem dietética, os quais possuem moléculas bioativas com atividade antioxidante, agindo
positivamente na fisiologia e saúde humana, prevenindo doenças e promovendo a longevidade. Dentre os alimentos, as bebidas
cafeinadas como o café, o chá verde, a erva-mate e o guaraná se destacam, por serem ricas em cafeína, flavonoides, xantinas.
Neste contexto, alimentos ricos em compostos antioxidantes, como a erva-mate (Ilex paraguariensis) pode ser uma alternativa
terapêutica ou de prevenção aos eventos relacionados com o processo inflamatório. O objetivo do presente estudo foi avaliar o
efeito in vitro da erva-mate, Ilex paraguariensis, em células da linhagem RAW 264.7 (macrófagos inflamatórios). As células
foram cultiivadas em placa de 96 micropoços, cultivadas em meio RPMI-1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino, 25
mM HEPES e 2,5 UI de penicilina/estreptomicina, na quantidade de 1 X 105 células/ml, sendo equivalente a uma confluência de
75%, para manter um crescimento exponencial. As concentrações de 0.5, 1, 5, 10, 20 e 100 mg/mL foram avaliadas em 0, 24, 48
e 72 horas, em estufa com atmosfera controlada de 5% de CO2 a 37ºC. Os testes foram realizados através do corante Trypan
blue e o ensaio MTT, conforme previamente descrito na literatura, os quais avaliaram a viabilidade e a proliferação celular,
respectivamente. Observou-se que após 72 h de cultivo celular um efeito anti-proliferativo sobre as células (RAW 264.7) nas
concentrações do extrato, o que sugeriu uma atividade anti-inflamatória. Portanto, a erva-mate se mostrou um agente antiinflamatório quando testado in vitro. Entretanto há necessidade de estudos complementares, principalmente in vivo.

Palavras-chaves: Erva-mate, células RAW 264.7, processo inflamatório.
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Título: CARACTERIZAÇÃO FITOQUÍMICA DOS EXTRATOS HIDROETANÓLICOS DE Baccharis trimera E DE
Baccharis articulata E SEU POTENCIAL ANTIOXIDANTE
Autores: Jéssica dos Santos Goulart1, Gabriela Tassotti Gelatti1, Tamiris Felippin1, Ana Caroline Tissiani1, Mariana Spanamberg
Mayer1, Roberta Cattaneo Horn1
Instituição: 1Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ).

Resumo: As plantas medicinais são muito utilizadas na medicina popular, sendo algumas vezes, a única fonte de medicação que
a população tem acesso. Entre as plantas com potencial medicinal, estão as espécies da família Asteraceae, como a Baccharis
trimera e a Baccharis articulata, nativas no sul do Brasil. No que diz respeito as suas características químicas, mais de 150
compostos foram isolados e identificados Visando quantificar os compostos antioxidantes dessas duas espécies, o objetivo deste
estudo foi realizar a caracterização fitoquímica dos extratos hidroetanólicos de Baccharis trimera e de Baccharis articulata. As
partes aéreas de Baccharis trimera e de Baccharis articulata foram secas a 30ºC em estufa, moídas em moedor de facas, após
adicinou-se etanol absoluto e água (70:30) como solventes extratores. As soluções foram submetidas a agitações manuais diárias
durante 14 dias, após este período foram filtradas, concentradas em evaporador rotatório e liofilizadas, obtendo-se assim os
extratos brutos hidroetanólicos. Foram dosados os compostos fenólicos totais, flavonoides e taninos condensados. Foi realizado
o teste T para amostras independentes considerando significativo um p<0,05. Verificou-se no extrato hidroetanólico de Baccharis
trimera uma concentração de 326,64 ± 6,8 mg/g de compostos fenólicos totais, 21,51 ± 2,2 mg/g de flavonoides e 13,32 ± 1,3
mg/g de taninos condensados. Já no extrato hidroetanólico de Baccharis articulata observou-se um teor de 339,3 ± 8,4 mg/g de
compostos fenólicos totais, 23,73 ± 2,1 mg/g de flavonoides e 11,87 ± 0,9 mg/g de taninos condensados. Não foi observado
diferença significativa entre a composição das duas espécies de carqueja. Conclui-se que ambos os extratos possuem compostos
com atividade antioxidante na sua composição.

Palavras-chaves: Plantas Medicinais, Baccharis, Antioxidante.
Agência Fomento: CAPES e CNPq.
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Título: EXTRATO DE Ipomoea asarifolia REDUZ OS NÍVEIS DE TNF-α EM RATOS COM INFLAMAÇÃO
INTESTINAL INDUZIDA POR DNBS.
Autores: Gerlane Coelho Bernardo Guerra1, Daline Fernandes de Souza Araújo2,
Valéria Costa da Silva1, Maíra Conceição Jerônimo Souza Lima3, Aurigena Antunes de Araújo1, Raimundo
Fernandes de Araújo Júnior4, Silvana Maria Zucolotto Langassner3, Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa3.
Instituição: 1 Departamento de Biofísica e Farmacologia, Centro de Biociências, UFRN, Natal-RN, 2 Departamento de
Nutrição, UFS, Lagarto-SE, 3 Departamento de Farmácia, Centro de Ciências da Saúde, Natal-RN, 4 Departamento de
Morfologia, Centro de Biociências, UFRN, Natal-RN.

Resumo: A Doença inflamatória intestinal (DII) engloba a Colite ulcerativa (CU) e a Doença de Chron (DC), nas quais, estão
envolvidos fatores imunológicos, predisposição genética e fatores ambientais que interagem com a microbiota intestinal. Na DII,
os macrófagos ativados, produzem grandes quantidades do Fator de Necrose Tumoral (TNF-α), que aumenta a expressão de
moléculas de adesão (VCAM-1 e ICAM-1) nas células endoteliais, e assim, aumenta a migração de leucócitos para a mucosa
intestinal. Plantas do gênero Ipomoea asarifolia (IA) possuem potencial anti-inflamatório e antioxidante devido à presença de
compostos fenólicos (quercetina, ácido cafeíco e ácido clorogênico). Nesse sentido, avaliamos o potencial anti-inflamatório
intestinal do extrato de Ipomoea asarifolia em modelo de inflamação intestinal induzida por ácido 2,4- dinitrobenzeno sulfônico
(DNBS- 25 mg/rato em 50% de etanol) comparando com o fármaco padrão, sulfassalazina (SSA), protocolo de aprovação
CEUA/UFRN n°068/2015. Para isso, ratos Wistar fêmeas (n = 8), pesando 200 ± 20 g, foram distribuídos aleatoriamente em:
grupo saudável, controle DNBS, IA e SSA. O extrato de IA nas doses de 25, 50 e 100 mg/Kg/dia, SSA dose de 250 mg/Kg/dia
ou salina, foram administrados por via oral, 48, 24 e 1 hora antes e três dias após a indução do processo inflamatório intestinal.
Após a eutanásia, o segmento colônico foi seccionado, pesado, medido a extensão, e realizada a avaliação do índice do dano
macroscópico (IDM). Amostra longitudinal foi obtida para a determinação de TNF-α por ELISA. A melhora do processo
inflamatório intestinal foi observada nos grupos tratados pela redução do dano macroscópico: escores de 0; 8,5; 6,4; 4,0; 4,5 e
4,0 e relação peso/longitude do cólon: 115,4 ± 8,53; 186,1 ± 15,71; 138,5 ± 7,34; 131,4 ± 6,09; 136,6 ± 7,75 e 123,1 ± 10,09
mg/cm, e redução da citocina pró-inflamatória TNF-α: 0,053 ± 0,02377; 0,446 ± 0,08180; 0,428 ± 0,05714; 0,264 ± 0,03189;
0,047 ± 0,01557 e 0,039 ± 0,01190 ng/g tecido para o grupo saudável, controle DNBS, tratado com IA nas doses de 25, 50 e 100
mg e SSA, respectivamente (p> 0,05). A melhora nos grupos tratados com o extrato de IA e sulfassalazina foi confirmada pela
preservação do tecido intestinal com presença das células caliciformes e redução da infiltração leucocitária. Os resultados indicam
que o extrato de Ipomoea asarifolia possui propriedade anti-inflamatória intestinal que está relacionada à redução dos níveis de
TNF-α.

Palavras-chaves: Doença Inflamatória Intestinal, Ipomoea asarifolia, TNF-α, DNBS.
Agência Fomento: UFRN
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Título: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA NANOEMULSÃO CONTENDO SINVASTATINA
Autores: Michele Pereira Moreira1, Adeline Viero1, Aline Ferreira Ourique1, Carina Rodrigues Boeck1
Instiuição: 1Centro Universitário Franciscano-UNIFRA- Santa Maria, RS

Resumo: A sinvastatina é um inibidor da HMG-CoA redutase, que modula a síntese de colesterol, reduzindo a progressão de
doenças coronarianas. Estudos epidemiológicos indicam que a sinvastatina também é capaz de reduzir o avanço de doenças
neurodegenerativas. Em modelos in vitro e/ou animais, a sinvastatina foi capaz de reduzir a neurodegeneração após epilepsia, e
promover aumento da captação de glutamato em modelos de demência. A sinvastatina é um fármaco lipofílico, permeia
facilmente as barreiras celulares, e a barreira hematoencefálica. No entanto, a biodisponibilidade da sinvastatina é muito baixa,
em torno de 5%, limitando sua atividade no cérebro. Uma alternativa para a sinvastatina atuar de forma satisfatória seria utilizar
um nanocarreador. As nanoemulsões são efetivos sistemas de liberação de fármacos lipossolúveis, possuem inúmeras
propriedades farmacêuticas e biológicas, boa estabilidade física e são de fácil obtenção. São sistemas heterogêneos, onde um óleo
está disperso em água na forma de gotículas, na presença de um agente emulsionante. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi
desenvolver nanoemulsões contendo sinvastatina e avaliar suas características físico-químicas para futura aplicação em modelos
de neuroproteção. As nanoemulsões foram obtidas por emulsificação espontânea. Na fase orgânica, a fosfatidilcolina de soja foi
dissolvida em etanol 40 oC, seguida pela adição de Crodamol®, e sinvastatina (1mg/mL). A fase aquosa foi composta por PBS
pH 6,4 e poloxamer 407. A nanoemulsão foi formada pela injeção da fase orgânica na fase aquosa, mantida sob agitação
magnética por 30 minutos a ± 23 oC. O etanol foi removido sob pressão reduzida, a 40 oC. Uma nanoemulsão sem o fármaco
(branca) foi produzida para fins de comparação. Foram preparados três lotes de nanoemulsão contendo sinvastatina e branca. O
tamanho de partícula e índice de polidispersão foram avaliados por espalhamento de luz dinâmico. A carga de superfície foi
determinada por mobilidade eletroforética (Zetasizer® Nano-ZS, Malvern). O teor do fármaco nas nanoemulsões contendo
sinvastatina foi obtido por CLAE (Shimadzu). As nanoemulsões apresentaram aparência homogênea, cor branca levemente
azulada, causada pelo efeito Browniano característico, demonstrando sucesso na obtenção das formulações. O tamanho de
partícula encontrado foi de aproximadamente 250 nm, o índice de polidispersão abaixo de 0,250. A carga de superfície inferior a
-10 mV. O teor do fármaco ficou próximo a 100%.

Palavras-chave: estatinas, nanotecnologia, nanopartículas, neuroproteção
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Título: N-ACETILCISTEÍNA PREVINE OS EFEITOS COMPORTAMENTAIS INDUZIDOS POR UM PROTOCOLO
DE ESTRESSE AGUDO EM PEIXES-ZEBRA (Danio rerio).
Autores: Jéssica Valadas da Silva1,7, Debora Cristina Dias1,7, Ricieri Mocelin1,2, Ana Paula Herrmann3, Matheus Marcon1,2,
Cassiano Lazarotto Rambo4, Murilo Sander de Abreu5, Elaine Elisabetsky1, Leonardo José Gil Barcellos5,6, Angelo Luis Piato1,2
Instituições: 1Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento (LAPCOM) – Porto Alegre - RS, PPG Farmacologia e
Terapêutica – UFRGS - Porto Alegre - RS, 2PPG Neurociências – UFRGS - Porto Alegre - RS, 3Grupo de Estudos Biológicos e
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5
PPG Farmacologia – UFSM - Santa Maria - RS, 6PPG Bioexperimentação – UPF - Passo Fundo – RS, 7Curso de Biomedicina
– UFCSPA – Porto Alegre – RS.

Resumo: Os indivíduos são diariamente submetidos a situações estressantes que desencadeiam uma série de alterações
neurofisiológicas e comportamentais no organismo. Essas adaptações são fundamentais para o indivíduo superar tais demandas.
Entretanto, quando o estressor supera a capacidade adaptativa do organismo, podem ocorrer efeitos deletérios, incluindo
transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Os transtornos de ansiedade são considerados de alta prevalência na
população mundial e podem causar impactos importantes na qualidade de vida. Para o tratamento desses transtornos são utilizados
ansiolíticos, fármacos com eficácia limitada e com relevante incidência de efeitos adversos. Dessa forma, é fundamental a busca
por novos compostos mais eficazes e com melhor perfil de efeitos adversos. O peixe-zebra (Danio rerio), conhecido como
zebrafish, é um teleósteo de água doce com destaque na pesquisa translacional, principalmente na área de neurociência.
Considerando o mecanismo de ação multifacetado de N-acetilcisteína (NAC), o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da
exposição à NAC no protocolo de estresse agudo por perseguição no teste de tanque novo em peixes-zebra. Peixes-zebra de
ambos os sexos foram expostos à NAC (0,1, 1,0 e 10,0 mg/L) por 10 minutos. Após, os animais foram perseguidos com uma rede
durante 2 minutos. Posteriormente, os animais foram individualmente submetidos ao teste de tanque novo. Os protocolos
experimentais foram aprovados pela CEUA-UFRGS (Nº 30914). Os resultados foram analisados por ANOVA/Tukey (n=12-15).
Animais submetidos ao estresse agudo por perseguição apresentaram redução na distância total percorrida no aquário, redução
no número de cruzamentos entre diferentes zonas do aquário e diminuição do tempo de permanência no quadrante superior do
aquário (p<0,05 x controle não estressado). NAC preveniu todas as alterações comportamentais induzidas pelo estresse. Os
resultados do presente estudo demonstram pela primeira vez que a NAC possui propriedades anti-estresse em peixes-zebra, com
o potencial de prevenir transtornos psiquiátricos induzidos pelo estresse, tais como ansiedade e depressão. Mais estudos são
necessários para justificar o uso da NAC em transtornos psiquiátricos.

Palavras-chaves: N-acetilcisteína, estresse, ansiedade, peixe-zebra.
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Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E MECANISMO DE AÇÃO DA DIOSMETINA, A
FORMA AGLICONA DO FLAVANOIDE DIOSMINA, ISOLADA DE SEMENTES DA PLANTA AMPHILOPHILUM
CRUCIGERUM
Autores: Gabriela de Oliveira Adamante1, Alessandra Marcon Milioli1, Paula Ronsani Ferro1, Mariane Bernardo Duarte1,
Samira Dal Toé De Prá1, Flavia Karine Rigo1, Gabriela Trevisan dos Santos1.
Instituição: 1Universidade do Extremo Sul Catarinense – Criciúma – SC, Laboratório de Biologia Molecular e Celular –
Criciúma – SC

Resumo: A procura de fármacos mais potentes, eficazes e com menos efeitos adversos para o tratamento da dor é essencial.
Dessa maneira, tem se buscado novos compostos analgésicos que possuam um mecanismo de ação diferente do habitual, mas
que mantenham a aplicabilidade clínica. Anteriormente investigou-se através de ensaios pré-clínicos em camundongos o extrato
bruto e fração diclorometano da planta conhecida popularmente como pente-de-macaco (Amphilophium crucigerum (L.)
L.G.Lohmann) que possui descrição de uso popular para o tratamento da dor neuropática e inflamatória. Por conseguinte, foi
possível isolar o composto diosmetina da fração diclorometano da semente desta planta. Dessa forma, o presente estudo teve o
objetivo de avaliar o efeito antinociceptivo da diosmetina e saber se, dentre seus mecanismos de ação, havia a capacidade de
antagonizar o receptor de potencial transitório vaniloide 1 (TRPV1). O TRPV1 é um canal iônico importante para a transdução
de estímulos dolorosos. Sabe-se, ainda, que os canais TRPV1 estão relacionados a dor neuropática e inflamatória. Para isso,
foram utilizados camundongos machos adultos (linhagem Swiss) para testar primeiramente em ensaios in vitro se a diosmetina
poderia reduzir o influxo de cálcio mediado pela capsaicina e também deslocar a ligação específica para o radioligante [3H]resiniferatoxina ([3H]-RTX). Após, foi investigado se a diosmetina teria efeitos antinociceptivos em modelos de dor aguda
(administração intraplantar de capsaicina ou exposição ao calor nocivo) ou crônica (administração intraplantar de adjuvante
completo de Freund – ACF ou constrição crônica do nervo ciático). Também foram avaliados os possíveis efeitos adversos agudos
causados pela administração da diosmetina. Em ensaios in vitro do presente estudo, observou-se que a diosmetina reduziu o
influxo de cálcio mediado pela capsaicina em fração rica de sinaptossomas de medula espinhal de camundongos. Este composto
também, foi capaz de deslocar a ligação específica para a [3H]-RTX (um ligante TRPV1 marcado radioativamente) em frações
de medula espinhal de camundongos, mostrando que se ligou de forma direta ao canal TRPV1. No teste de nocicepção induzido
pela injeção intraplantar de capsaicina (1 nmol/pata), a diosmetina (0,15-1,5 mg/kg, i.g.) apresentou efeito antinociceptivo e
antiedematogênico. Também, no modelo pré-clínico de dor aguda causado por exposição ao calor nocivo (48ºC), o tratamento
com a diosmetina (0,15 mg/kg; i.g.) apresentou efeito antinociceptivo. Além disso, o tratamento com a diosmetina (0,15 mg/kg,
i.g.) apresentou efeito antinociceptivo no modelo pré-clínico de dor inflamatória crônica em camundongos. Ainda, a
administração de diosmetina (0,15 mg/kg, i.g.) apresentou efeito anti-alodínico e anti-hiperalgésico no modelo pré-clínico de dor
neuropática causada pela constrição crônica (CCI) do nervo ciático em camundongos. Por outro lado, a administração de
diosmetina (0,15 mg/kg, i.g.) em camundongos não provocou alteração na atividade locomotora ou na temperatura corporal, ou
não causou alterações séricas de enzimas hepáticas ou da função renal dos animais, e também não se observou alterações no
trânsito gastrointestinal ou atividade ulcerogênica. Concluindo, todas estas evidências suportam as propriedades antinociceptivas
da diosmetina, que poderiam contribuir para o efeito analgésico da planta medicinal, sendo o primeiro estudo a demonstrar sua
ação como antagonista do receptor TRPV1, sugerindo que a diosmetina pode ser uma alternativa adjuvante para o tratamento de
patologias dolorosas.

Palavras-chaves: Dor; diosmina; capsaicina; TRPV1; inflamação; neuropatia..
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Título: AVALIAÇÃO DO PERFIL FARMACOGENÉTICO PARA DROGA OLANZAPINA EM PACIENTES DA
SERRA GAÚCHA SUBMETIDOS A TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
Autores: Karin Alves Flores1, Priscila Dias Gonçalves1, Queli Defaveri Varela1
Instituição: 1Faculdade da Serra Gaúcha – Caxias do Sul - RS

Resumo: O aumento da prevalência das doenças psiquiátricas na população consiste em um importante problema de saúde
pública. Estratégias terapêuticas disponíveis nem sempre são eficientes a todos os pacientes e a ausência de exames laboratoriais
específicos dificulta a escolha e conduta clínica. A farmacogenética surge como uma importante ferramenta norteadora do
tratamento medicamentoso. No entanto, o alto custo das análises e a oferta limitada de princípios ativos padronizados para
avaliação ainda constituem entraves da utilização da farmacogenética. Assim, este trabalho avaliou os resultados dos exames de
perfil farmacogenético de 11 pacientes da Serra Gaúcha, RS, sendo 5 masculinos e 6 femininos com idade de 22 a 74 anos, que
realizaram exame de avaliação do perfil farmacogenético para tratamento psiquiátrico solicitados pelo respectivo médico
psiquiatra no período de janeiro de 2014 à janeiro de 2016. O exame consiste na avaliação do perfil genético do paciente através
da análise da saliva, que por meio da avaliação do DNA identifica se o paciente apresenta maior ou menor probabilidade de
responder positivamente ao tratamento, avaliando ajustes de dose de acordo com o seu metabolismo bem como maior ou menor
probabilidade de desenvolver determinadas reações adversas aos medicamentos. Verificou-se que 63% (7 pacientes)
apresentaram maior risco de desenvolver efeitos colaterais para a medicação Olanzapina, sendo que essa medicação é utilizada
como primeira escolha para o tratamento agudo e de manutenção da esquizofrenia e outras psicoses. Os genes que interferem no
metabolismo da Olanzapina e que apresentaram maior frequência na população estudada foram: HTR2A, LEP, CYP12A para a
medicação Olanzapina. Assim, embora estes resultados sejam preliminares, sugere-se um estudo com um grupo maior de
pacientes e que o tratamento com Olanzapina, seja prescrito com cautela na população estudada.

Palavras - chaves: Farmacogenômica, Polimorfismos, Doenças psiquiátricas.
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Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ESTRESSE SOCIAL REPETIDO EM MEDIDAS DE ANSIEDADE,
DEPRESSÃO E CONSUMO DE ÁLCOOL EM CAMUNDONGOS MACHOS
Autores: Lucas Albrechet-Souza; Caroline Rossi Canani; Klaus A. Miczek; Rosa Maria Martins de Almeida;
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS, Laboratório de Psicologia Experimental,
Neurociências e Comportamento (LPNeC).

Resumo: Dentre os estressores mais comuns associados à vida humana moderna estão aqueles de origem psicológica ou social.
Assim, um modelo animal pré-clínico que utilize o conflito entre membros de uma mesma espécie como gerador de estresse
apresenta uma maior validade de constructo em relação a estressores físicos. Em roedores, a subordinação social por um macho
agressivo produz uma série de alterações moleculares, fisiológicas e comportamentais. Os sistemas neurais envolvidos no
processamento de estímulos aversivos, assim como na indução de respostas comportamentais e fisiológicas, parecem modular
também a vulnerabilidade dos indivíduos ao abuso de drogas e álcool. Neste estudo, camundongos C57BL/6 machos foram
submetidos a dez sessões de confronto com camundongos Swiss machos residentes. Animais controles foram manipulados
diariamente, porém não foram submetidos ao estresse. Oito dias após o término dos confrontos, os animais foram testados no
labirinto em cruz elevado e, no dia seguinte, submetidos ao teste de suspensão pela cauda. Além disso, foi avaliado o consumo
de solução adocicada antes do início das sessões de confronto (linha de base), após a primeira e última sessão, e novamente sete
dias depois de encerrados os confrontos. Dez dias após o último confronto, camundongos controles e estressados foram expostos
a um modelo de consumo voluntário e acesso contínuo à água e álcool (20%, p/v) durante quatro semanas. Ao final dos
experimentos, os animais foram sacrificados e o sangue foi coletado para a análise da concentração de álcool. A exposição
repetida ao estresse social por subordinação levou ao desenvolvimento de um quadro do tipo ansioso, conforme indicado pela
redução da atividade nos braços abertos do labirinto em cruz elevado. Além disso, após a última sessão de confronto, os animais
estressados apresentaram um aumento do consumo de solução adocicada. Não houve diferença no tempo de imobilidade medida
no teste de suspensão pela cauda. Os camundongos estressados apresentaram um aumento significativo da ingestão de álcool a
partir da segunda semana de consumo, quando comparados aos animais controles. Não foram encontradas diferenças entre
animais controles e estressados na concentração de álcool no sangue. Esses resultados sugerem que o estresse social pode ser um
fator de risco importante para o aumento no consumo de álcool e, consequentemente, para o desenvolvimento de dependência.

Palavras-chaves: estresse social, ansiedade, depressão, álcool
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Título: EFEITOS DA MANIPULAÇÃO DO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL MEDIAL POR OPTOGENÉTICA NA
MEMÓRIA DE TRABALHO DE RATOS
Autores: Ana Paula Menegolla1,2, Evelien Schut2
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2Radboud Universiteit Nijmegen, Holanda

Resumo: Diversos estudos atribuem ao córtex pré-frontal funções na memória de trabalho, processo de armazenamento de
informação por um breve período. A utilização técnicas mais recentes, como a optogenética, permite o entendimento de detalhes
não esclarecidos por métodos clássicos, principalmente farmacológicos ou de lesões. Na optogenética, neurônios específicos são
modificados geneticamente para expressar opsinas, proteínas fotossensíveis que permitem que a atividade neuronal seja
controlada por luz. Ativação neuronal pode ser promovida pela canal-rodopsina (ChR2), e inibição pela halorodopshina (NpHR
3.0). Um diferencial dessa técnica é a alta precisão temporal e espacial, que permite um estudo mais refinado de circuitos
envolvidos na memória. O objetivo desse projeto foi compreender a contribuição do córtex pré-frontal para as fases de
codificação, manutenção e recuperação da memória de trabalho, silenciando ou estimulando-o durante etapas de uma tarefa de
memória de trabalho espacial. Ratos Long Evans adultos foram submetidos a cirurgia estereotáxica para inoculação de vírus com
os genes de ChR2 (n=1) ou NpHR 3.0 (n=3) e implantação de fibras ópticas no córtex pré-frontal medial. Os animais foram
treinados em teste de alternância no labirinto em T. Ao atingirem alto desempenho, o mesmo teste foi realizado com luz constante
(para ChR2 e NpHR 3.0) ou pulsos de 30 Hz (para ChR2) durante as fases correspondentes à codificação, manutenção ou
recuperação da memória. Todos os experimentos foram aprovados pelo comitê de ética animal da universidade Radboud, local
de formulação e realização do projeto. A estimulação de ChR2 por pulsos ou de NpHR 3.0 por luz constante não alterou o
desempenho no teste de alternância. Contudo, houve queda na performance do animal expressando ChR2 com o uso de luz
constante nas fases de codificação e manutenção da memória. Embora muitos estudos demonstrem a importância do córtex préfrontal para a memória de trabalho espacial, os resultados obtidos não estão em acordo com a literatura. Uso de luz constante
sobre ChR2 é um parâmetro incorreto de estimulação dessa opsina e possivelmente induziu bloqueio de despolarização,
promovendo um efeito inibitório, ao invés de excitatório. Alguns aspectos metodológicos podem ser adaptados com o objetivo
de aprimorar a técnica.

Palavras-chave: córtex pré-frontal, memória de trabalho, optogenética.
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Resumo: O metilfenidato (MPH) é o fármaco mais indicado para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade, uma vez que reduz a impulsividade e melhora a função cognitiva, incluindo o aprendizado e a memória. O MPH
inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina, aumentando seus níveis extracelulares e prolongando seus efeitos no sistema
nervoso central, notavelmente no córtex pré-frontal e hipocampo. Este estudo teve como objetivo investigar o efeito do MPH
sobre a formação e a evocação da memória de reconhecimento social (MRS). Para isso, ratos Wistar machos (3 meses de idade)
com cânulas implantadas bilateralmente na região CA1 do hipocampo dorsal ou no córtex pré-frontal (CPF) foram submetidos à
tarefa de discriminação social, na qual, foram expostos a um co-específico juvenil (21 dias de idade) por 1 hora (sessão de treino).
Vinte e quatro horas depois os animais foram expostos ao juvenil previamente encontrado (familiar) e a um juvenil desconhecido
(sessão de teste) por 5 min. Os animais que receberam a injeção de MPH (2 mg/kg) via intraperitoneal (i.p.) 30 minutos antes da
sessão de treino não foram capazes de reconhecer o juvenil familiar durante a sessão de teste. Entretanto, esse prejuízo não foi
observado nos animais que receberam MPH (2 mg/kg; i.p.) 30 minutos pré-treino e 30 minutos pré-teste. Esse resultado indica
uma dependência de estado (DE), um processo no qual, substâncias exógenas ou endógenas, são capazes de modular a memória
durante a consolidação e a sua evocação. Neste processo, a recordação de determinadas memórias somente é possível se o sujeito
estiver em um contexto sensorial e estado fisiológico muito semelhante ao que ocorreu durante a fase de aquisição/consolidação.
Ainda, os animais que receberam MPH (2 mg/kg; i.p.) 30 minutos pré-treino e infusão intra-CPF (1 μL/lado) de MPH (12,5
μg/lado), mas não intra-CA1 (1 μL/lado), 10 minutos pré-teste também foram capazes de reconhecer o juvenil familiar durante a
sessão de teste, indicando que a DE causada pelo MPH ocorre via CPF. Além disso, a infusão de MPH (12,5 μg/lado) intra-CA1
ou intra-CPF 10 minutos pré-teste não teve efeito sobre a evocação da MRS. Os resultados sugerem que o MPH modula a
formação da MRS e que a injeção de MPH induz uma MRS dependente de estado via córtex pré-frontal, mas não via CA1.
CEUA-PUCRS:14/00429.

Palavras-chaves: Memória de reconhecimento social, metilfenidato, hipocampo, córtex pré-frontal, dependência de estado
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Resumo: A memória de reconhecimento social (MRS) é crucial à reprodução, formação de grupos sociais e sobrevivência das
espécies. Apesar de sua relevância, a MRS ainda é pouco estudada. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a participação
dos receptores D1/D5 dopaminérgicos, β-adrenérgicos e H2 histaminérgicos, da região CA1 do hipocampo dorsal (CA1) e da
amígdala basolateral (BLA), na consolidação da MRS. Para isso, ratos Wistar machos adultos (3 meses de idade) foram
submetidos a uma cirurgia estereotáxica para a implantação bilateral de cânulas-guia na região CA1 do hipocampo dorsal (CA1)
ou na amígdala basolateral (BLA). Após 7 dias de recuperação e 4 dias de habituação (sessões de 20 min) ao aparato experimental,
os animais foram submetidos a uma sessão de treino da tarefa de discriminação social, que consiste na exposição a um coespecífico juvenil (21 dias de idade) por 1 hora. Vinte e quatro horas depois, os animais foram expostos ao juvenil previamente
encontrado (familiar) e a um juvenil desconhecido por 5 minutos (sessão de teste). As infusões intra-CA1 (1.0 µL) ou intra-BLA
(0.5 µL) foram realizadas imediatamente após a sessão de treino. Os animais tratados com o inibidor de síntese proteica,
anisomicina (100 μg/lado), intra-CA1 ou intra-BLA, não foram capazes de reconhecer o juvenil familiar durante a sessão de teste.
A infusão intra-CA1 do agonista do receptor β-adrenérgico, isoproterenol (10.0 μg/lado), do antagonista dos receptores D1/D5
dopaminérgico, SCH23390 (1.50 μg/lado) e, do antagonista do receptor H2 histaminérgico, ranitidina (17.5 μg/lado), prejudicou
a consolidação da MRS. A infusão intra-BLA do antagonista do receptor β-adrenérgico, timolol (1.0 μg/lado), do agonista dos
receptores D1/D5, SFK38393 (12.5 μg/lado) e, do antagonista do receptor H2, ranitidina (17.5 μg/lado), também causou um
prejuízo na consolidação da MRS. Entretanto, esse prejuízo em reconhecer o juvenil familiar durante a sessão de teste foi
suprimido pela infusão, intra-CA1 ou intra-BLA, do agonista juntamente com o antagonista de cada receptor estudado. Os
resultados supracitados sugerem que os receptores D1/D5 dopaminérgicos, β-adrenérgico e H2 histaminérgicos da região CA1
do hipocampo e da BLA participam da consolidação da memória de reconhecimento social. CEUA-PUCRS:13/00363.
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Resumo: Diabetes mellitus (DM), caracterizada por uma desordem crônica do metabolismo da glicose, acomete cerca de 415
milhões de adultos. As consequências da DM incluem insuficiência renal, cegueira e declínio cognitivo. Neurotrofinas, como o
Fator Neurotrófico do Cérebro (BDNF), regulam a diferenciação, proliferação e sobrevivência neuronal. O BDNF, além de atuar
na via hipotalâmica que participa do controle do peso corporal e da homeostasia energética, participa da plasticidade neuronal
subjacente aos processos de aprendizado e memória. O objetivo desse trabalho foi avaliar, através de revisão sistemática, a
possível relação existente entre o declínio mnemônico ocasionado pela DM e os níveis da neurotrofina BDNF. Durante o mês de
julho, realizou-se uma pesquisa nas bases de dados Pubmed e Lilacs utilizando os descritores: “Diabetes mellitus”, memory e
BDNF. Os critérios de inclusão: os artigos que relacionavam BDNF e memória, DM e memória, DM e níveis de BDNF, com
período de publicação de 2000 a 2015 e idioma inglês. Critérios de exclusão: artigos de revisão, e artigos que não possuíam,
como grupo controle, indivíduos não diabéticos. Inicialmente, foram selecionados 28 trabalhos na base de dados Pubmed e 24
no Lilacs, dos quais todos se encontravam na plataforma Pubmed. Dos artigos inicialmente selecionados, tivemos acesso a 20,
dos quais 11 foram realizados com animais, 5 com humanos e 4 eram de revisão. Nos estudos pré-clínicos, foi observada uma
correlação entre modelo de DM e, tanto diminuição dos níveis de BDNF hipocampal e cortical, quanto com déficits de memória
explícita. Além disso, fármacos que atuam prevenindo o desenvolvimento da DM em animais, previnem tanto déficits
mnemônicos, quanto à diminuição do BDNF. Entretanto, a atividade física atenua o déficit cognitivo em modelo animal de
diabetes sem reestabelecer os níveis de BDNF hipocampal. Em três ensaios clínicos foi observada a associação entre diminuição
de BDNF plasmático e DM. Apenas um trabalho clínico investigou a associação DM, BDNF e memória e, nesse caso, mulheres
diabéticas apresentaram diminuição de BDNF plasmático e déficit de memória. Dessa maneira, em estudos pré-clínicos está bem
estabelecida a associação entre DM e, tanto diminuição de BDNF, quanto comprometimento da memória. Entretanto, apesar de
em humanos parecer haver uma associação entre alteração do metabolismo da glicose e diminuição do BDNF plasmático, a
relação entre o BDNF e a memória deve ser mais investigada.

Palavras-chaves: Diabetes mellitus, memória, BDNF.
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Resumo: A menopausa corresponde ao evento da parada permanente da menstruação, que é resultante da perda da atividade
folicular dos ovários. As consequências dessa fase incluem insônia, irritabilidade, osteoporose, obesidade e declínio cognitivo,
incluindo déficit mnemônico. Uma variedade de suplementos alimentares à base de soja tem sido utilizada por mulheres na pósmenopausa, e seu efeito neuroprotetor tem sido especulado. A isoflavona de soja (IS) é um fitoestrogeneo, e seus compostos
incluem genisteína, daidzeína, e gliciteína. O objetivo do trabalho foi avaliar, através de revisão sistemática, o possível efeito
neuroprotetor da isoflavona de soja sobre o déficit memória causado pela menopausa. Durante o mês de julho, realizou-se uma
pesquisa nas bases de dados Pubmed e Lilacs utilizando os descritores: “Isoflavonas de soja”, memory e menopausa. Critérios de
inclusão: idioma inglês e período de publicação entre julho de 2011 e julho de 2016. Inicialmente, foram selecionados nove
trabalhos na base de dados Pubmed e quatro no Lilacs, dos quais quatro se encontravam duplicados. Critérios de exclusão: artigos
de revisão, artigos não disponíveis integralmente e artigos que não abordavam o tema do estudo. Dos artigos inicialmente
selecionados, avaliamos seis, sendo quatro realizados com animais e dois com humanos. Os trabalhos demonstraram que a
genisteína modula, de maneira contraditória, os diferentes tipos de memória em modelo de menopausa induzido por ovarectomia
em roedores. Um estudo clínico observou que, em mulheres na pós-menopausa, a suplementação com níveis elevados de IS foi
associado ao prejuízo da inteligência, mas não da memória. Noutro estudo, a IS promoveu a melhora na memória visual, sem
afetar a cognição global, em mulheres na pós-menopausa. Portanto, estudos pré-clínicos indicam um possível efeito tóxico
associado ao consumo de IS e, estudos clínicos não apresentam evidências robustas do efeito neuroprotetor da IS em mulheres
na pós-menopausa. A suplementação com produtos de IS deve ser considerada com cautela entre a população avaliada.

Palavras-chaves: Isoflavona de soja, memoria, menopausa.
Apoio financeiro: IPADE.
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Título: RECONSTRUÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DE REDES DE CO-EXPRESSÃO DIFERENCIAL
ENTRE CARDIOMIOPATIA ISQUÊMICA E CARDIOMIOPATIA DILATADA IDIOPÁTICA
Autores: Daniel S. L. Caetano1, Mariana Recamonde-Mendoza2, Andréia Biolo1, Luis E. Rohde1, Nadine Clausell1
Instituição: 1 Laboratório de Pesquisa Cardiovascular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre – RS;
2
Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre – RS; Universidade Federal
do Rio grande do Sul - (UFRGS)
Resumo: A cardiomiopatia dilatada idiopática (DCM) e isquêmica (ICM) estão entre as principais causas da insuficiência
cardíaca. Um melhor entendimento dos mecanismos fisiopatológicos e moleculares comuns e específicos entre ambas
etiologias é essencial para guiar o desenvolvimento de novas terapias. Visto que genes co-expressos são possivelmente
co-regulados pelos mesmos fatores, alterações significativas nos níveis de co-expressão podem indicar mudanças nos
mecanismos de regulação governando estes genes e sugerir redes regulatórias disfuncionais em condições específicas.
Assim, este estudo visa construir e analisar redes de co-expressão diferencial (RCD) relacionadas a DCM e ICM para
identificar similaridades e diferenças nas alterações observadas para conjuntos de genes e mecanismos regulatórios sob
estas condições. Dados de expressão gênica em larga escala de amostras de miocárdio de pacientes submetidos a
transplante cardíaco com ICM (n=86) ou DCM (n=108) e de doadores saudáveis (n=16) foram obtidos do banco Gene
Expression Omnibus (GSE5406). O pré-processamento foi realizado no R/Bioconductor com o pacote GEOquery, e
RCD foram reconstruídas para ambas condições com os métodos Differential Correlation Profile e Differential
Correlation Enrichment implementados no pacote DCGL v2.0, utilizando-se como medida de correlação o coeficiente
de Pearson. Genes e links diferencialmente co-expressos (GDCs e LDCs) foram identificados avaliando-se alterações nas
correlações entre casos e controles. Análise funcional, estrutural e de regulação diferencial das redes foram realizadas
para revelar conhecimento biológico a respeito dos componentes envolvidos. Os resultados preliminares apontam um
total de 920 e 757 GDCs relacionados com DCM e ICM, respectivamente, com 509 GDCs comubs. As RCD geradas
possuem topologia livre de escala e distribuições semelhantes para medidas de centralidade, englobando 69.909 LDCs e
5.386 genes em DCM, e 66.525 LDCs e 5.605 genes em ICM, sendo que 25.003 LDCs apresentam concordância no tipo
de co-expressão diferencial detectada. No entanto, observou-se que os elementos centrais das RCD, bem como os
potenciais fatores de transcrição atuando sobre os GDCs identificados, possuem características específicas às etiologias
estudadas. A interpretação destes resultados pode oferecer novos insights sobre os mecanismos moleculares das doenças
e auxiliar na identificação de marcadores úteis para fins de diagnóstico, prognóstico e terapêuticos.

Palavras chave: Cardiomiopatia, redes de co-expressão diferencial, bioinformática
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Título: ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS GENES SKAP1 E LYN EM CULTURA DE CÉLULAS HL60
FRENTE AO TRATAMENTO COM TRETINOÍNA
Autores: Priscila Marquezan Copetti¹, Pablo Sebastian Britto de Oliveira¹, Éder Maiquel Simão¹
Instituição: ¹Centro Universitário Franciscano – Santa Maria – RS

Resumo: Dentre as substâncias bioativas naturais, encontramos os carotenoides, os quais podem agir como precursores
de vitamina A. Neste grupo destacam-se os retinoides, que se ligam à receptores nucleares específicos, interferindo na
expressão dos genes, proliferação e diferenciação celular. Sendo o metabólito da vitamina A, ácido retinoico (AR),
conhecido por desempenhar um papel chave na maturação da linhagem de células-tronco hematopoiéticas. A tretinoína
(TRE) ou ácido all-trans-retinoico (RA) é utilizada doses farmacológicas no tratamento da leucemia promielocítica aguda
(LPA). Dessa forma, torna-se necessária a investigação das vias de ação para LPA analisando a expressão gênica da via
envolvida. Assim, objetivou-se demonstrar os genes integrantes da rede PRAM1 quanto a sua expressão frente ao
tratamento celular com TRE através de método estatístico diferencial. Utilizou-se o programa Cytoscape 3.3.1 para
correlacionar a rede de proteínas PRAM1 com os resultados fornecidos pelo estudo de referência obtido do banco de
dados GEO2R, onde realizou-se um experimento com linhagem celular HL60-LPA tratadas com TRE além de um grupo
controle não tratado. Seis amostras (três controles e três tratados) foram utilizadas na análise dos dados, sendo feita a
comparação da expressão gênica dos grupos controle e experimental. Os seguintes genes pertencentes a rede foram
analisados: KIAA0020, SKAP2, PRAM1, SKAP1, LCP2, LYN, HDAC3, SP100, SUMO1, RARA, PML. Dos alvos
estudados aqueles que apresentaram uma expressão maior no controle sem tratamento foram KIAA0020
(Adj.P.Val=0.019389; logFC= -18.812.872), SKAP1 (Adj.P.Val=0.32351; logFC= -0.7528497), seguidos de RARA,
SUMO1, SP100, PML em ordem decrescente. Por outro lado, temos uma maior expressão no grupo tratado para os genes
LYN (Adj.P.Val=0.050774; logFC=14.125.052), LCP2 (Adj.P.Val=0.094781; logFC=10.972.868), seguidos por SKAP2
e HDAC3 em ordem decrescente. Tais resultados demonstram que o fármaco utilizado tem um efeito supressor
principalmente nos genes KIAA0020 e SKAP1, assim como a capacidade de ativar outros, principalmente LYN e LCP2.
A TRE atua por mecanismos moleculares distintos, seja na inibição da expressão de SKAP1, relacionado ao
funcionamento do sistema imune, assim como na ativação da expressão de LYN que regula as respostas inata e adaptativa.
Esta análise serve de base para estudos posteriores que tenham por objetivo analisar o tratamento da LPA através da
eficiência e a expressão dos genes alvos.

Palavras-chaves: Bioinformática, expressão gênica, LPA, TRE
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AUXÍLIO EM AULAS DE ANÁLISES CLÍNICAS
Autores: Sonia Cristina de Moraes Alves Gaspar1, Leticia Ferreira Rodrigues1
Instituição: 1Centro Universitário Monte Serrat - Brazil

Resumo: O sistema educacional tem como principal finalidade, formar futuros cidadãos com capacidade de aprender,
garantindo a flexibilidade, eficácia e autonomia de seu raciocínio. Alguns estudos apontam que o uso de jogos, como
auxílio da matéria discutida em sala de aula, aumenta o interesse do aluno e facilita sua assimilação. Acredita-se que
atividades como jogos lúdicos, proporcionam situações de aprendizagem escolar mais efetiva do que exercícios. Porém,
essa metodologia não garante a aprendizagem. O que vale levar em consideração é a utilização de jogos lúdicos com
teor educativo, a fim de simular situações cotidianas de modo mais simplificado, o que, no caso desse projeto, destaca as
situações decorrentes da rotina de profissionais que atuam no setor de análises clínicas. Vale ressaltar que, a mudança
no perfil de estudantes ingressantes no ensino superior exige formas alternativas de abordagem de aulas. As diferenças
de perspectivas e interesses desses alunos podem implicar diretamente em seus estilos e condições de aprendizagem.
Esses aspectos só reforçam a importância da aplicação de uma metodologia inovadora de ensino, ajustada a esse publico
alvo abrangente. Dentro desta ideologia pensou-se em elaborar um jogo que pudesse servir como auxílio em aulas de
análises clínicas, demonstrando a rotina de um estagiário, em um laboratório e algumas técnicas utilizadas para detectar
determinadas doenças. Pensou-se em separar o jogo por casos (doenças), no intuito de demonstrar a interdisciplinaridade
entre um setor e outro, o que, de fato, ocorre na rotina do biomédico. A grande preocupação desse projeto será a de
transpor ao jogador a vivência da forma mais similar possível com a realidade. A ideia é a de adaptar algumas fases de
jogos como o Criminal Case e o Trauma Team à realidade de cada setor e utilizá-las no decorrer dos casos. O jogo será
totalmente baseado na rotina de um estágio e contará com o máximo de elementos didáticos, a fim de transpor ao jogador
a importância de cada setor e demonstrar a diretriz para que esse seja apto a utilizar as informações obtidas no curso de
modo interdisciplinar não somente no jogo, mas, também, em sua rotina. Ao término da elaboração do jogo, pretendese disponibilizá-lo aos alunos do curso de biomedicina da instituição de ensino, a fim de averiguar a efetividade do jogo
e possível aplicabilidade deste nos estágios de análises clínicas, servindo como auxílio para o supervisor do estágio.

Palavras-chave: Mediação pedagógica, jogos didáticos, biomedicina e análises clínicas.
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Federizzi de Oliveira3, Lyana Feijoó Berro3, Jacqueline da Costa Escobar Piccoli4, Vanusa Manfredini4.
Instituição: 1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
2
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 3
Graduanda de Farmácia da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 4 Docente da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA).

Resumo: Diversos estudos tem relacionado os malefícios que o consumo de dietas ricas em sódio, gordura e açúcar tem
provocado na saúde da população mundial. Acompanhada pelo crescimento da obesidade, a Doença Hepática Gordurosa não
Alcoólica surge como a causa mais comum de doença hepática nos países ocidentais, sendo considerada um problema de saúde
pública. A esteatose hepática (EH) é o primeiro estágio da doença e origina-se de um descontrole entre a siń tese, metabolizaçaõ
e remoçaõ de lipídios resultando no acúmulo deles nos hepatócitos. Tendo em vista seu impacto na saúde, modelos experimentais
capazes de reproduzir os componentes essenciais da doença são necessários não só para avaliar novos tratamentos
medicamentosos, mas para auxiliar nos aspectos ainda desconhecidos desta fisiopatologia. Assim, o objetivo foi verificar se a
dieta hiperlipídica associada à frutose induz EH em ratos Wistar. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de É tica no Uso de
Animais da UNIPAMPA. No experimento foram utilizados 12 ratos Wistar machos com 8 semanas de idade. Os ratos foram
divididos em dois grupos: dieta controle (DC) e dieta hiperlipídica (DH). O grupo DC recebeu ração comercial e água e o DH
recebeu ração comercial acrescida de 50% de banha de porco termolizada e água de beber acrescida de 45% frutose. O período
experimental teve duração de 8 semanas. Após este período, os animais foram eutanasiados e os fígados foram removidos,
pesados e fragmentados para análises bioquímicas e histopatológicas. Foram determinadas gordura total hepática pelo método de
Bligh e Dyer e colesterol total e triglicerídeos hepáticos por kits da Bioclin®. Os cortes histológicos foram corados pela
hematoxilina-eosina. A EH foi classificada de acordo com o percentual de hepatócitos acometidos. Na análise histopatológica do
grupo DH foi possível observar acúmulo de gotículas de gordura em torno de 20% dos hepatócitos e pouca fibrose hepática,
característica de um quadro leve de esteatose hepática, quando comparada ao grupo controle (DC). Quando ao perfil lipídico
hepático, observou-se que o grupo DH apresentou uma quantidade significativamente maior de gordura total, colesterol total e
triglicerídeos quando comparado ao grupo controle. Conclusão: Em vista disso, pode-se sugerir que a dieta utilizando gordura
termolizada associada a frutose na água de beber foi eficaz na indução de EH em ratos Wistar.

Palavra-chaves: dieta, esteatose hepática, ratos, hiperlipídica, frutose
Agência Fomento: FAPERGS, CNPq, CAPES, UNIPAMPA
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Resumo: Uma grande parcela da população mundial é acometida por processos inflamatórios crônicos em decorrência de um
dano tecidual, um dos sinais clínicos da inflamação, a dor, aguda ou crônica, acarreta em uma diminuição da qualidade de vida,
para conter tal incidência utiliza-se medidas farmacológicas preferencialmente com analgésicos simples, porém, vale ressaltar
que existem materiais oferecidos pela natureza que produzem ação medicinal sobre o organismo quando unida ao seu uso racional.
Um bom exemplo é a capsaicina, que possui propriedades analgésicas. Embora a capsaicina tenha sido estudada isoladamente, é
possível que quando associada com outros extratos de plantas possa amplificar um possível potencial de toxicidade da substancia
ativa, tornando-se importante avaliar a possível alteração na toxicidade do produto final, sabendo-se disto o trabalho teve como
objetivo avaliar o potencial citotóxico in vitro de uma formulação farmacêutica, contendo associações de Capiscum sp., Boswellia
serrata e Symphytum Officinale. Para tanto foi utilizado o método de difusão em ágar, realizada em quadruplicatas mais dois
controles, um positivo e um negativo. A linhagem celular empregada foi a NCTC Clone 929 (ATCC CCL-1), cultivadas em meio
mínimo de Eagle suplementado com 0,1mM de aminoácidos não essenciais e 1mM de piruvato de sódio, sem antibióticos e
incubadas à 37ºC, por 48h. A densidade de semeadura foi de 3x 105 cels/mL, no volume de 3mL por poço em placas 6 wells, e a
dispersão da monocamada foi realizada utilizando associação de tripsina 0,2% e versene 0,02%. Após incubação o volume de
meio foi desprezado e adicionado um overlay composto por partes iguais de MEM duas vezes concentrado e ágar (BBL-Becton
Dickson) a 1,8% contendo 0,01% de vermelho neutro, no momento do uso o ágar foi fundido e misturado com o MEM, ambos a
temperatura de 44ºC. Foi utilizado discos de papel filtro atóxico como veículo para posicionamento da formulação semissólida
sobre a camada celular. Após incubação com a formulação sobre a camada, as amostras foram analisadas macro e
microscopicamente, e enquadrados nos índices de zona (IZ) segundo farmacopeia brasileira, a partir da formação de halo ao redor
das amostras. Os resultados obtidos demonstraram medias intraensaio de IZ de 1-2, o que sugere apresentar efeito citotóxico in
vitro suave. Desta forma, é possível inferir que esta formulação apresenta segurança biológica, possibilitando seu uso em
formulações farmacêuticas.

Palavras-chaves: citotoxicidade, difusão em ágar, capsaicina
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Resumo: As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos com tropismo primário pelo tecido
hepático, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, mas com importantes
particularidades. Representam um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e também no Brasil devido à sua alta
prevalência. Inicialmente denominada hepatite não A não B, a hepatite C foi elucidada apenas em 1989, com a identificação de
seu agente etiológico. A hepatite C apresenta elevado impacto na saúde pública global. A agressão hepatocelular causada pelo
vírus C leva a fibrose hepática, a cirrose e ao câncer hepático. Estudos recentes sugerem o envolvimento do estresse oxidativo na
patogenia da hepatite C e carcinoma hepatocelular. O mecanismo exato pelo qual isto ocorre não está totalmente compreendido,
incluindo dano hepático imunológico, dano diretamente citotóxico mediado por diferentes produtos virais, bem como o estresse
oxidativo, têm sido sugeridos na patogênese da hepatite C. Diversos testes citogenéticos são utilizados para avaliar os efeitos
genotóxicos, dentre eles, o teste do micronúcleo, o qual constitui uma ferramenta eficiente para o biomonitoramento. O objetivo
deste estudo foi avaliar a frequência de micronúcleos no sangue periférico dos portadores de hepatite viral C notificados no
município de Uruguaiana-RS. Participaram do estudo, 43 portadores de hepatite C crônica (33 homens e 10 mulheres) com idade
igual ou superior a 20 anos, cadastrados no Setor de Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Uruguaiana. Após a assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), os portadores responderam a um questionário contendo dados
epidemiológicos e estilo de vida e uma coleta de sangue venoso foi realizada. Os portadores foram divididos em 4 grupos: G1:
tempo zero (ainda não iniciaram o tratamento combinado); G2: tempo 1 (completaram 1/3 do tratamento combinado); G3: tempo
2 (completaram 2/3 do tratamento combinado) e G4: tempo 3 (completaram todo o tratamento combinado). O presente estudo
foi aprovado pelo CEP – UNIPAMPA. Resultados: Os resultados encontrados mostraram que houve um aumento significativo
(p<0,05) da frequência de micronúcleos ao longo do tratamento combinado, sendo que houve maior frequência de micronúcleos
no G4 em relação ao G1. A elevada frequência de micronúcleos encontrada neste estudo pode estar relacionada a progressão da
doença, que mesmo em tratamento, o portador pode não responder adequadamente a terapia medicamentosa.
.
Palavras-chaves: Micronúcleos, hepatite viral C, tratamento farmacológico.
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Resumo: O estresse oxidativo desempenha um papel importante em muitas patologias, sendo definido como um desequilibrio
entre os sistemas pró-oxidante e antioxidantes. Este desequilibrio é gerado devido a diminuição das defesas antioxidantes,
produção excessiva de espécies reativas, ou ambas, podendo causar danos à lipídios, proteínas e ao DNA. Plantas e alimentos
possuem compostos anti-oxidantes capazes de minimizar os efeitos deletérios dessas espécies reativas. A Citrus maxima (Pomelo)
tem sido utilizada popularmente no tratamento de várias patologias. Avaliar in vivo os efeitos do extrato liofilizado dos frutos de
C. maxima sobre o dano oxidativo a biomoléculas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da
UNIPAMPA. No experimento foram utilizados 24 ratos Wistar, machos com 8 semanas de idade. Os animais foram divididos
em: G1: dieta normal (DN), G2: dieta hiperlipídica + fructose (DHF); G3: DN + extrato liofilizado do fruto Pomelo 50mg/Kg e
G4: DHF + extrato aquoso liofilizado do fruto Pomelo 50mg/kg. A DHF foi composto ração comercial acrescida de 50% de
banha termolizada e água de beber acrescida de 45% frutose. O experimento teve duração de 8 semanas. Ao fim do experimento,
os animais foram eutanasiados e o sangue coletado por punção da aorta abdominal. Foram avaliados no plasma o dano oxidativo
à proteína e lipídios, respectivamente, pelas técnicas de Carbonil e TBARS. Em relação à carbonilação protéica, nenhuma
diferença significativa entre os grupos tratados com o extrato e o G2 foi observada. No entanto, a formação de TBARS aumentou
significativamente (p <0,05) no G2 (DHF), indicando um aumento na peroxidação de lipídios. No grupo que recebeu o extrato
do fruto foi possivel observar a diminuição dessa peroxidação, visto que os nível de TBARS do G4 foi menor (p <0,05) quando
comparado ao G2. Além disso, observou-se, no grupo G3 uma redução ainda maior dos níveis de TBARS quando comparado
aos demais grupos. Os resultados mostraram que, na presença do extrato do fruto, o nível de TBARS formado é minimizado,
demonstrando um efeito protetor do fruto na oxidação de lipídeos, o que não foi observado nas proteínas.

Palavras-chave: estresse oxidativo, alimentos, C. maxima
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Resumo: O bisfenol A (BPA) é utilizado na produção de resina epóxi e policarbonatos. A ANVISA determinou a proibição da
venda e da fabricação de mamadeiras de plástico que o contenham. Descarregado no meio aquático através do esgoto doméstico,
de efluentes de estações de tratamento e aterro. Sua remoção é incompleta durante o tratamento de águas. O objetivo do trabalho
é avaliar o risco ecotoxicológico devido a presença de BPA em três pontos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos: onde é
captada água para tratamento, foz do arroio Luiz Rau e Pampa. 1 L de água foram centrifugadas e filtradas (pH 3,00). Os cartuchos
foram condicionados com 3 mL de éter metil-tert-butílico, 3 mL de metanol e 3 mL água ultrapurificada. As amostras carregadas
e lavados com 3 mL de metanol:água ultrapurificada (40:60), 3 mL de água ultrapurificada, 3 mL de metanol:água ultrapurificada
com 2% NH4OH (10:90), seguido de secagem. Eluição com 6 mL de methanol:éter metil terc-butílico (10:90), com adição de 50
ng de padrão interno (PI) β-estradiol D5. O extrato seco é retomado com 13 µL de piridina e 38 µL de BSTFA + TMCS 99:1 e
mantido a 80 °C por 45 min. Foram analisadas por cromatografia a gás associada a espectrometria de massas e a corrida de 31,5
min. Foram monitorados os íons 357, 372 e 207 para o BPA e para o PI 421, 355 e 281. O risco foi avaliado através do cálculo
do quociente de risco (QR), razão entre a maior concentração ambiental mensurada e sua concentração predita na qual não
ocorrem efeitos (PNEC). Foi utilizado o menor PNEC disponível. O risco foi classificado em mínimo (QR < 0,1); mediano (0,1
≤ QR < 1) e elevado (QR > 1). O menor PNEC observado é de 10 ng L-1 nas larvas do inseto Chironomous riparious. A curva de
calibração foi nas concentrações 3,125; 6,25; 25; 50; 200 e 400 ng L -1, limite de detecção 1 ng L-1. Havia 94,16 ng L-1 no ponto
de captação (QR=9,42), 260,47 ng L-1 na foz do Pampa (QR=26,05) e 31,71 ng L-1 na foz do Luiz Rau (QR=3,17). Para melhor
compreensão dos resultados é necessário monitorar em uma série temporal. O BPA foi detectado em todas amostras, sugerindo
contribuição dos efluentes. A maior concentração foi encontrada no arroio Pampa, este passa por bairros altamente habitados.
Em todos os pontos o QR apresentou-se elevado para Chironomous riparious, sugerindo que alguns receptores aquáticos não
estão suficientemente protegidos dos efeitos desta exposição.

Palavras-chave: Arroio Luiz Rau, Arroio Pampa, Bisfenol A, Ponto de captação Comusa, Risco ecotoxicológico.
Agência Fomento: CAPES

525

Título: ESTUDO DE CASO: A AÇÃO DO OXIGÊNIO NA ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO
Autores: Elisangela Santana de Oliveira Dantas2,3; Helena Auler Galvão de Barros Queiroz1, Klaucia Rodrigues Vasconcelos3;
Andriele Ize da Silva2, Elvis Matheus3, Jeniffer Letícia Moraes Lopes3; Simony Coelho de Castilho3, Júlio Antônio Razente4,
Thiago José Resplande Lima4;Diniz Pereira Leite Júnior1,2
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso – Laboratório de Investigação – Cuiabá/MT; 2Centro Universitário de
Várzea Grande – UNIVAG – Laboratório de pesquisa – Várzea Grande/MT; 3Faculdade de Cuiabá – FAUC – Sociedade
Educacional Enes Nascimento - Cuiabá/MT; 4Politec - Perícia oficial de Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso –
Cuiabá-MT.

Resumo: A decomposição de partes ou na integra de animais, não é um processo simples, muito pelo contrário, é um processo
complexo e que envolve várias etapas. O processo nos tecidos dos organismos mortos inicia-se com a autólise das células pelas
enzimas contidas nos lisossomas. Esses tecidos são ainda triturados e parcialmente consumidos pelos detritívoros. A parte não
consumida ou que não faz parte da alimentação desses animais é então atacado por vários tipos microrganismos; as partes
interiores, onde não existe oxigênio livre, são consumidas por microrganismos anaeróbicas, causando a putrefação, que resulta
em aminas como a putrescina e a cadaverina, que têm um odor "pútrido"; este é o processo conhecido vulgarmente como
apodrecimento. Assim que um organismo morre inicia-se o processo de decomposição também chamado de necrólise. A necrólise
é causada por animais saprófagos e microorganismos, a partir de processos físicos e químicos. Estes podem ocorrer em ambientes
aeróbicos e anaeróbicos, respectivamente em presença ou ausência de oxigênio livre. “O processo e iniciado no momento da
morte neste estudo de caso o corpo foi encontrado dentro de um saco de lixo fechado, apresentando-se conservado; ao abrir o
saco plástico contendo o corpo armazenado, o qual apresentava-se dividido ao meio; o mesmo começou neste momento ser
colonizados por dípteros; ao dar entrada no IML após transcorrido seis horas do momento da abertura do saco plástico o processo
se acelerou e o corpo apresentou uma coloração escura. Os resultados observados neste caso espera-se que a decomposição
biológica seja alta em ambientes aeróbicos e reduzida em anaeróbicos. O estado anóxico é um inibidor intrínseco da
decomposição e equivocada, e que sozinha é insuficiente para promover a preservação de partes não resistentes. Em experimentos
de decomposição em ambiente anóxico, considera que praticamente não existem diferenças nas taxas de decomposições aeróbicas
e anaeróbicas. Concluí-se que a condição de anóxia do meio é importante, pois deve inibir necrofagia e bioturbação, o que facilita
a preservação. Apesar do termo anóxico, neste caso podemos considerar preferencialmente uma condição de desóxia, pois anóxia
seria a condição de ausência total de oxigênio livre, o que nem sempre ocorre.

Palavras-chaves: Anóxia, necrólise, processo de decomposição.
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Resumo: Além das plantas, outros produtos naturais vêm sendo estudados em relação às suas atividades biológicas e constituintes
químicos, entre eles está a própolis. Este produto é uma mistura complexa composta por resina e substâncias balsâmicas, coletadas
pelas abelhas em flores, folhas, caules e exsudados do tipo seivas e látex, sendo utilizado pela medicina há séculos como um
remédio popular para uma série de doenças. Diversos tipos de própolis já foram identificados de acordo com suas características
químicas. Embora a própolis verde (PV) seja a mais estudada, a própolis marrom (PM) é considerada a mais comum, sendo
encontrada em diversos países do mundo, assim como na região sul do Brasil. A literatura científica relata diversas propriedades
biológicas da própolis como atividade cicatrizante, antisséptica, antipirética, antitumoral, antiviral, bactericida, antifúngica, antiinflamatória, pró-inflamatória, antioxidante, imunomodulatória, cardioprotetora, antiangiogênica, neuroprotetora,
hepatoprotetora, citotóxica, antigenotóxica e mutagênica. Com o objetivo de ampliar as investigações sobre a atividade protetora
da própolis sobre os danos induzidos no DNA, o presente estudo avaliou a atividade antimutagênica das própolis verde e marrom
em três diferentes concentrações: 2, 4 e 7,5 mg/mL, utilizando o teste para a Detecção de Mutação e Recombinação Somática
(SMART) em Drosophila melanogaster. Os resultados da atividade antimutagênica sobre os danos induzidos pelo mutágeno
mitomicina C (MMC), utilizando os protocolos cotratamento e pós-tratamento, mostram que as própolis avaliadas apresentaram
atividade modulatória apenas no protocolo de cotratamento. No pós-tratamento não foram observadas alterações significativas
na frequência total de manchas gerada pela MMC. A redução na frequência de danos no cotratamento ocorreu em duas
concentrações utilizadas da própolis verde, 4 e 7,5 mg/mL, e nas três concentrações utilizadas da própolis marrom. Os dados aqui
apresentados demonstram que a própolis é capaz de modular os efeitos mutagênicos do MMC, no protocolo de cotratamento.
Estes dados reforçam as informações prévias descritas na literatura científica, que mostram a atividade protetora resultante do
uso de própolis sobre danos genéticos induzidos por agentes químicos, devido especialmente à sua capacidade antioxidante.

Palavras-chaves: mitomicina C, Apis mellifera, recombinação, mutação.
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Resumo: As bactérias ácido lácticas (BALs) são consideradas microrganismos probióticos classificados como autóctones no
trato gastrintestinal humano. As BALs têm um amplo potencial de aplicação, abrangendo desde sua incorporação como parte do
processo de fermentação em produtos lácteos, até à sua utilização como probióticos na saúde humana e animal. A utilização de
BALs e seus produtos fermentados tem conferido uma variedade de benefícios nutricionais e terapêuticos importantes. Evidências
revelam propriedades potencialmente importantes, tais como atividade antigenotóxica, antimutagênica e anticarcinogênica.
Entretanto, a avaliação da atividade antimutagênica de BALs não têm sido amplamente estudada e, portanto, há poucos relatos
descritos na literatura científica. Considerando a amplitude de efeitos benéficos atribuídos aos probióticos, é também importante
avaliarmos a sua ação antimutagênica frente os diferentes danos genéticos. Neste sentido, o presente estudo avaliou a atividade
antimutagênica da bactéria probiótica Lactobacillus paracasei (LAC104), ativa e inativa, isolada de queijo tipo “Serrano”
produzido no Estado do Rio Grande do Sul em quatro diferentes concentrações (104, 106, 108 e 1010 células/ml), utilizando o teste
para a Detecção de Mutação e Recombinação Somática (SMART). Os resultados da atividade antimutagênica sobre os danos
induzidos pelo mutágeno etilmetanosulfonato (EMS), utilizando os protocolos de pré e pós-tratamento, mostram que a linhagem
testada apresentou atividade modulatória apenas no protocolo de pós-tratamento. No pré-tratamento não foram observadas
alterações significativas na frequência total de manchas gerada pelo EMS quando a bactéria foi utilizada. A redução na frequência
de danos no pós-tratamento ocorreu em três das quatro concentrações utilizadas, 104, 108 e 1010 céls/mL nas bactérias vivas e nas
concentrações de 108 e 1010 céls/mL nas bactérias mortas. Os dados aqui apresentados demonstram que a linhagem LAC 104 de
Lactobacillus paracasei é capaz de modular os efeitos mutagênicos do agente alquilante EMS, no protocolo de pós-tratamento,
entretanto sem relação dose-efeito. Estes dados reforçam as informações prévias descritas na literatura científica, que mostram
a atividade protetora resultante do consumo de probióticos sobre danos genéticos induzidos por diferentes agentes químicos.

Palavras-chaves: Bactérias ácido lácticas; teste SMART; antimutagenicidade.
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Resumo: Os agrotóxicos estão entre os mais importantes fatores de risco para a saúde dos trabalhadores rurais e para o meio
ambiente, por isso trabalhar na agricultura passou a ser uma atividade de alto risco. Diante disto, o objetivo do presente trabalho
foi avaliar o uso de agrotóxicos e equipamentos de proteção individual (EPI) de trabalhadores das comunidades rurais do
município de Santo Ângelo - RS, localizado em uma região basicamente agrícola. Trata-se de um estudo transversal e prospectivo,
onde os agricultores foram entrevistados quanto às seguintes variáveis: gênero, idade, histórico familiar, uso de EPIs, formas de
contato com agrotóxico, agrotóxicos utilizados, sintomas e ocorrências de intoxicação e data do último contato com o agrotóxico.
Os trabalhadores rurais entrevistados que apresentaram contato direto com agrotóxico foram 78 do total de 98 entrevistados de
cinco localidades visitadas, dos agricultores 65,4% (51/78) relataram o uso de EPIs e 73,1% (57/78) afirmaram já ter recebido
orientações sobre o uso de EPIs, entretanto 57,7% (45/78) relataram nunca usar luva e 73,1% (57/78) nunca usaram macacão,
78,2% (61/78) nunca usaram óculos e apesar de 70,5% (55/78) sempre usaram botas constatou-se que se trata de botas de couro.
Dos entrevistados 19,2% (15/78) relataram ter se intoxicado com agrotóxicos de forma aguda alguma vez na vida, e 51,3%
(40/78) perceberam relação entre sintomas e o uso de agrotóxicos, sintomas esses mais relatados como cansaço 59,0% (46/78),
dor de cabeça 48,7% (38/78), fraqueza muscular 41,0% (32/78) e visão turva 39,7% (31/78). Também alguns agricultores
disseram utilizar alguns métodos para evitar a intoxicação 11,5% (9/78), dentre os quais uso de cobrina 6,4% (5/78), chás em
geral 2,6% (2/78), carvão ativado e água doce com 1,3% (1/78). Portanto, os trabalhadores rurais apesar de terem relatado
conhecimento e uso de EPI’s, não utilizam todo o uniforme e nem usam de forma correta, os sintomas relatados apresentam
relação com o uso de agrotóxicos.
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Resumo: O óxido de grafeno (GO) consiste em hexágonos de carbonos com arranjos em forma de favos de mel. Esse
nanomaterial tem demonstrado grande potencial em aplicações médicas e biológicas devido a propriedades físico-químicas
excepcionais. O Zebrafish (Danio rerio) é utilizado em screening toxicológico de nanomateriais devido à homologia genômica
com humanos. A embriogênese e fase larval são importantes períodos da vida nos quais a ocorrência de disfunções tais como
mortalidade e malformações podem indicar efeitos tóxicos de compostos presentes na água. O objetivo desse estudo foi avaliar
a toxicidade causada pela exposição a soluções coloidais a base de GO e Pluronic F68 durante a fase embrionária e larval de
zebrafish. Este estudo foi aprovado pelo CEUA sob nº 15/00478. Foram utilizados embriões com 2 horas pós-fertilização (hpf)
subdivididos em seis grupos: Controle, Buffer (Pluronic F681%), 5mg/L, 10mg/L, 50mg/L e 100 mg/L de GO. PF68 foi utilizado
como um dispersante biocompatível a fim de aumentar a solubilidade do GO na água. Os animais foram expostos ao GO durante
seis dias em placas de 24 poços (n=30 animais/poço) e as soluções trocadas diariamente. A sobrevivência e eclosão dos animais
foram monitoradas durante todo o período de exposição (2hpf – 144 hpf) em sextuplicata (n=204/grupo). Movimentos
espontâneos: Foram avaliados durante 1 minuto em embriões de 24 hpf em quadruplicata (n=40/grupo). Batimentos cardíacos:
Os batimentos de embriões e larvas 48 hpf foram expressos em batimentos/segundo em quadruplicata (n=40/grupo). Morfologia:
As mensurações do tamanho do eixo axial e da área dos olhos foram realizadas em larvas de 120 hpf em triplicata (n=60/grupo).
Análises estatísticas: Teste de Kaplan-Meier foi aplicado para sobrevivência, Kruskal Wallis seguido de teste de Dunn para
dados não paramétricos e one-way ANOVA de variância seguido de Bonferroni para dados paramétricos, valores com p<0.05
foram considerados significativos. Foi encontrada redução na sobrevivência de animais expostos ao GO na concentração de
50mg/L concomitante a diminuição da área ocular. Não houve alterações na eclosão e nos movimentos espontâneos dos embriões
nas concentrações testadas. Contudo, o aumento da freqüência cardíaca de embriões e larvas foi observado na concentração de
10 mg/L de GO. Nossos resultados demonstram efeitos tóxicos do GO sobre diferentes parâmetros nas concentrações de 10 e 50
mg/L.
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Resumo: Nanopartículas (NPs) de óxido de níquel (NiO) possuem ampla aplicabilidade industrial, sendo utilizadas em diferentes
produtos, como baterias, tintas, combustíveis e sensores magnéticos. A inalação é a principal via de exposição às NPs de NiO,
porém, também podem ser ingeridas ou absorvidas pela pele. Neste sentido, considerando a falta de estudos quanto a ação
genotóxica in vivo, este trabalho avaliou a atividade mutagênica e recombinogênica de NPs de NiO no teste SMART (Somatic
Mutation and Recombination Test), em Drosophila melanogaster. O SMART é utilizado para detectar eventos genéticos, como
mutações pontuais e cromossômicas, além da recombinação somática que podem levar a perda da heterozigose de genes
marcadores específicos que determinam a expressão fenotípica de pelos nas asas de D. melanogaster. As NPs de NiO utilizadas
para o teste foram sintetizadas no Laboratório de Materiais Nanoestruturados da UNIPAMPA. Neste teste foram utilizados os
Cruzamentos Padrão (CP) e Aprimorado (CA). Os indivíduos do CP possuem níveis basais de enzimas de metabolização do
grupo CYP-450; os indivíduos do CA possuem níveis aumentados de enzimas CYP-450, sendo mais sensíveis à detecção de
genotoxinas de ação indireta. Os resultados das avaliações de genotoxicidade, referentes à análise de 50 moscas no CP, apontam
para o aumento significativo na indução de clones mutantes nas asas das moscas expostas às concentrações de 1,31; 2,62; 5,25;
10,5 e 21 mg/mL. Por outro lado, resposta negativa foi observada na menor concentração testada, 0,79 mg/mL, em comparação
ao controle negativo. A análise das lâminas referentes ao CA é fundamental para a caracterização adequada do perfil genotóxico
das NPs de NiO no teste SMART. Estes resultados preliminares poderão contribuir para uma melhor avaliação de risco quanto
ao uso destas nanopartículas, bem como a criação de uma legislação que regulamente sua aplicação de maneira segura.
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Resumo: Com o aumento da utilização de materiais nanoestruturados na indústria e a dispersão das nanopartículas (NPs) no
ecossistema é essencial que o potencial tóxico e genotóxico das NPs seja avaliado. As NPs de óxido de zinco (ZnO) estão entre
os nanomateriais mais utilizados em todo o mundo. NPs de ZnO têm sido utilizadas em muitos produtos industriais e de consumo,
podendo interagir com diferentes sistemas biológicos. Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar a atividade tóxica e
genotóxica de NPs de ZnO através do teste SMART (Somatic Mutation and Recombination Test) em Drosophila melanogaster.
O teste SMART pode ser utilizado para avaliar diferentes parâmetros genéticos, como mutações pontuais e cromossômicas, além
da recombinação somática, induzidas após exposição das larvas de terceiro estadio ao agente teste. Este ensaio detecta a perda de
heterozigose de genes marcadores específicos que determinam a expressão de pelos nas asas de D. melanogaster. Para este estudo,
as NPs de ZnO foram sintetizadas no Laboratório de Materiais Nanoestruturados da UNIPAMPA, e apresentaram tamanhos entre
40 e 90 nm. Para a realização do teste foram utilizados os Cruzamentos Padrão (CP) e Aprimorado (CA). O primeiro cruzamento
possui níveis basais de enzimas de metabolização do grupo CYP-450; o segundo cruzamento (CA) possui níveis aumentados de
enzimas CYP-450, sendo mais sensível à detecção de genotoxinas de ação indireta. Os resultados preliminares dos ensaios
demonstraram que as concentrações de 2,4 e 1,8 mg/mL apresentaram toxicidade superior a 50%, em ambos os cruzamentos, não
sendo avaliadas em relação a genotoxicidade. Os resultados das avaliações de genotoxicidade, referentes à análise de 30
indivíduos no CP, apontam para o aumento significativo na indução de clones mutantes nas asas das moscas expostas a
concentração de 1,2 mg/mL. Por outro lado, respostas negativas foram observadas nas menores concentrações, 0,6; 0,3 e 0,15
mg/mL, em comparação ao controle negativo. A ampliação do número amostral e análise das moscas do CA são fundamentais
para a caracterização adequada do perfil genotóxico das NPs de ZnO. Os dados obtidos neste estudo poderão contribuir para a
avaliação de risco em relação à utilização de nanomateriais.
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Resumo: A cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, se adaptou à expansão industrial e é portadora de grandes indústrias,
como as metalúrgicas, correspondentes a uma fração significativa dos produtos da indústria local. Metalúrgicos compõem uma
população de risco pela sua exposição ocupacional a toxicantes como metais pesados, gases, hidrocarbonetos aromáticos e
silicato, conforme o setor de trabalho. Mesmo com o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), é reconhecida a
existência de uma determinada toxicidade ao trabalhador. O objetivo dessa pesquisa foi comparar a diferença de exposição entre
os setores de uma metalúrgica de fundição de Caxias do Sul, RS, relacionando hábitos de vida, exposição ocupacional e últimos
exames laboratoriais periódicos. Foi realizado um estudo transversal retrospectivo com 31 trabalhadores de 10 setores e aplicado
um questionário sobre hábitos ocupacionais e de vida. Exames hematológicos e toxicológicos foram comparados com os
resultados do questionário. O projeto foi aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Fátima Educação/RS, sob o
parecer de nº 1.375.012, no dia 24 de março de 2016. 19,4% (n = 6) dos trabalhadores não usaram todos os equipamentos de
proteção individuais (EPI). Foi observada uma diminuição dos parâmetros do eritrograma e alterações na série branca como
leucocitose, neutrofilia, eosinofilia e alterações no chumbo sérico. Evidenciaram-se valores diminuídos na série vermelha e
leucocitose nos trabalhadores que não faziam uso adequado dos EPIs. Pôde-se destacar as seguintes associações: fumantes e
neutrofilia (p = 0,000); Setor da moldagem e leucocitose (p = 0,023) e eosinofilia (p = 0,007); Mais que 10 anos de trabalho e
leucocitose (p = 0,008) e uma associação borderline em trabalhadores entre 3 a 5 anos de trabalho com HCT baixo (p = 0,057).
Os dados sugerem que o tempo de trabalho, tipo de exposição e uso de EPIs podem alterar exames laboratoriais.
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Resumo: A Cisplatina foi o primeiro derivado de platina a ser utilizado na quimioterapia e seu principal mecanismo de ação é a
formação de “adutos” no DNA ativando as vias de reparo do DNA e morte celular. Devido à toxicidade e resistência adquirida
pelas células tumorais, fez-se necessário o desenvolvimento de fármacos análogos à Cisplatina, em especial a Carboplatina e
Oxaliplatina. Diante da escassez de informações a respeito da atividade citotóxica e genotóxica da carboplatina e oxaliplatina e
da necessidade de delineamento de melhores estratégias no uso de quimioterápicos, este estudo avaliou o potencial citotóxico e
mutagênico da carboplatina e oxaliplatina, no teste de micronúcleos com bloqueio da citocinese (CBMN) em células de ovário
de hâmster chinês (CHO). O teste CBMN é um ensaio para avaliação de mutações cromossômicas resultantes de fragmentação
ou perda de cromossomos, originados por eventos clastogênicos ou aneugênicos e também para avaliação da cinética celular por
meio do índice de proliferação com bloqueio da citocinese (CBPI). Para a realização dos experimentos, foram semeadas em uma
placa de 24 poços 2x105 células, submetidas ao tratamento nas concentrações de 12,5, 25, 50, 100, 200, 400 e 800 μM de
carboplatina e oxaliplatina , EMS (controle positivo) e controle negativo (DMEM) durante 24 horas. Adicionou-se citocalasina
B e após 72 horas do início do experimento, foi realizada a coleta das células por citocentrifugação em lâminas de vidro. Para
avaliar a cinética celular contou-se 500 células por lâmina classificando-as em mononucleadas, binucleadas e multinucleadas. Já
para a avaliação de alterações cromossômicas foram analisadas 1.000 células binucleadas, quantificando a presença de
micronúcleos (MNs). Para a análise estatística foi utilizada ANOVA com teste post-hoc de Dunnet. Os resultados demonstraram
que ambos os fármacos são mutagênicos, aumentando significativamente as frequências de micronúcleos. A oxaliplatina induz
significativamente mais alterações cromossômicas em relação à carboplatina, nas concentrações de 12,5 e 25 μM. Por outro lado,
a carboplatina, nas células expostas às concentrações de 50 e 100 μM, é mais eficiente do que a oxaliplatina na indução desse
evento. Ambos os fármacos promoveram redução significativa do índice de proliferação com bloqueio da citocinese,
demonstrando seus efeitos citostáticos nas concentrações de 50 – 800 μM.
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Resumo: O cortisol é um hormônio cicardiano que atua em diversos mecanismos neuroendócrinos, cujo monitoramento tem sido
sugerido na avaliação do estresse crônico e depressão em idosos. Níveis de cortisol são mensurados no sangue, urina e saliva,
porém estas amostras biológicas refletem apenas o estresse do momento, por outro lado, a dosagem do cortisol capilar, reflete
níveis sistêmicos deste hormônio nos meses que antecedem a coleta. Os níveis de cortisol capilar são consideravelmente baixos
(pg/mg), sendo necessário um sistema com alta sensibilidade para sua detecção como a espectrometria de massas. Desta forma,
o objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um método para a dosagem de cortisol em amostras de cabelo por LC-MS/MS
e aplicá-lo em uma população de idosos moradores de Ivoti, RS. Participaram do estudo 162 indivíduos, os quais tiveram amostras
de cabelo coletadas rente ao couro cabeludo. Foram analisados segmentos de 1 cm com 20 mg, representativos dos níveis médios
de cortisol no último mês. As amostras foram preparadas por extração em fase sólida em cartuchos C18 e derivatização com
cloridrato de hidroxilamina por 1 hora a 60°C. A separação cromatográfica empregou coluna C18 mantida a 40ºC, fase móvel
tampão acetato de amônio 2mM pH 4,5 e metanol (30:70, v/v) com fluxo de 0,3 mL/min. A detecção deu-se através de ionização
por electropray no modo positivo. Cortisol e o padrão interno (PI- Cortisol-D4) foram monitorados pelas transições de
fragmentação para quantificação de 393-117 e 397-118 m/z, respectivamente. O método foi validado de acordo com os parâmetros
linearidade, sensibilidade, precisão e exatidão. O tempo de corrida cromatográfica foi de 10 min, com retenção dos analitos em
7 min. O método foi linear no intervalo de 1.0 e 60.0 pg/mg (r2>0,99), preciso (CV% 2 a 10) e exato (103%). A idade média dos
participantes foi 68 anos (61-81 anos), sendo 118 mulheres e 44 homens. As concentrações de cortisol estiveram entre 0,74 e
57,95 pg/mg, com mediana de 5,67 pg/mg e IQR1-IQR3 (3,79-10,45 pg/mg), sem diferença significativa entre homens e mulheres
(mediana 5,49 vs 5,72 pg/mg, p=0,603). Vinte e um idosos (13%) apresentaram níveis de cortisol acima do limiar de 16 pg/mg
proposto previamente para risco cardiovascular em um estudo com adultos. Concluindo o método foi satisfatório para análise de
cortisol capilar em um grupo de idosos, mostrou-se preciso e exato, com sensibilidade adequada, indicando a adequabilidade para
futuras aplicações.
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Resumo: O mesilato de imatinibe é um fármaco utilizado no tratamento da leucemia mieloide crônica, uma neoplasia maligna
do sistema hematopoiético. Estudos recentes têm demonstrado a indução de dano ao DNA ocasionado por impurezas genotóxicas
provenientes da síntese do fármaco. A presença dessas impurezas pode provocar a não remissão da doença ou o surgimento de
um tumor secundário, demonstrando a importância de quantificação de tais substâncias em medicamentos. As Agências
Regulatórias dos Estados Unidos (FDA - Food and Drug Administration), a Agência Européia de Medicamentos (EMEA) e a
Conferência Internacional de Harmonização (ICH) têm estabelecido como limiar de risco toxicológico a dosagem de 1,5 µg/dia
para tratamentos crônicos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é determinar o teor das impurezas genotóxicas N-(2-metill5-aminofenil)-4-(3-piridil)-2-pirimidina amina (i.e Imp-1) e N-[4-metil-3-(4-metill-3-il-pirimidina-2-ilamino)- fenil]-4clorometil benzamida (i.e. Imp-2) em comprimidos contendo mesilato de imatinibe. A quantificação foi realizada utilizando o pó
de comprimidos de um total de 13 lotes provenientes de quatro fabricantes diferentes, designados fabricante A (1 lote), B (2
lotes), C (8 lotes) e D (2 lotes). As amostras foram submetidas à extração e análise por LC-MS/MS, empregando coluna Acquity
BEH C18 (150 x 2,1 mm, 1,7 µm) mantida a 40°C, e fase móvel composta por água contendo formato de amônio 0,063% (fase
A) e acetonitrila contendo ácido fórmico 0,05% (fase B), em gradiente de 25% até 80% de B e vazão de 0,2 mL/min. A detecção
deu-se através de ionização por electrospray no modo positivo, com o monitoramento das transições de quantificação (m/z)
278/262 +106 para Imp-1 e 430/153 para Imp-2. Os resultados obtidos foram expressos em função da dose diária máxima (600
mg) de mesilato de imatinibe. Foram obtidos teores inferiores a 1,5 µg/dia para ambas as impurezas na maior parte dos lotes
analisados, com exceção de um lote do fabricante A e um lote do fabricante C. Nesses dois lotes a impureza Imp-1 teve dose
diária calculada de 25,53 µg e 1,53 µg, respectivamente. Considerando os limites estabelecidos, observou-se que um dos lotes de
medicamento comercializado apresentou um teor de impurezas genotóxicas significativamente superior ao recomendado por
normativas internacionais, demonstrando a necessidade de práticas de controle de qualidade mais rígidas para minimizar o risco
toxicológico para os pacientes.
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Resumo: Solanum diploconos (Solanaceae) é uma planta ornamental atualmente empregada em diversas preparações para
consumo humano. Os frutos e as flores desta espécie são comestíveis, e diante disto o objetivo do trabalho foi avaliar a segurança
do extrato hidroetanólico obtido das flores de S. diploconos (EHF) utilizando ensaio de toxicidade aguda e mutagenicidade. O
extrato foi obtido a partir de flores secas, submetidas a processo de extração por maceração por agitação com etanol 95º GL na
proporção planta:solvente 1:10 (m/v) por 6 h. A toxicidade aguda foi realizada conforme OECD 420 com ratos Wistar fêmeas.
Os animais foram tratados com veículo (água) ou extrato (2000 mg/kg, v.o.). Após o tratamento os animais foram observados
com relação a sinais tóxicos de caráter geral. Após 14 dias os animais foram sacrificados e o sangue e órgãos foram coletados.
Os parâmetros bioquímicos (glicose, colesterol, AST, ALT, fosfatase alcalina, ureia e creatinina) e hematológicos (eritograma,
leucograma e plaquetograma), histologia renal e hepática, peso dos animais, água e ração foram determinados. Adicionalmente
foi realizado ensaio para avaliar a mutagenicidade (ensaio do micronúcleo) e a atividade hemolítica. Os dados obtidos
demonstraram que o extrato não induz mortalidade sugerindo-se que a DL50 do EHF é superior a 2000 mg/kg. Da mesma forma,
o EHF não provocou alterações nos sinais de toxidade geral, a porcentagem de ganho de peso corporal, peso dos órgãos, consumo
de água e ração também não foram alterados quando comparados a animais do grupo veículo. Os dados bioquímicos,
hematológicos e histológico de fígado e rim também não apresentaram alterações significativas. O EHF não apresentou atividade
mutagênica, observou-se 1,37% de eritrócitos contendo micronúcleo, enquanto o controle positivo MMS apresentou 11,90%. Na
atividade hemolítica observou-se em média 4.8% de hemólise, estando este valor dentro do padrão considerado aceitável. Juntos
os dados obtidos no presente trabalho demonstram a ausência de efeitos toxicológicos agudo e mutagênico do extrato das flores
de S. diploconos. Com base nos resultados apresentados pode-se estabelecer boa margem de segurança para o uso das flores de
S. diploconos. Contudo estudos adicionais de toxicidade crônica devem ser realizados para estabelecer melhor o perfil
toxicológico deste extrato.
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Resumo: O cádmio é um metal tóxico largamente encontrado em diferentes ambientes ocupacionais. Atualmente, o
monitoramento da exposição ocupacional ao cádmio está focado nos possíveis efeitos causados pela baixa exposição ao metal,
bem como nos riscos provenientes da co-exposição com outros xenobióticos. Diferentes biomarcadores de dano renal vem sendo
utilizados no biomonitoramento de trabalhadores expostos ao cádmio, entretanto ainda existem divergências na literatura sobre a
real contribuição dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi identificar quais biomarcadores seriam mais sensíveis na detecção
precoce dos danos renais causados pelo cádmio. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática por meio de pesquisas eletrônicas
nas bases de dados Bireme e Pubmed, utilizando como descritores os seguintes termos: cadmium, biomarkers of renal damage e
occupational exposure. No total foram selecionados 28 artigos, sendo que 22 foram descartados (18 por não terem acesso
completo à pesquisa e 4 por não apresentarem relação com o assunto abordado), resultando em 6 artigos completos para o
desenvolvimento deste trabalho. Com base nos artigos selecionados, pode-se observar que uréia, creatinina, albumina, -2microglobulina, N-acetil--D-glicosaminidase (NAG), proteína de ligação ao retinol (PLR), fosfatase alcalina e anticorpos contra
metalotioneína estão entre os principais biomarcadores de dano renal utilizados no biomonitoramento de trabalhadores expostos
ao cádmio. Além disso, os estudos selecionados demonstraram que a presença de cádmio no organismo está diretamente
relacionada com níveis aumentados de NAG e PLR, evidenciando o envolvimento do metal na disfunção renal de trabalhadores
expostos. O estudo mais atual desta revisão sistemática sugere que a associação dos biomarcadores de efeito citados acima com
outros biomarcadores mais sensíveis às alterações precoces causadas pelo cádmio podem ser ferramentas utéis no
biomonitoramento de trabalhadores submetidos a baixos níveis de exposição ao metal. Entre os biomarcadores mais específicos
e sensíveis sugeridos no estudo citado previamente, destaca-se a tecnologia ômica, principalmente através da proteômica e
metabolômica. Com base nos estudos selecionados nesta pesquisa, conclui-se que a associação de biomarcadores, sugerida
anteriormente, pode ser uma alternativa promissora na detecção de alterações renais pré-clínicas causadas pela exposição ao
cádmio em trabalhadores ocupacionalmente expostos.
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Resumo: O câncer é uma doença crônica considerada uma das principais causas de morte no mundo. Os fármacos antineoplásicos
paclitaxel e docetaxel pertencem a família dos taxanos e são utilizados no tratamento de vários tumores sólidos. Apesar da eficácia
clínica, os taxanos possuem vários efeitos adversos exercendo atividade citotóxica em concentrações muito baixas, por isso
métodos bioanalíticos de elevada sensibilidade são necessários para sua determinação e quantificação em fluídos biológicos. O
objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método bioanalítico para determinação simultânea de paclitaxel (PCX),
docetaxel (DCX) e metabólitos M1 e M3 em plasma por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas sequencial
(LC-MS/MS). As amostras foram preparadas através de extração líquido-líquido, para tal foi utilizado 500 µL do plasma
adicionados de padrão interno (PI) docetaxel-D5. Em microtubos de polipropileno foi adicionada a amostra, 500 µL de tampão
acetato de amônio pH 5,0 e 4 mL de metil-tert-butil-eter. Após homogeneização de 20 minutos, os tubos foram centrifugados por
10 minutos e o sobrenadante separado e seco em um concentrador de amostras, sendo retomado com 100 µL de fase móvel. Uma
alíquota de 25 µL foi injetada no sistema LC-MS/MS, com separação em coluna C18 Aquity (150 x 2,1 mm, 1,7 µm), mantida à
30 ºC. A fase móvel foi composta por ácido fórmico (0,1%) em acetonitrila e ácido fórmico (0,1%) em água (55:45, v/v), com
eluição isocrática em fluxo de 0,2 mL min-1. A detecção foi realizada por ionização electrospray no modo positivo. As transições
monitoradas para quantificação foram (m/z) 808,5-526,9 para DCX, 854,5-508,9 para PCX, 822,5-277,7 para M1 e M3 e 813,5532,1 para o PI. O método foi validado de acordo com os parâmetros, linearidade, precisão, exatidão, sensibilidade, seletividade
e eficiência da extração. A corrida cromatográfica teve 8 minutos de duração, com tempos de retenção de 3,01 min para os M1 e
M3, 5,25 min para o DCX e 5,19 PI e 5,54 min para o PCX. O método foi linear de 5 a 500 ng mL-1 (r>0,99), preciso, com CV%
<15 intra e inter ensaio, e exato (85-115%). O rendimento da extração foi de aproximadamente 100%, permitindo um limite de
quantificação de 5 ng mL-1 para todos os analitos. Não houveram interferentes nos tempos de retenção dos analitos. O método
apresentou características adequadas para o uso no monitoramento terapêutico de docetaxel e paclitaxel e será aplicado em um
estudo clínico em andamento.

Palavras-chave: paclitaxel, docetaxel, LC-MS/MS, validação de método.

539

Título: CARACTERIZAÇÃO DAS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS POR AGROTÓXICOS NO MARANHÃO NO
PERÍODO DE 2010 A 2015
Autores: Angelina Pereira Soares1; Glayce Kelly Bastos Freitas1; Kelly Bastos Da Silva Ramos1; Elizângela Araújo Pestana
Motta2; Jéssica Furtado Soares3, Josivan Regis Farias3.
Instituição: 1Graduados em Biomedicina pela Faculdade Estácio São Luís. 2Farmacêutica pela Universidade Federal do
Maranhão, Mestre em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Docente da Faculdade Estácio São Luís.
3
Discentes do Curso de Biomedicina da Faculdade Estácio São Luís/MA

Resumo: As intoxicações exógenas por agrotóxicos é um tema que vem despertando atenção crescente, tendo em vista suas
consequências para a saúde humana e para o meio ambiente. O Brasil se destaca, desde 2008, como o maior consumidor mundial
de agrotóxicos, respondendo por 19% do mercado. Em 2012, estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do
Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná, divulgado durante o 2º Seminário sobre Mercado
de Agrotóxicos e Regulação, mostra que a taxa de crescimento do mercado brasileiro de agrotóxicos, entre 2000 e 2010, foi de
190% contra 93% do mercado mundial. Em sete anos, a quantidade de agrotóxicos utilizada por área plantada no Brasil mais do
que dobrou, passando de 7 kg por hectare em 2005 para mais de 18 kg por hectare em 2012, segundo dados do Sistema de
Agrotóxicos Fitossanitários. Este estudo caracteriza o perfil epidemiológico das intoxicações por agrotóxicos agrícolas e
domésticos no Estado do Maranhão, no período de 2010 a 2015. Tratou-se de um estudo retrospectivo de caráter descritivo e com
abordagem quantitativa de dados secundários, referente às intoxicações registradas no Sistema de Informação de Agravos e
Notificação (SINAN), no banco de “intoxicações exógenas”. Os resultados obtidos no presente estudo apontam que a maior
incidência de intoxicações foi em homens com 59% dos casos notificados, com faixa etária entre 20 a 59 anos (57%), sendo em
sua maioria indivíduos com ensino fundamental incompleto (32%). Através da análise referente às circunstâncias segundo agente
tóxico, faixa etária e sexo foi possível estabelecer que a maior prevalência foi por circunstância acidental, no sexo masculino com
29 casos e para o sexo feminino os dados mostram que a maior incidência foi por tentativa de suicídio equivalente a 21 casos, em
relação a faixa etária destacou-se de 20-59 anos com 25casos e 01-a 10 anos com 24 casos. Conclui-se neste estudo que as
intoxicações exógenas por agrotóxicos agrícolas e domésticos no Maranhão tem aumentado progressivamente à medida que a se
faz cada vez mais o uso indiscriminado desses produtos e sem o mínimo de esclarecimento sobre seu potencial toxicológico.
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Resumo: O aumento do uso de agrotóxicos é notável em escala global e devido a isso o número de quadros de intoxicação por
defensivos agrícolas aumentam. O 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridina-dicloreto conhecido como Paraquat (Pq) é um herbicida envolvido
em quadros graves de intoxicação. No organismo humano o Pq tem a capacidade de produzir espécies reativas (ERs) que são
moléculas capazes de reagir com as biomoléculas celulares causando alterações que se refletem a danos nestas células. Em
resposta a isso existem as defesas antioxidantes (AOX) que tem a função de proteger o organismo da ação destas moléculas
reativas a quercetina é um flavonoide que atua como antioxidante. Quando ocorre um desiquilíbrio entre a síntese de ERs e as
AOX se tem o chamado estresse oxidativo caracterizado por danos oxidativo as biomoléculas como as proteínas. Objetivo: avaliar
o potencial oxidante do Paraquat padrão e comercial sobre os parâmetros de carbonilação proteica e a atividade antioxidante de
proteção da Quercetina em eritrócitos humanos in vitro. Metodologia: o presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética da
Universidade de Cruz Alta número (273.167). No estudo a amostra de sangue total foi cedida por doadores voluntários saudáveis.
O sangue foi processado para obtenção de suspenção a 10 % de eritrócitos que foram trados nos seguintes grupos: quercetina (Q)
durante 30 minutos e após 2 horas com a adição dos herbicidas conforme os seguintes grupos: Controle (C), Pq padrão (Pq), Pq
comercial (Pqc), Q + Pq padrão (Q+Pq), Q + Pq comercial (Q+Pqc). A carbonilação proteica foi mensurada utilizando a
metodologia descrita por Levine. Os resultados foram analisados utilizando ANOVA de uma via seguido de Tukey. Resultados:
não houve diferenças significativas entre os níveis de carbonilação proteicas dos Pq comercial e padrão, no entanto nos grupos
de tratamento com Q ocorreu redução dos níveis de carbonilação no grupo do Pq comercial o que não ocorreu com o Pq padrão,
o que pode estar relacionado com o fato que o Pq comercial contem aditivos na sua formula Conclusão: o estudo revela que o
Pq comercial e padrão apresentam capacidade muito similar em induzir lipoperoxidação em eritrócitos, mas devido ao fato que
o Pq comercial apresenta em sua formulação química aditivos observa-se diferenças pois quando tratado com Q apenas o Pq
comercial teve seus níveis de lipoperoxidação diminuídos em relação ao controle.
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Resumo: O uso de agrotóxicos vem crescendo a cada ano devido à maior demanda de alimentos e decorrente a esse fato os casos
de intoxicação aumentam de forma significativa. Os agrotóxicos representam riscos à saúde humana, dentre estes destaca-se o
Paraquat (Pq), herbicida utilizado na agricultura para combater plantas daninhas. O Pq tem a capacidade de induzir a
lipopeproxidação, processo decorrente ao desiquilíbrio entre a produção e degradação de espécies reativas, esse desequilíbrio é
chamado de estresse oxidativo. O sistema antioxidante impede este dano, um exemplo de antioxidante é a quercetina um composto
flavonóide. Objetivo: avaliar o potencial do Paraquat comercial e padrão em induzir a lipoperoxidação em eritrócitos humanos,
bem como avaliar o potencial da quercetina em prevenir o dano. Metodologia: o presente estudo foi aprovado pelo comitê de
ética da universidade de cruz alta número (273.167). A amostra utilizada foi sangue total em EDTA coletados de doadores
saudáveis processados para obtenção de uma suspenção de eritrócitos a 10 %. A incubação foi realizada com quercetina (Q)
durante 30 minutos e após 2 horas com a adição dos herbicidas conforme os seguintes grupos: Controle (C), Pq padrão (Pq), Pq
comercial (Pqc), Q + Pq padrão (Q+Pq), Q + Pq comercial (Q+Pqc). Para avaliar a lipoperoxidação foi medido os níveis de MDA.
Os resultados obtidos foram avaliados utilizando ANOVA seguido de Tukey. Resultados: não houve diferenças significativas em
relação aos níveis de MDA entre os Pq comercial e padrão, em relação aos grupos C e PQ ocorreu diferenças nos níveis, já no
grupo Q os níveis de MDA retornaram ao do C quando o oxidante usado foi o Pq Padrão o que não ocorreu quando utilizado Pq
comercial, este resultado pode ser explicado pelo fato do mesmo conter aditivos na sua formula. Conclusão: os dados obtidos
revelam que o Paraquat comercial e padrão apresentam capacidade de induzir lipoperoxidação em eritrócitos in vitro, mas no
enteando com algumas diferenças devido ao fato que quando adicionado Q apenas no grupo do Pq padrão houve redução
significativa dos níveis de MDA o que não se observou no comercial, esse fato pode estar relacionado com a sua formulação
química que contem aditivos.
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Resumo: O formaldeído é um composto químico largamente utilizado em diferentes cenários ocupacionais. Os efeitos
genotóxicos, mutagênicos e carcinogênicos deste composto são extensivamente estudados através de diferentes biomarcadores
de genotoxicidade, que demonstram a interação do xenobiótico com as moléculas de DNA. Ensaio cometa, teste de micronúcleos
e aberrações cromossômicas, estão entre os principais biomarcadores utilizados no biomonitoramento dos danos causados pelo
formaldeído em indivíduos ocupacionalmente expostos. O objetivo deste trabalho foi identificar quais biomarcadores de
genotoxicidade seriam mais sensíveis na detecção dos danos de DNA causados pelo formaldeído. Para isso, foi realizada uma
revisão sistemática por meio de pesquisas eletrônicas nas bases de dados Bireme e Pubmed, utilizando como descritores os
seguintes termos: formaldehyde, biomarkers of genotoxicity e occupational exposure. No total foram selecionados apenas 5
artigos, sendo que 1 foi descartado por não ter acesso completo à pesquisa, resultando em 4 artigos íntegros para o
desenvolvimento deste trabalho. Todos os artigos selecionados apresentaram níveis aumentados dos biomarcadores de
genotoxicidade nos grupos expostos ocupacionalmente ao formaldeído em comparação aos grupos não expostos. Além disso, os
estudos selecionados demonstraram que a presença de formaldeído no organismo, evidenciada pelas concentrações de ácido
fórmico urinário, está diretamente relacionada com níveis aumentados dos biomarcadores de genotoxicidade, demonstrando a
interação do xenobiótico com as moléculas de DNA do organismo exposto. Os achados encontrados neste trabalho demonstram
a sensibilidade de todos os biomardores avaliados no biomonitoramento da exposição ocupacional ao formaldeído. Entretanto,
apesar dos artigos selecionados serem na sua maioria recentes, o baixo número de artigos encontrados evidencia a necessidade
de mais estudos relacionados a essa área da toxicologia ocupacional, envolvendo diferentes trabalhadores de grupos de risco.
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Resumo: As plantas medicinais são utilizadas na medicina tradicional para o tratamento de diversas doenças e seu uso baseia-se
no princípio popular de que estas apresentam baixa toxicidade devido a sua origem natural. Porém, cabe ressaltar que as plantas
medicinais podem apresentar efeitos adversos assim como os tratamentos convencionais. Nesse sentido, as folhas da planta
Campomanesia xanthocarpa Berg. (Myrtaceae), nativa do sul do Brasil, são utilizadas empiricamente para o tratamento de
doenças inflamatórias e hipercolesterolemia. Apesar dos estudos demonstrarem a ausência de toxicidade da planta em alguns
parâmetros, nenhum estudo foi publicado avaliando a toxicidade subcrônica de doses repetidas. Dessa forma, o objetivo deste
estudo foi avaliar os parâmetros hematológicos de ratos Wistar machos e fêmeas tratados subcronicamente com extrato das folhas
de C. xanthocarpa. Para tanto, o extrato das folhas da planta foi preparado, administrado por gavagem durante 14 dias, com a
seguinte organização: 40 ratos foram randomizados em grupos, com 5 machos e 5 fêmeas em cada. Quatro grupos foram definidos
para o tratamento diário: (1) grupo controle, tratado com água destilada; (2) tratado com 50 mg/Kg de extrato de C. xanthocarpa;
(3) tratado com 150 mg/Kg de extrato de C. xanthocarpa; (4) tratado com 500 mg/Kg de extrato de C. xanthocarpa. O peso dos
animais foi avaliado antes, 7 e 14 dias após o início do tratamento. Por fim, os ratos foram anestesiados e a coleta de sangue via
punção intracardíaca foi realizada, em seguida, os animais foram eutanasiados para a medida do peso relativo do fígado, baço e
rins. As análises hematológicas foram realizadas por hemograma, contagem de eritrócitos, leucócitos, concentração de
hemoglobina e hematócrito. Este trabalho foi aprovado no Comitê de ética no uso de animais da Universidade de Cruz Alta 008/15. Como resultados, o ganho de peso corporal durante o tratamento foi semelhante entre os animais do grupo veículo e dos
tratados com C. xanthocarpa nas diferentes doses testadas, sem diferenças no peso relativo dos órgãos entre os tratamentos. Além
disso, nenhuma alteração hematológica foi observada, para além da normalidade, nos grupos tratados em relação ao grupo
controle. Em suma, demonstrou-se que o extrato das folhas de C. xanthocarpa nas doses estudadas não apresenta toxicidade para
os parâmetros hematológicos, de peso corporal e peso relativo dos órgãos quando administrada subcronicamente através de doses
repetidas.

Palavras-chaves:
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Título: EVENTO SENTINELA: INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM DIAGNÓSTICO DE TRAUMA E PROVÁVEL
INTOXICAÇÃO POR ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
Autores: Karen Yuki Kimoto1, Letícia Sayuri Murase1, Paula Nishiyama1, Simone Aparecida Galerani Mossini1.
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Resumo: Drogas de abuso desempenham papel significativo em circunstâncias associadas a ocorrências de lesões corporais e
mortes, levando a cenários de violência, internações hospitalares e sobrecarga do Sistema Único de Saúde. O objetivo desse
estudo foi analisar o evento sentinela, definido como ocorrência de doença ou morte evitável, que não deveria ocorrer se os
serviços de saúde funcionassem adequadamente, com foco na internação hospitalar de indivíduos com diagnóstico de trauma
com provável envolvimento de substâncias psicoativas (SP) em pacientes atendidos no Hospital Universitário Regional de
Maringá (CAAE nº 06218713.0.0000.0104) em 2015. Análise dos dados foi realizada através do software Epi Info 7. Dos 90
pacientes, 82 eram homens e 8 mulheres, com idade entre 14 e 78 anos. A maior incidência de internações foi nos meses de
dezembro a fevereiro (28,89%). 63 pacientes eram de Maringá, 10 de cidades próximas e 2 do estado de São Paulo. Predominaram
os acidentes de trânsito (36,67%), seguidos de agressão/violência (30,0%) e queda de própria altura (30,0%). O álcool foi
relacionado como principal SP suspeita de causar as intoxicações observadas, sendo que 78 pacientes relataram que consumiram
álcool, 4 somente cocaína, 7 associaram álcool e outras SP e 1 associou anfetaminas/maconha. A média de dias de internação foi
de 6 dias, sendo o maior período de 22 dias e menor, 1 dia. Quanto à evolução, 82,23% obtiveram alta hospitalar, 11,11% foram
transferidos para hospitais da região, 6,66% evoluíram a óbito ou evadiram. Quanto ao gênero e SP, a maior causa de intoxicações
foi pelo consumo de álcool (88,24% homens e 62,50% mulheres). Em relação à idade, dos 78 pacientes intoxicados somente com
álcool, a faixa etária de 40-50 anos foi a mais afetada. Dos 7 pacientes que consumiram álcool e outras SP, a faixa mais afetada
foi de 30-40 anos. Dos 4 que consumiram cocaína, a faixa foi de 40-50 anos, e o único paciente que fez uso de ecstasy e maconha
tinha 16 anos. A aplicabilidade do evento sentinela na identificação dos casos mostrou-se uma ferramenta indispensável na
avaliação de aspectos específicos do processo de atenção à saúde, como a necessidade do uso de exames laboratoriais
complementares. A pesquisa toxicológica pôde confirmar a positividade para presença de SP, evidenciando que a identificação
do evento sentinela dessa natureza pode acionar o sistema de vigilância e ser utilizada com sucesso para evitar internações
prolongadas, óbitos e gastos públicos.
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2
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Resumo: A toxicidade por fluoropirimidinas tem sido relacionada à deficiência na depuração metabólica mediada pela enzima
diidropirimidina desidrogenase (DPD). A identificação de pacientes com atividade reduzida da DPD é baseada principalmente
na determinação das concentrações basais de uracil (U) e do produto metabólico da DPD, 5,6-diidrouracil (UH2) em amostras de
plasma. Recentemente, a saliva foi sugerida como amostra alternativa para avaliação da DPD, devido a sua estabilidade e
facilidade de coleta. Este estudo avaliou e comparou duas estratégias para fenotipagem da DPD, utilizando as razões [UH2]/[U]
basal e salivar, em conjunto com o genótipo da DYDP, como testes preditivos na triagem de toxicidade a fluoropirimidinas.
Amostras pareadas de plasma e saliva foram obtidas de 60 pacientes diagnosticados com câncer gastrointestinal. As concentrações
de U e UH2 foram determinadas antes do tratamento nas duas matrizes através de LC-MS/MS. Os efeitos adversos do primeiro
ciclo de quimioterapia foram classificados de acordo com o NCI-CTCAE versão 4. A genotipagem do gene DPYD foi realizada
por PCR tempo real e incluiu os alelos *2A; *13, *7, Y186C. Trinta e cinco porcento dos pacientes apresentaram toxicidade
severa (graus 3/4), sendo a neutropenia a mais frequente (n=11). A genotipagem não foi capaz de identificar pacientes em risco
de toxicidade, uma vez que não foram encontrados portadores das mutações. As razões [UH2]/[U] variaram de 0,09 a 26,73 no
plasma e de 0,08 a 24 na saliva. As razões [UH2]/[U] no plasma e na saliva demonstraram correlação elevada (rs=-0,575; P<0,01),
porém, a saliva demonstrou maior correlação com o grau de toxicidade quando comparada ao plasma (rs=-0,515; P<0,01 vs rs=0,282 P<0,05). Pacientes com grau de toxicidade 3/4 (n=21) apresentaram menor razão metabólica em comparação a pacientes
com grau 1/2 (n=26) ou com ausência de toxicidade (n=13) (média 0.59 vs 2.22 e 2.83 no plasma e 1.62 vs 6.88 e 6.75 na saliva,
P<0.01). A partir de curva ROC foi determinado o valor de corte de 1,16 para a razão em saliva (AUC de 0,842), com 86% de
sensibilidade e 77% de especificidade para a identificação de pacientes com toxicidade severa. Nas amostras de plasma o valor
de corte foi 4.0 (AUC 0,746), com 71% de sensibilidade e 76% de especificidade. Concluindo, a avaliação da razão [UH 2]/[U]
mostrou-se uma abordagem satisfatória na predição de toxicidade à fluoropirimidinas, com a sensibilidade na saliva ligeiramente
maior em comparação com o plasma.
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546

Título: ESTUDO PILOTO PARA AVALIAR APLICABILIDADE DA MICROAMOSTRAGEM DE SANGUE SECO
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Resumo: O antimetabólito 5-fluoracil (5-FU) é amplamente utilizado no tratamento do câncer, possui significativa variabilidade
na resposta terapêutica e na ocorrência de toxicidade associada a sua farmacocinética variável. A toxicidade associada ao 5-FU
está diretamente relacionada à deficiência na sua taxa de depuração metabólica, mediada pela enzima diidropirimidina
desidrogenase (DPD). Considerando que a DPD é responsável também pela biotransformação do substrato uracil (U) para
dihidrouracil (UH2), a avaliação da razão [UH2]/[U] plasmática em condições de saturação da enzima tem sido proposta como
marcador preditivo de toxicidade para pacientes que receberão 5-FU. A coleta de sangue seco em papel (DBS) tem emergido
como estratégia de amostragem com maior estabilidade e facilidade de transporte em relação a amostras de sangue frescas e pode
ser considerada na avaliação da atividade da DPD. Desta forma, este trabalho objetiva avaliar a aplicabilidade do DBS na
determinação da atividade da DPD medida pelas razões [U]/[UH2] após sobrecarga da enzima, comparando com medidas obtidas
em amostras de plasma em voluntários saudáveis. Foram coletadas amostras de DBS e sangue venoso, de 26 voluntários em
jejum, após 2 horas da administração de uma dose oral de 1 g de U. As concentrações de U e UH2 em DBS e plasma foram
determinadas por cromatografia líquida de alta eficiência com separação em coluna de fase reversa e detector de arranjo de
diodos. Posteriormente, foram calculadas as razões metabólicas [UH2]/[U] em ambas as matrizes. Os intervalos, medianas e
interquartis (IQ1-IQR3) das razões metabólicas foram: 0,24 a 4,66; 0,65 (0,32-1,40) em DBS e 0,24 a 3,53; 0,64 (0,36-1,27) em
plasma. As razões em DBS tiveram alta correlação com as plasmáticas r=0,9586 (p<0,001). A análise de regressão de Passing
Bablok resultou na equação: razão DBS= -0,0606 + 1,0911xRazão plasma, com intervalo de confiança 95% para o intercepto de
-0,1374 a 0,0318 e inclinação de 0,8824 a 1,211, indicando a inexistência de erros sistemáticos ou proporcionais entre os métodos.
Os achados deste estudo piloto sugerem que as razões metabólicas [UH2]/[U] medidas em DBS são representativas das medidas
obtidas em plasma, indicando uma provável aplicabilidade desta estratégia de amostragem como indicador da atividade da DPD.
O estudo está em continuidade, com a inclusão de um maior número de voluntários para o estabelecimento de uma relação
definitiva entre as medidas plasmáticas e em DBS.

Palavras-chave: Sangue seco em papel (DBS), uracil, diidrouracil, diidropirimidina desidrogenase.
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TOLUENO
Autores: Maria Letícia de Lima Manske1, Angela Maria Moro1
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Resumo: O tolueno é um solvente orgânico utilizado em diferentes processos e produtos industriais, representando significativo
risco à saúde do trabalhador. A Norma Regulamentadora n° 7, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece o uso do ácido
hipúrico urinário (AH-U), como biomarcador de exposição no biomonitoramento do tolueno. A validade deste biomarcador vem
sendo frequentemente questionada, principalmente em decorrência da sua reduzida especificidade no biomonitoramento de
baixos níveis de exposição ao solvente orgânico. O objetivo deste trabalho foi verificar a validade do ácido hipúrico como
biomarcador de exposição à baixos níveis do tolueno. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática por meio de pesquisas
eletrônicas nas bases de dados Bireme e Pubmed, utilizando como descritores os seguintes termos: hippuric acid, low exposure
to toluene, biomarkers of exposure. No total foram selecionados 16 artigos, sendo que 8 foram descartados (7 por não terem
acesso completo à pesquisa e 1 por não apresentar relação com o assunto abordado), resultando em 8 artigos completos para o
desenvolvimento desta pesquisa. Com base nos artigos selecionados, apenas um deles apresentou níveis aumentados de AH-U
para o grupo exposto em comparação ao grupo não exposto. Todos os demais estudos evidenciaram a baixa especificidade do
biomarcador de exposição. Tal fato pode estar relacionado à constante diminuição do tolueno em alguns cenários ocupacionais,
ou pode ser justificado pela presença de ácido hipúrico na urina de indivíduos não expostos ocupacionalmente, sendo proveniente
de alimentos, bebidas e medicamentos que contenham ácido benzóico ou benzoatos na sua composição, o que torna o ácido
hipúrico um biomarcador não específico. Tendo em vista que, o uso de ácido hipúrico urinário pode comprometer o
biomonitoramento de baixos níveis de exposição ao tolueno, sugere-se que outros biomarcadores de exposição e/ou efeito sejam
utilizados, concomitantemente, afim de avaliar a real exposição ao tolueno, sob a qual o trabalhador encontra-se exposto.
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EFICIÊNCIA
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Resumo: A fluoxetina (FLU) é um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação da serotonina, usualmente empregada na dose
diária de 20 mg. O alvo terapêutico de concentrações plasmáticas de vale de FLU e seu metabólito ativo norfluoxetina é 120 a
500 ng mL-1. O objetivo deste estudo foi validar um método de determinação de FLU plasmática por cromatografia líquida de
alta eficiência com detector arranjo de diodos (CLAE-DAD). O monitoramento terapêutico de fluoxetina (MTF) objetiva verificar
a adesão dos pacientes, detectar superdosagens, ajustar doses ou solucionar problemas da terapêutica. Os analitos foram extraídos
de 500 µL de plasma, as quais foram acrescentadas 50 µL de padrão interno (PI, clomipramina 2 µg mL -1), 500 µL de tampão
tris pH 10 e 5 mL de hexano:álcool isopropílico (95:5), seguido de homogenização e centrifugação. A fase orgânica foi transferida
para outro tubo contendo 150 µL de ácido fosfórico 0,1 %, seguida de agitação e centrifugação. Uma alíquota de 100 µL da fase
aquosa foi transferida para vial e 50 µL foram injetados. A separação cromatográfica foi realizada em coluna Eclipse Plus C18
(150 x 4,6 mm, d.p. 5 micrômetros) a 30 °C. A fase móvel composta de tampão fosfato pH 2,3 e acetonitrila (63:37), na vazão
de 1 mL min-1. Os cromatogramas foram monitorados em 205 nm. A duração da análise foi de 10 min. Foram obtidas curvas de
calibração nas concentrações de 20; 50; 100; 250, 500 e 750 ng mL-1. A precisão e a exatidão do método foram avaliadas em
concentração baixa (40 ng mL-1), média (150 ng mL-1) e alta (600 ng mL-1) em triplicata e repetidas em três dias. O critério de
aceitação para exatidão foi valores médios de ± 15 % do nominal e para precisão CV máximo de 15 %. A análise apresentou
tempos de retenção de 6,4 min para FLU e 8,3 min para o PI. A preparação das amostras foi simples, rápida e baseou-se em
extração líquido-líquido. A exatidão foi de 103,26 a 109,71 %. A precisão intra-dias apresentou valores entre 11,72 a 13,76 % e
a precisão entre-dias 11,42 a 11,98 %, demonstrando a adequada repetibilidade do método. O método foi aplicado a 30 pacientes,
onde foram encontradas concentrações plasmáticas de 26,73 à 463,13 ng mL-1, sendo que em um paciente a FLU não foi
detectada. Os parâmetros de precisão e exatidão foram adequados, permitindo a determinação fidedigna em laboratórios que
disponham de CLAE-DAD. Devido à grande variabilidade entre os pacientes o MTF é recomendado para otimização individual
dose e verificação de adesão.
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Resumo: A estratégia de amostragem a partir de manchas de sangue seco em papel (MSS) permite coletas pouco invasivas, alta
estabilidade de analito e a possibilidade de auto-amostragem. Porém, como a interpretação de concentrações do fármaco
geralmente baseia-se em valores estabelecidos em plasma, há a necessidade de converter as informações obtidas em MSS através
do ajuste pelo hematócrito. Como alternativa, o objetivo do trabalho foi construir um dispositivo composto de membrana
especializada, que permite a obtenção de plasma in situ, com potencial aplicação clínica. O dispositivo foi primeiramente avaliado
com sangue total adicionado de ácido micofenólico (AM) a 20 µg mL-1 e as concentrações foram comparadas com valores
medidos no plasma após centrifugação das amostras de sangue e com concentrações estimadas para plasma utilizando MSS. 70
µL de sangue foram aplicados nos dispositivos e os volumes de plasma produzido foram calculados a partir de uma curva
volumétrica de plasma, obtida após a adição de AM e incubação do sangue total em cada hematócrito testado, com aplicação de
volumes na faixa de 1-10 µL em papel Whatman 903. As análises foram feitas por cromatografia líquida de alta eficiência com
detector UV. As concentrações medidas em MSS foram significativamente diferentes das medidas em plasma, devido ao efeito
do hematócrito. Se o Hct da MSS é conhecido, os desvios de níveis plasmáticos calculados ficam na faixa de -15,5 a +6,5% para
Hct% de 25 a 50. Os dispositivos produziram volumes de plasma de 5,1 a 3,6 µL na faixa de Hct avaliada. Houveram volumes
estáveis na faixa de Hct% de 35 a 50 (3,6 a 3,8 µL) com desvios mínimos da concentração esperada com o uso do dispositivo de
separação de plasma (+3,2 a -1,5). Entretanto, estes desvios foram significantes nos Hct% de 25 e 30 (40,1 e 33,4). Coeficientes
de variação do volume de plasma produzido foram inferiores a 10%. Estes resultados preliminares indicam que o uso de um
dispositivo de separação do plasma simples e barato é uma alternativa promissora para medir de forma confiável os níveis de
fármaco no plasma, mas apenas para amostras de sangue com Hct dentro de uma faixa relativamente estreita (35-50). Neste
intervalo de Hct, o dispositivo de separação do plasma teve desempenho melhor do que o MSS, mesmo com correções para Hct.
Esta abordagem deve ser mais explorada uma vez que concentrações plasmáticas calculadas a partir de MSS, mesmo com o
conhecimento do Hct, estão associadas a erros significativos.
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Resumo: Nos primórdios da humanidade as necessidades básicas se pautavam na busca por sobrevivência. Todavia, com o
desenvolvimento humano tornou-se cada vez mais importante a busca por uma boa aparência, delimitada por certos padrões
estabelecidos pela moda. A moda possui tamanho poder sobre os indivíduos na sociedade atual que a utilização de determinados
produtos, inclusive cosméticos, pode ser propagada por suas tendências. O preocupante, no entanto, é que a busca ávida pela
obtenção de tais produtos possa se sobrepor à segurança dos indivíduos no que se refere á saúde dos mesmos. Os batons, por
exemplo, possuem na formulação de seus pigmentos uma quantidade variável de metais pesados como o Chumbo que possui
caráter cumulativo no organismo, tendo efeitos danosos sobre a medula óssea, além de poder gerar nefrotoxicidade e
neurotoxicidade e apresentar ainda um possível potencial cancinogênico. A maior fonte de preocupação, entretanto, são os
cosméticos de valor mais acessível que adentram ao país de modo ilegal, uma vez que tais produtos não passam pelo controle da
Agência Nacional de Vigilância Sanitátia (ANVISA). Para a elaboração de tal pesquisa serão analisadas três marcas nacionais de
batons e três estrangeiras que adentram ao país de forma ilegal, entre as quais serão determinados e comparados os níveis de
chumbo. Primeiramente, haverá a diluição das amostras sólidas através da utilização de ácidos e aquecimento em microondas.
Posteriormente, haverá a determinação do chumbo propriamente dita, em uma fase que envolverá centrifugação, utilização de
ácidos e filtração, assim havendo a obtenção de um precipitado que será calcinado em mufla até obter-se um peso constante que
será colocado em fórmulas que resultarão na quantificação de chumbo presente nas amostras em partes por milhão (ppm). Esperase encontrar níveis de chumbo superiores nos produtos ilegais em relação aos nacionais, bem como que tais valores sejam também
mais elevados em batons de coloração escura. Estabelecido o presente panorama, a busca incessante e descontrolada pela moda
sem levar em consideração fatores importantes para a manutenção da saúde constitui-se um perigoso hábito individual de grande
relevância á Saúde Pública, portanto verifica-se interessante uma fiscalização mais rígida quanto a produtos de entrada
clandestina no país bem como que os consumidores informem-se de modo mais abrangente sobre a verdadeira razão custobenefício.
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Resumo: O treinamento resistido (TR) conhecido popularmente por musculação tem ganhado muitos adeptos por fornecer uma
série de benefícios a saúde como aumento de força, resistência e remodelamento corporal através da hipertrofia. Nesse contexto
o TR vem sendo procurado principalmente para fins estéticos e tem sido associado ao uso de esteroides anabolizantes
androgênicos (EAA) a fim de se obter melhores resultados e a produtos naturais como a Lepidium meyenii (LM) conhecida por
proporcionar maior energia e vitalidade. Entretanto vários efeitos nocivos são possíveis de identificação, como alterações no
perfil lipídico. O objetivo desse estudo foi avaliar triglicerídeos e colesterol total em ratos wistar submetidos cronicamente ao
treinamento resistido associado a decanoato de nandrolona e Lepidium meyenii. O estudo experimental foi aprovado pela
comissão de ética no uso de animais (CEUA) com parecer número: 15/2014 e utilizou ratos machos adultos (n=30), divididos em
cinco grupos: controle sedentário (CS), treinamento resistido (TR), decanoato de nandrolona (DN), Lepidium meyenii (LM) e
treinamento resistido, decanoato de nandrolona e Lepidium meyenii (TNL). Os animais foram submetidos a um protocolo de
treinamento resistido, através de agachamento, realizado 3 vezes por semana. Receberam injeções intramusculares de decanoato
de nandrolona, na dose de 18mg/kg/semana, e por via oral (gavagem) Lepidium meyenii na dose de 450 mg/kg/semana. Ao
término das 5 semanas da experimentação os ratos foram eutanasiados e o sangue troncular foi recolhido para obtenção de soro
para dosagem de triglicerídeos e colesterol total por kit comercial, as dosagens foram realizadas em triplicatas e também foi usado
controle de qualidade. Os dados foram analisados pelo SPSS, utilizando teste de MANOVA e pós teste de Tukey (p<0,05).Os
nossos achados encontraram maiores taxas (p<0,05) de triglicerídeos no grupo TNL do que os demais grupos estudados, quanto
ao colesterol total identificamos maior valores (p<0,05) no grupo LM em relação aos grupos CS, DN, TNL. Os achados sugere
que uso isolado de LM acarreta um aumento do colesterol e quando associado LM, DN e TR há um aumento de triglicerídeos, o
que possibilita refletir que associação poderá ser responsável pela alteração hepática na metabolização de gorduras.

Palavras-chaves: Treinamento resistido, Lepidium meyenii, Nanrolona, Perfil lipídico
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Título: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE GENÉTICA DE ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA PARA TRATAMENTO
DE HEPATITE C CRÔNICA
Autores: Carina Sperotto Librelotto1, Rafael Rodrigues Dihl1, Mário Reis Álvares-da-Silva2,3, Daniel Simon4
Instituição: 1Laboratório da Toxicidade Genética e Análise Tóxico-Genética Celular, Programa de Pós-Graduação em Biologia
Celular e Molecular Aplicada à Saúde, Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS. 2Serviço de Gastroenterologia, Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS. 3Departamento de Medicina Interna, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS. 4Laboratório de Genética Molecular Humana, Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular
Aplicada à Saúde, Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS.

Resumo: A infecção pelo vírus da hepatite C atinge aproximadamente 3% da população mundial, sendo em muitos países, a
principal causa de morte relacionada a problemas hepáticos devido à dificuldade de realizar transplante. A terapia farmacologica
atual para a hepatite C crônica, baseada em esquemas com antivirais de ação direta (DAAs), como o sofosbuvir, livres de
interferon e/ou ribavirina, tornou o tratamento muito mais eficaz em um menor período de tempo (12 a 24 semanas). Devido à
escassez de informações a respeito da genotoxicidade dos DAAs em estudos pré-clínicos, este trabalho avaliou a genotoxicidade
do sofosbuvir e da ribavirina utilizando o teste de micronúcleo in vitro com bloqueio da citocinese (CBMN) em células HepG2.
O teste CBMN permite que as células expostas ao tratamento sejam avaliadas quanto a eventos citotóxicos (necrose e apoptose),
citostáticos (células mono e multinucleadas) e danos cromossômicos (micronúcleos, pontes nucleoplasmáticas e brotos
nucleares). Para a realização dos experimentos, foram semeadas em uma placa de 24 poços 1x105 células, submetidas ao
tratamento com sofosbuvir (0,011, 0,023, 0,047, 0,094, 0,188, 0,377, 0,755 e 1,511 mM) e ribavirina (0,062, 0,125, 0,25, 0,5, 1,
2, 4 e 8 mM), benzopireno (controle positivo) e controle negativo (DMEM) durante 24 horas. Adicionou-se citocalasina B e após
72 horas, foi realizada a coleta das células por citocentrifugação em lâminas de vidro. Para avaliar a cinética celular e
citotoxicidade contou-se 500 células por lâmina classificando-as em mononucleadas, binucleadas e multinucleadas, necróticas e
apoptóticas. As alterações cromossômicas foram analisadas em 1.000 células binucleadas, quantificando a presença dos danos
cromossômicos. Resultados demonstraram ausência de efeitos citotóxicos associados ao sofosbuvir e a ribavirina. Não foram
observados resultados significativos para o índice de proliferação do bloqueio da citocinese (CBPI), demonstrando a ausência de
efeitos citostáticos associados ao sofosbuvir, mas resultados estatisticamente significativos foram observados com a ribavirina
em seis concentrações testadas (0,25, 0,5, 1, 2, 4 e 8 mM). Não foi observado aumento de danos ao DNA nas diferentes
concentrações do sofosbuvir testadas. Entretanto, para a ribavirina, cinco concentrações (0,25, 0,5, 1, 2 e 4 mM) apresentaram
resultados estatisticamente significativos com relação à frequência de micronúcleos quando comparados com o controle negativo.

Palavras-chaves: Hepatite C, sofosbuvir, ribavirina, micronúcleos
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Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA APLICAÇÃO DE RESVERATROL TÓPICO ASSOCIADO AO USO ORAL
ASSOCIADO AO USO ORAL DE Polypodium leucotomos NO TRATAMENTO CLÍNICO DO MELASMA – UM
RELATO DE CASO
Autores: Renata Rodrigues1, Helena Schirmer1
Instituição: 1Universidade Feevale – Novo Hamburgo – RS

Resumo: Melasma é uma hipermelanose frequente no sexo feminino se desenvolvendo preferencialmente na região facial. O
tratamento desta afecção é baseado em substâncias clareadoras e, sem efeitos colaterais. Entretanto, este ainda é um grande
desafio, pois o distúrbio apresenta etiologia multifatorial e sua fisiopatologia ainda não foi totalmente elucidada. A utilização de
compostos naturais e, associação de mais de uma substância é uma abordagem que vem sendo proposta na prática clínica. O
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do resveratrol tópico e P. leucotomos no tratamento do melasma a partir de um relato
de caso. Mulher, 26 anos, caucasiana, sem histórico de doença prévia que relatou o aparecimento de máculas acastanhadas no
terço superior da face. A participante relatou não realizar muitas atividades expostas a RUV e, afirmou não usar protetor solar
diariamente. Sem nenhum tipo de tratamento prévio, em março/2016, a participante iniciou tratamento com resveratrol e P.
leucotomos. O resveratrol (5%) foi aplicado na região atingida diariamente no período da noite, concomitante ao uso oral de P.
leucotomos (240mg) duas vezes ao dia, durante 60 dias. Fez uso de protetor solar FPS 50 diariamente durante todo o período do
tratamento. Ao início do tratamento, a paciente apresentava valor MASI (Melasma Area and Severity Index) de 3, enquanto que
ao fim do tratamento foi 1,8. Relatou, ao responder um questionário ter se sentido segura com a utilização dos produtos.
Classificou a aparência estética como melhor e recomendaria o tratamento a outras pessoas. No 30o dia, a participante afirmou
estar satisfeita frente ao tratamento como um todo e, no 60o dia, ela mostrou-se muito satisfeita e com a autoestima mais elevada.
Foi aplicado o questionário MELASQoL (Melasma Quality of Life scale), nos 30o e 60o dias de tratamento onde observou-se uma
melhora na qualidade de vida, levando em consideração as respostas obtidas durante o curso do tratamento. Através da avaliação
dos questionários realizados pela paciente, assim como, da análise visual por parte do pesquisador, a utilização de ambos
compostos, resveratrol e P.leucotomos, mostraram-se segura e satisfatoriamente eficaz porém, não se obteve o desaparecimento
total da mancha. Sendo os dois compostos naturais, sem efeitos colaterais descritos e, com atividade oxidante e potencial
clareador observado, esta pode vir a ser uma alternativa de tratamento para melasma.
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Título: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE CREMES CORPORAIS E FACIAIS UTILIZADOS EM UMA
CLÍNICA ESCOLA
Autores: Deusiany Assumpção Barroso1, Samara Carnieletto de Oliveira1, Rodrigo Silva1, Antonio Roberto Rodrigues
Abatepaulo1, Cyntia Leila Stiz Gessner1, Marcia Regina Pelisser1
Instituição: 1Faculdade Metropolitana de Blumenau - Fameblu - Uniasselvi - Blumenau -SC

Resumo: A garantia da qualidade na produção de cosméticos é um importante aspecto a ser considerado desde o projeto até a
liberação do produto ao consumidor. A qualidade microbiológica de cremes constitui um dos atributos essenciais para o seu
desempenho adequado, principalmente em relação à segurança, eficácia e aceitabilidade destes produtos. Os cremes corporais e
faciais, podem causar uma série de reações adversas, quando apresentarem contaminação bacteriana, visto que esta reação pode
ocasionar descamação excessiva, acne, dermatites, e reações inflamatórias. O objetivo desse trabalho foi avaliar a contaminação
microbiológica através dos parâmetros de contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios totais e a presença de bactérias
Gram positivas e Gram negativas em cremes corporais e faciais, novos e em uso em uma clínica escola do município de Blumenau.
Para contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios totais foi utilizado semeadura em profundidade, em ágar para contagem
total a partir de 10g do produto diluído. Para detecção de bactérias Gram positivas e negativas foi utilizado semeadura de
esgotamento em chromagar após 24 horas de incubação em caldo de enriquecimento. Foram analisados vinte cremes corporais e
faciais de oito marcas, incluindo cremes novos e em uso na clínica escola no período de fevereiro a julho de 2016. Os resultados
para contagem de mesófilos aeróbios totais, variaram de <10 a 103 UFC/g. Em 30% das amostras houve uma contagem bacteriana
entre 102 e 103 UFC/g, valores próximos ao limite máximo permitido pela RDC 481/99 que determina contagem de microorganismos mesófilos aeróbios totais, não mais que 103 UFC/g ou limite máximo 5x 103 UFC/g. Em 3 amostras houve
crescimentos de bactérias Gram positivas identificadas com Staphylococcos coagulase negativa, amostras provenientes de
cremes em uso na clínica. Em 1 amostra de creme lacrado foi verificado o crescimento de bacilos Gram positivos. Considerando
o aumento do uso de cosméticos surge a preocupação com a qualidade dos produtos de forma a proteger o consumidor. Verificouse a importância do controle de qualidade na produção dos cremes e na etapa da manipulação dos mesmo nas clínicas evitando a
contaminação microbiana, que pode acarretar problemas no produto final, mas também causar danos à saúde do consumidor e
agravar casos de pessoas já debilitadas.

Palavras-chaves: Cremes corporais e faciais, Microbiologia em cosmética, Contaminação bacteriana.
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Marcia Regina Pelisser1
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Resumo: A palavra cosmético deriva da palavra grega kosmetikós, que significa “hábil em adornar”. Para a Agência Nacional de
vigilância Sanitária (ANVISA) a definição conferida para cosméticos, produtos de higiene e perfumes são preparações
constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar,
unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de
limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ou corrigir odores corporais e/ou mantê-los em bom estado. os produtos de
cuidados pessoais podem ser contaminados por falta de higienização adequada durante o processo de fabricação e pelo uso
incorreto de conservantes. Caso não sejam tomados os devidos cuidados na fábrica e com os equipamentos de linha de produção
pode ocorrer contaminação do produto final. A presença de contaminantes, as variações de temperatura e pH dos produtos e a
ausência ou baixo nível de preservantes são fatores que contribuem para a proliferação de micro-organismos. A necessidade do
controle microbiológico destes produtos é importante, devido, principalmente à segurança, eficácia e aceitabilidade desses
produtos. A falha nas medidas preventivas e de controle do processo de fabricação pode levar ao comprometimento do
desempenho do produto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação microbiológica, através dos parâmetros de
contagem total de mesófilos e presença de micro-organismos patogênicos em cremes para massagem corporal. O método aplicado
e as especificações foram baseados na Farmacopeia Brasileira e Serviço Brasileiro De Respostas Técnicas (BRT) . Os resultados
obtidos foram para contagem de mesófilos nos cremes de massagem variam de <10 a 105 UFC/g e para detecção de patógenos
apenas uma amostra contaminada. Desta forma, os resultados finais mostram contaminação em 50% das amostras
sendo que 30% estão em desacordo com a legislação. Verifica-se a necessidade da implantação de boas práticas de manipulação
de preparações magistrais e oficinais para uso humano com a finalidade de efetuar-se um controle das possíveis fontes de
contaminação de um produto, seja princípio ativo ou adjuvantes farmacotécnicos, além dos equipamentos, pessoal e local de
produção.
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Autores: Stephanie Cristine Hepp Rehfeldt
Instituição: Centro Universitário Univates - Lajeado – RS
Resumo: A lipólise é regulada principalmente por receptores α-2 adrenérgicos e β-adrenérgicos localizados na superfície celular
de adipócitos. Entretanto, determinados agentes farmacológicos podem induzir uma lipólise mais acentuada e, no caso da
intradermoterapia com um efeito localizado. Nesse sentido, a ioimbina (YOH) é um alcaloide indólico, derivado do triptofano
extraído principalmente da casca da árvore Pausinystalia yohimbe. Trata-se de um potente antagonista seletivo de receptores α2-adrenérgicos utilizado na área médica no tratamento da impotência sexual. Contudo, como a YOH é capaz de aumentar de
forma aguda a mobilização de lipídeos, vem sendo utilizada na área estética. Portanto, o objetivo desse estudo consistiu em
analisar os resultados de alcançados por meio do tratamento à base de YOH na intradermoterapia. Foram selecionados artigos
científicos nos quais os pesquisadores realizaram sessões de intradermoterapia em pacientes do sexo feminino utilizando somente
ioimbina ou ioimbina e associações. Ainda, foram analisados os efeitos do tratamento estético isoladamente ou em conjunto com
dieta e exercícios físicos. Em contraste com a vasta literatura acerca das propriedades farmacológicas da YOH e seus possíveis
efeitos benéficos na redução de gordura localizada quando utilizada via oral, estudos que a utilizam em mesoterapia em modelos
in vivo são muito escassos, inconclusivos e, por vezes, contraditórios. Ou seja, isoladamente a YOH parece não potencializar a
lipólise de maneira eficaz. Entretanto, quando administrada juntamente com outras substâncias como isoproterenol e a
aminofilina, os quais são reconhecidos estimulantes lipolíticos para intradermoterapia, por exemplo, os resultados são
satisfatórios e estatisticamente significativos. Ou seja, a combinação de compostos distintos parece produzir uma maior
estimulação da lipólise do que cada um dos componentes individuais isolados, principalmente na região da coxa e culote. Ainda,
modificações na dieta, terapia de reposição hormonal, exercícios físicos podem ser utilizados em conjunto com a inradermoterapia
para alcançar resultados ainda mais expressivos e duradouros. A partir disso, conclui-se que não há evidências científicas
suficientes que comprovem a eficácia da YOH na intradermoterapia. Entretanto, seu uso é comum na prática clínica do biomédico
esteta e é visto como uma alternativa não-cirúrgica para a lipoaspiração.
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Autores: Sabrina Zanchettin1, Silmara Brietzig Hennrich2
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Resumo: Desde tempos remotos, e ainda mais hoje em dia, a preocupação com a beleza e a estética ocupou lugar importante no
cotidiano das sociedades. A busca por melhor aparência induz as pessoas a demandar tratamentos corporais e faciais. Esta procura
da “perfeição” está em alta no mundo atual, pois as pessoas pensam que assim serão mais bem aceitas pela sociedade, ocasionando
certa disputa pela beleza. Entre os tratamentos procurados está o rejuvenescimento facial. Existem vários procedimentos capazes
de minimizar ou resolver este problema tão indesejado pelas pessoas. Entre eles estão o dermarroler, radiofrequência, laserterapia,
peelings químicos e mecânicos, entre outros. O peeling mecânico, ocorre através de microdermoabrasão, ou seja, leve lixamento
na pele, removendo células velhas. Que pode ser associado ao peeling de diamante que junto com a microdermoabrasão é utilizada
a sucção da cútis estimulando a circulação sanguínea local e produção de células novas. O envelhecimento orgânico precoce é
uma das grandes preocupações do ser humano, pois provoca inúmeras mudanças fisiológicas. Isto pode ocorrer de forma
intrínseca, onde a pele é danificada ao longo dos anos de forma natural, ou de forma extrínseca, devido à exposição solar. Entre
os fatores responsáveis pelo envelhecimento cutâneo está o tabagismo, exposição aos raios ultravioletas, má alimentação,
alteração hormonal e relógio biológico. A metodologia consiste de um estudo de caso - autorizado pelo NEB (núcleo de ética e
bioética) da Uniguaçu com o número 2016/072 -, com apenas um (01) indivíduo que apresenta sinais de envelhecimento facial,
realizado através de pesquisa aplicada de natureza qualitativa, exploratória e comparativa. Sendo analisadas fotos antes e depois
do tratamento. Para realização da técnica a pele do sujeito deve estar limpa através do uso de demaquilante/sabonete facial e ao
final de cada sessão a aplicação de tônico facial para controle do pH da pele e posteriormente o filtro solar. O uso deste tratamento
é eficaz para renovação celular, resultando em uma pele macia, com brilho natural e breve controle da oleosidade, além de
amenizar linhas de expressão finas, manchas, melasma e cicatriz de acne. Esta técnica de microdermoabrasão com peeling de
diamante pode ser potencializada com outros procedimentos para obtenção de um resultado mais significativo no tratamento de
rejuvenescimento facial, como mascáras rejuvenescedoras e/ou hidratação, laserterapia, radiofrequência entre outros.

Palavras-chaves: Biomedicina estética, peeling de diamante, microdermoabrasão, rejuvenescimento facial.
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TECIDOS ANIMAL
Autores: Franciele Zanol1, Nicole Fogaça Toscan1
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Resumo: A sociedade encontra-se em um momento onde o padrão de beleza engloba corpos saudáveis com contornos definidos
e livres de adiposidades localizadas. Entre as condições inestéticas responsáveis pela insatisfação de grande parte da população,
destaca-se a lipodistrofia localizada que caracteriza-se como um aumento da espessura do tecido subcutâneo em função da
deposição de adipócitos em regiões do corpo específicas. No âmbito da Biomedicina Estética, diversos procedimentos que visam
à redução da adiposidade localizada são oferecidos e, entre as abordagens não invasivas mais promissoras, destaca-se o ultrassom
focalizado de alta intensidade (HIFU). Trata-se de uma tecnologia que utiliza intensidade elevada de energia para promover a
destruição de adipócitos e redução da espessura do tecido subcutâneo. Diante disso, esse estudo teve como objetivo avaliar, por
meio de análises histológicas qualitativas e quantitativas de fragmentos de tecido suíno, a eficiência da tecnologia HIFU na
destruição de adipócitos, além de analisar os danos teciduais causados às estruturas adjacentes após a exposição desses tecidos
ao sistema HIFU. Esta pesquisa foi caracterizada como um estudo experimental randomizado e controlado, realizado no
laboratório de Histologia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), no período de março a junho de 2016. Para isso, seis amostras
de espessura de 20 mm de pele total proveniente de tecido suíno foram submetidas à ação de um equipamento de ultrassom
cavitacional HIFU, nas mesmas condições estabelecidas para os pacientes, e duas amostras foram utilizadas como controle a fim
de avaliar a integridade das amostras nas condições adotadas para a realização do procedimento sem, no entanto, receberem a
emissão das ondas ultrassônicas. As análises histológicas demonstraram que houve uma redução significativa do número de
adipócitos em comparação com as amostras-controle, com preservação da integridade de estruturas circunvizinhas. Os resultados
apresentados nesse trabalho corroboram estudos como os realizados por Meyer et al (2012), que avaliaram os efeitos da
ultracavitação no tecido adiposo de coelhos, confirmando, por meio de análises histológicas, a presença de lise de adipócitos com
preservação de vasos sanguíneos e nervos periféricos. Dessa forma, o presente estudo fornece evidências adicionais e reforça o
conceito de que tecnologias HIFU representam um procedimento estético não invasivo seguro e muito promissor para a redução
de lipodistrofia localizada.
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Resumo: O laboratório de Biologia Molecular foi recentemente instalado na sede atual do IFRS-POA e, para diminuir a exposição
dos usuários a perigos potenciais, foi realizada uma primeira avaliação de risco. O laboratório de Biologia Molecular é
compartilhado pelos Cursos Técnico em Biotecnologia e Licenciatura em Ciências da Natureza. Nesse ambiente são realizadas
aulas práticas de extração, quantificação, amplificação e eletroforese de material genético de amostras vegetais e alimentícias,
além do desenvolvimento de pesquisas na área. Dessa forma, o Nível de Biossegurança do laboratório é NB-1, indicando riscos
individuais e coletivos limitados. O mapa de risco é a representação gráfica de um conjunto de fatores do local de trabalho,
contendo, basicamente, os seus equipamentos e mobiliário, o que permite fazer um diagnóstico da situação de segurança e saúde
ocupacional, com a finalidade de estabelecer medidas preventivas. Os tipos de riscos abrangidos no mapa são representados por
5 cores: vermelho (químicos), azul (acidentes), marrom (biológicos), amarelo (ergonômicos) e verde (físicos). Os círculos
representam a intensidade do risco, variam de pequeno, médio e grande e indicam, respectivamente, risco leve, médio ou elevado.
O objetivo deste estudo foi elaborar um mapa de risco para o laboratório de Biologia Molecular do IFRS-POA. Para a elaboração
do mapa, foram utilizados os softwares Floorplanner e Paint (versão 6.1). Como resultados foram encontrados: moderado risco
químico, devido ao armazenamento de quantidades maiores de 2 litros de reagente, além do armazenamento de resíduos químicos
líquidos nas bancadas. Este reagente em considerável quantidade, determina um risco de acidente intrínseco, por ser inflamável.
Adicionalmente, o laboratório apresentou moderado risco ergonômico, pelos bancos não apresentarem as recomendações ideais
e pelas atividades laboratoriais demandarem pipetagens repetitivas. O mapa de riscos permitiu a identificação e localização dos
riscos no laboratório, além de possibilitar a adoção de ações preventivas, minimizando os possíveis incidentes, acidentes e danos.
Essa ferramenta deve ser revisada periodicamente, pois as atividades laboratoriais são dinâmicas e podem acontecer
reformulações no ambiente (novos equipamentos e materiais), requerendo cuidados constantes.

Palavras-chaves: Mapa de Riscos, Biossegurança e Prevenção.
Agência Fomento: PIBITI/IFRS/CNPq

562

Título: Comparação entre Inspeções de Segurança aplicadas ao Laboratório de Biologia Molecular
Autores: Glorister Alves Altê1, 2, Andréa Lopes da Silva 1, Dyowanne Hiulei Schmitt1, Bárbara de Cássia Alexandre
Baierle1, Diego Hepp1, Juliana Schmitt Nonohay1 e Karin Tallini,1
Instituição: 1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre (IFRSPOA) - Porto Alegre - RS, 2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) - Porto Alegre - RS

Resumo: A inspeção de segurança é uma ferramenta de identificação de possíveis falhas de segurança (e as origens das mesmas)
em um determinado ambiente, visando a adoção de medidas corretivas para o controle e minimização de riscos. Para tal, é
elaborado e aplicado um roteiro de acordo com especificidades do ambiente, entretanto este roteiro não deve ser muito extenso,
para não acarretar prejuízo à agilidade peculiar deste tipo de avaliação. Recentemente, foi realizada a transferência do Laboratório
de Biologia Molecular do IFRS-POA para novas instalações e, para verificar o grau de adequação das mesmas, realizou-se uma
nova inspeção de segurança nesse ambiente. O objetivo desse trabalho foi verificar se houve melhoria ou não das condições de
segurança do Laboratório de Biologia Molecular através da comparação entre duas inspeções realizadas nesse laboratório. Foi
aplicado em fevereiro de 2015 e em junho de 2016 um roteiro de inspeção de segurança baseado nos seguintes trabalhos: nas
diretrizes gerais para o trabalho em contenção com agentes biológicos, Brasil (2010); na classificação dos agentes biológicos,
Brasil (2011); no checklist presente no livro de Martroeni (2004). Nesse roteiro foram elaboradas questões relacionadas aos
processos de trabalho de maneira a verificar o grau de adequação do laboratório às normas de biossegurança. O roteiro de inspeção
foi composto por doze itens, sendo que dentro de cada item foram avaliados, no mínimo sete quesitos. Para cada quesito, atribuiuse uma nota, que variou na escala de 1 a 5, sendo 1 correspondente a totalmente insatisfatório e 5 a totalmente satisfatório.
Posteriormente esses dados foram compilados em um histograma de freqüências e foi realizada análise estatística por ANOVA.
Os resultados demonstraram que não houve diferenças significativas entre as duas inspeções realizadas, o que indica que as
condições de segurança para o Laboratório de Biologia Molecular não variaram (ou seja não houve melhora ou piora dessas
condições). O roteiro de inspeção de segurança mostrou-se um importante instrumento de avaliação e identificação de riscos,
entretanto apresenta limitações; sendo dependente da época de realização da inspeção, da disposição dos responsáveis técnicos
dos laboratórios em respondê-lo e da experiência da equipe aplicadora.

Palavras-chaves: Biossegurança, Identificação de riscos, Roteiro de Inspeção de Segurança
Agência Fomento:PIBITI/IFRS/CNPq
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Título: OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA HIPERCALÓRICA EM ZEBRAFISH (Danio rerio): ESTUDO
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Resumo: A obesidade tem causas multifatoriais e resulta de interação de fatores genéticos, metabólicos e sociais. Pode estar
associada ao abuso de ingestão calórica e ao sedentarismo, em que o excesso de calorias armazena-se como tecido adiposo,
gerando o balanço energético positivo. Ainda são necessárias pesquisas relacionadas aos mecanismos envolvidos na obesidade.
Por sua vez, o zebrafish (Danio rerio) tem sido amplamente utilizado em pesquisas científicas como modelo de vertebrados
devido à facilidade na manutenção, ao ciclo de vida rápido e as semelhanças imunológica e molecular com os mamíferos. Assim
a utilização do zebrafish como modelo de obesidade tem se aparentado promissor. Padronizar o modelo de obesidade induzido
por dieta hipercalórica no zebrafish. Para obtermos um modelo de obesidade em zebrafish, os animais foram divididos em três
grupos: G30%, (animais alimentados com 30% do peso corporal), G20% (animais alimentados com 20% do peso corporal) e
como controle o GC (animais alimentados com 5% do peso corporal); (n=10/grupo). Todos os grupos foram alimentados com
artêmia. Após 30 dias de experimento, os animais permaneceram em jejum por 8h e foram eutanasiados por imersão em tricaína.
Após morte os animais foram pesados em balança de precisão, medidos com paquímetro e a glicose aferida com tiras FreeStyle
Optium. Os fígados foram coletados e fixados em formalina 10%, cortados e corados com Oil Red. O conteúdo lipídico foi
quantificado por Nile Red. Os testes estatísticos utilizados foram ANOVA two-away, seguido do post-hoc de Bonferroni, KruskalWallis utilizando programa SPSS v18. Após 30 dias de experimento, o G30% apresentou um incremento nos valores de IMC
(p≤0,05) quando comparado com o G20% e o GC. Ao analisar a glicemia (p≤0,05) houve um aumento nos valores dos grupos
G30% e G20%. Do ponto vista histológico, os fígados do G30% e G20% apresentaram uma evidência de esteatose. Ao quantificar
os lipídeos por Nile Red, apenas o G30% apresentou diferença com os grupos GC, mas não com o G20%. Determinamos que
uma dieta de 30% do peso corporal foi suficiente para induzir obesidade nos animais, demostrado pelo aumento nos valores de
IMC, glicemia e acúmulo lipídico. Esse projeto foi aprovado pela CEUA-HCPA sob o número 15-0065.
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Resumo: Os carrapatos são ectoparasitas hematófagos obrigatórios, transmitem doenças aos animais e humanos. As glândulas
salivares desses animais são de suma importância para sua sobrevivência, pois elas desempenham um papel fundamental no
momento da hematofagia e da cópula. Além disso, a saliva contém moléculas bioativas que participam em diversas funções,
como, modulação do sistema imuno-inflamatório do hospedeiro, função anticoagulante, antitumoral, anti-angiogênica,
vasodilatadora, entre outras. O presente estudo utilizou ratas Wistar inoculadas com Tumor de Walker 256 na pata posterior
direita, e buscou detectar alterações morfológicas em células esplênicas de animais com ou sem tratamento. O extrato da glândula
salivar (EGS) utilizado para o tratamento foi obtido a partir de glândulas salivares de carrapatos fêmeas da espécie Rhipicephalus
sanguineus. Para a realização deste estudo, foram utilizadas 30 ratas Wistar, divididas em 6 grupos. Após a inoculação das células
tumorais e do tratamento, os animais foram eutanasiados e o material preparado para análise. As lâminas foram montadas com
cortes histológicos do baço e coradas com Hematoxilina e Eosina. Os resultados mostraram maior alteração celular nos baços
dos indivíduos tratados com EGS na concentração de 0,2µg/µl em relação ao controle, onde a capsula do órgão mostrou-se mais
fina, a polpa branca apresentou-se desorganizada com bordas indefinidas, a polpa vermelha apresentou-se hiperplásica, houve
presença de células apoptóticas e mitoses atípicas. No grupo tratado com o EGS na concentração de 0,04µg/µl a cápsula
permaneceu íntegra, assim como nos animais do grupo controle, porém, houve diminuição dos folículos esplênicos, polpa
vermelha mais vascularizada e maior número de macrófagos ativados. Levando-se em conta os resultados obtidos, pode-se
concluir que os tratamentos com as diferentes concentrações do EGS induziram modificações morfológicas do tecido esplênico,
evidenciado por alterações citoplasmáticas e nucleares, tanto na polpa vermelha, quanto na polpa branca.

Palavras-chaves: Tumor de Walker, baço, extrato de glândula salivar, Rhipicephalus sanguineus
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Resumo: Estudos estão buscando mecanismos de morte celular durante o curso da sepse, em que respostas pró-inflamatórias e
anti-inflamatórias estão envolvidas na sua complexa fisiopatologia. Taurina (Tau) é um aminoácido abundante em
polimorfomucleares (PMNs) que reage com ácido hipocloroso para formar o oxidante cloramina taurina (TauCl) em condições
inflamatórias. Neste contexto, foi investigado potenciais interações entre linfócitos e TauCl em ratos submetidos à ligação e
perfuração cecal (CLP), por meio de análise de viabilidade celular e perfil de secreção de citocinas (TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-17A,
IL-23 e IL-10). Ratos adultos machos foram divididos em dois grupos (sham e CLP) e subsequentemente mortos 24 ou 120 horas
após a indução da sepse para isolamento de linfócitos do sangue e do baço. Linfócitos (> 95,0% de pureza determinada por
diferenciação com coloração de Giemsa) foram cultivados por 24 horas a uma concentração de 1x106 células/mL e ativadas com
2 μg/mL de concanavalina A (ConA). Após 24 horas, Tau e TauCl foram adicionadas a concentrações de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5
(mM) por uma hora. Após este tempo, as células foram incubadas com MTT (500 μg/mL) por 3 horas para avaliar viabilidade
celular e os sobrenadantes foram usados para determinar os níveis de citocinas. O projeto foi avaliado pela Comissão de Ética no
uso de animais (CEUA) antes de sua execução e aprovado sob protocolo número 89/2012. Células incubadas com Tau exibiram
maior viabilidade do que as células incubadas com TauCl, em ambos tempos e órgãos. TauCl, por meio de relação dosedependente, diminuiu a secreção de citocinas (TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-17A, IL-23 e IL-10) quando comparadas às células não
incubadas. Estes achados mostram um possível comprometimento na função de linfócitos promovido pelo efeito de TauCl,
correlacionado com a imunossupressão e morte celular características dos estágios de sepse.
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Resumo: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma desordem caracterizada por uma díade comportamental: prejuízos
na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e estereotipados (DSM-V). Outro aspecto importante são
as alterações na percepção sensorial, que abrangem cerca de 90% dos indivíduos diagnosticados, trazendo, muitas vezes, grandes
prejuízos à qualidade de vida. Nosso grupo utiliza um modelo animal de TEA por exposição pré-natal ao ácido valproico (VPA),
molécula com ação teratogênica que está associada com um aumento em cerca de sete vezes no risco de ocorrência do transtorno
nos filhos, principalmente quando utilizada durante o primeiro trimestre da gestação. Na busca por vias etiológicas importantes
para o TEA, foi desenvolvida uma estratégia dentro do modelo VPA utilizando o resveratrol (RSV), um polifenol com
propriedades antioxidantes e antiinflamatórias que foi capaz de prevenir alterações sociais no referido modelo animal de TEA.
No presente trabalho, foram utilizados quatro grupos de estudo: Controle, VPA, RSV e RSV+VPA, nos quais as ratas prenhes
foram tratadas do dia 6,5 ao 18,5 de gestação com injeções subcutâneas de RSV (dose – 3,6 mg/kg) ou veículo, sendo que os
grupos VPA e VPA+RSV receberam uma única dose intraperitoneal de 600 mg/kg no dia gestacional 12,5. As análises
comportamentais foram feitas com filhotes machos nos dias pós-natal 10 (busca ao ninho) e 30 (estimulação de vibrissas),
realizando-se posteriormente a eutanásia dos animais para dissecação da região da amígdala. O projeto foi submetido ao comitê
de ética (CEUA-HCPA), tendo números de aprovação 140432 e 140430. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA
de duas vias, considerando p<0,05 como diferenças significativas. Os testes comportamentais demonstraram efeito preventivo do
RSV em relação aos parâmetros sensoriais: no teste de estimulação de vibrissas, o grupo RSV+VPA apresentou prevenção do
prejuízo sensorial em relação ao grupo VPA, resultado complementado pelo comportamento de busca ao ninho, onde o grupo
RSV+VPA também apresentou prevenção em relação às alterações causadas pelo VPA. Conclui-se com este trabalho que o
resveratrol foi capaz de prevenir importantes alterações sensoriais, abrindo novas perspectivas para estudos entre esta área e o
desenvolvimento de padrões comportamentais característicos do TEA.

Palavras-chaves: Neurociências, Transtorno do Espectro do Autismo, Modelo Animal, Processamento Sensorial.
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Resumo: O meduloblastoma é o tumor cerebral que mais acomete crianças no mundo. Se trata de um tumor sólido, que
geralmente se desenvolve no cerebelo e atinge o fluido cerebroespinal, desenvolvendo metástases. Um terço dos pacientes de
meduloblastoma apresentam baixas chances de cura. Além disso, os pacientes tratados são submetidos à intensa quimioterapia,
podendo levar a desordens neurológicas. Atualmente utilizado no tratamento de esclerose múltipla, o fingolimod (FTY720) vem
sendo alvo de estudos em diversos tumores,como linfoma, câncer colorretal e leucemia, devido à sua capacidade de modular
mecanismos epigenéticos e pró-apoptóticos. Na busca por novas terapias e moléculas alvo para o tratamento dessa neoplasia,
investigamos os efeitos do fingolimod sobre a viabilidade de linhagens celulares de meduloblastoma humano. Para isso,
utilizamos duas linhagens: Daoy e D283, que foram cultivadas em meio contendo 10% de soro fetal bovino e mantidas em
incubadora a 37°C, com saturação de 5% de gás carbônico. Para os experimentos, as células foram plaqueadas em placas de 96
poços e, após 24 horas, tratadas com fingolimod nas doses de 1nM, 10nM, 100nM, 1µM e 10µM. Após 72 horas, foi realizada
contagem celular pelo método de exclusão com azul de Tripan. Os dados foram analisados por ANOVA, seguidos por teste de
Tukey. Observamos que a dose de 10uM foi capaz de levar à morte quase a totalidade das células, enquanto as outras doses não
apresentaram efeitos significativos. Mais experimentos serão realizados, como o mecanismo de morte desencadeado pelo
fármaco, por citometria de fluxo, e ensaio de sobrevivência celular. Esse estudo é pioneiro na investigação do papel do fingolimod
em meduloblastoma.
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Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela diminuição progressiva do fluxo de ar nas vias
aéreas, gerando diferentes perfis inflamatórios no paciente, dependendo do estágio em que a doença se encontra. Uma vez que a
doença possui caráter inflamatório, a capacidade imunomoduladora das células-tronco mesenquimais (MSC) tem sido
amplamente estudada como alternativa terapêutica à DPOC. O presente trabalho tem como objetivo estudar a capacidade das
MSC de serem estimuladas, quando em cultura com soro de pacientes portadores de DPOC em situações clínicas diferentes e em
co-cultura com células mononucleares de sangue periférico (PBMC) desses pacientes. As MSC foram obtidas e isoladas de tecido
adiposo de pacientes sadios, provenientes do centro cirúrgico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). As PBMC foram
isoladas de pacientes portadores de DPOC estáveis e exacerbados, assim como também de pacientes que não apresentavam
DPOC. As MSC foram cultivadas com meio contendo soro de pacientes obtidos dos diferentes grupos experimentais, na presença
ou não de PBMC do mesmo paciente. Após 48 horas em co-cultura, foi feita extração de RNA das MSC para quantificar, através
da técnica de qRT-PCR, a expressão gênica de duas citocinas de ação anti-inflamatória: a ciclooxigenase-2 (COX-2) e
hemeoxigenase-1 (HO-1). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA sob número 140687. As MSC
apresentaram capacidade de aderência ao plástico, morfologia fibroblastóide e foram capazes de se diferenciar em adipócitos e
osteócitos. Quando comparadas a expressão de COX-2 no grupo de MSC cultivadas com o soro de pacientes com DPOC
exacerbados e no grupo de MSC co-cultivadas com PBMC e soro de pacientes exacerbados, foi verificada uma expressão quase
15 vezes maior (p= 0,043) no grupo onde as PBMC estavam presentes. Não foi observada diferença estatística entre os grupos
quando a expressão de HO-1 foi analisada, o que pode estar relacionado com o baixo número de indivíduos no estudo, uma vez
que a associação de PBMC e soro de pacientes com DPOC exacerbados foi capaz de promover um expressivo aumento na
expressão de COX-2 pelas MSC. Para que se estabeleça a relação entre a capacidade imunomoduladora das MSC e a expressão
de COX-2 e HO-1 e o perfil inflamatório da DPOC, novas avaliações são necessárias.

Palavras-chaves: Células-tronco mesenquimais, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Expressão gênica, Hemeoxigenase 1,
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Resumo: O Status Epilepticus (SE) quando ocorrido durante a infância pode causar danos neurológicos irreversíveis. Tais danos
têm sido associados à hiperativação de receptores NMDA (NMDAR), podendo resultar em neurodegeneração e inflamação
encefálica. Trabalhos sugerem que as diferentes combinações de subunidades dos NMDAR estão envolvidas de diferentes
maneiras nesses eventos excitotóxicos. O objetivo deste trabalho foi investigar o envolvimento da subunidade GluN2B na morte
neuronal e ativação microglial induzida pelo SE. Para isso, 48 ratos Wistar machos (16 dias de vida) foram injetados com
pilocarpina (60 mg/Kg, i.p.) 12 - 18 horas após a injeção de LiCl (3mEq/Kg, i.p.). Quinze minutos após a injeção de pilocarpina,
os ratos receberam injeções i.p. de: solução salina (0,9% – grupo SE+Sal); antagonista de NMDAR contendo homodímeros
GluN2B, CP -101,606 (10 mg/kg - grupo SE+CP); antagonista de NMDAR contendo ao menos uma subunidade GluN2B, CI1041 (10 mg/kg – grupo SE+CI); ou antagonista não seletivo de NMDAR, cetamina (22,5 mg/Kg – grupo SE+Cet). Sete dias
após a indução do SE, os animais foram eutanasiados e tiveram seus cérebros removidos para avaliação de morte neuronal
(Fluoro-Jade C – FJC), recrutamento e ativação microglial (imunofluorescência para Iba1 e ED1) no hipocampo (CA1 e giro
denteado – GD) e amígdala (MePV). Os grupos SE+CI e SE+CP apresentaram padrão convulsivo semelhante ao grupo SE+Sal.
O grupo SE+Cet apresentou uma diminuição na intensidade das manifestações motoras, que cessaram ± 5 min após a
administração de cetamina. O índice de mortalidade foi de 50% para os grupos SE+Sal e SE+CP, 46% para o grupo SE+CI e
11% para o grupo SE+Cet. Os grupos SE+Sal e SE+CP apresentaram elevado número de células FJC+, Iba1+ e ED1+ em todas
as regiões analisadas. Os grupos SE+Cet e SE+CI apresentaram redução do número de células FJC+ em todas as regiões
analisadas, e de células Iba1+ nas regiões CA1 e MePV. Em relação à ativação microglial, observamos uma redução do número
de células ED1+ em todas as regiões para o grupo SE+Cet, e apenas na região MePV para o grupo SE+CI. Nossos resultados
indicam que os NMDAR contendo a subunidade GluN2B estão envolvidos na neurodegeneração, e no recrutamento e ativação
microglial induzidos pelo SE, mas que o bloqueio desses receptores não é suficiente para prevenir totalmente o dano cerebral.
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Agência Fomento: CNPQ, CAPES, FAPERGS e Ministério da Educação (MEC).
Nº do projeto – Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA): 21369

575

Título: SERICINA DA SEDA EXERCE EFEITO PROTETOR SOBRE A MORFOLOGIA DE ESPERMATOZOIDES
DE CAMUNDONGOS C57BL/6 ALIMENTADOS COM DIETA HIGH FAT
Autores: Suellen Ribeiro da Silva Scarton1, Marília Mello Favalesso1, Regina Inês Kunz2, Rosemeire Costa
Brancalhão1, Ana Tereza Bittencourt Guimarães1, Célia Cristina Leme Beu1
Instituição: 1Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Cascavel Paraná – PR, 2Universidade Estadual de Maringá –
Maringá - PR

Resumo: O aumento da adiposidade causado por dietas hiperlipídicas (high fat diets - HF) resulta em acúmulo de adipócitos que
secretam metabólitos pró-inflamatórios, inclusive no escroto, onde estão testículo e epidídimo, partes da via espermática.
Possivelmente, tais metabólitos e o estado pró-inflamatório, somados às mudanças de secreção do epitélio da via espermática,
podem influenciar a qualidade dos espermatozoides (Spz), por alterar a morfologia, a fluidez de membrana e induzir ao dano
oxidativo. Spz são susceptíveis ao estresse oxidativo por conterem ácidos graxos poli-insaturados nas membranas e por não
apresentarem enzimas antioxidantes, que removem as espécies reativas de oxigênio. Assim, o uso de HF pode afetar
profundamente a morfofisiologia dos Spz, sendo importante o estudo de substâncias com potencial antioxidante, como a proteína
da seda sericina. Neste sentido, este estudo objetivou verificar se o tratamento com sericina exerce efeito protetor na morfologia
dos Spz de camundongos C56BL/6 alimentados com HF. Para tanto, após aprovação pelo Comitê de Ética (CEEAP 04/2014), 15
camundongos de 76 dias de idade foram separados nos grupos tratados com: dieta padrão (C – 98 dias de dieta/salina – 28 dias);
high fat diet (HF – 98 dias/salina – 28 dias); HF com sericina (HFS: HF – 98 dias/Sericina – 28 dias). O grupo HFS recebeu
1g/kg/peso corporal de sericina; os grupos HF e C receberam 1g/kg/peso corporal de salina 0,8%, todos por gavagem. Aos 176
dias, os animais foram mortos por saturação anestésica para obtenção dos espermatozoides, da cauda do epidídimo, coletados em
RPMI. O esfregaço para avaliação morfológica foi preparado pela mistura de Spz em RPMI (20 µL) e eosina-nigrosina (20 µL).
Duzentos Spz foram contados (microscópio de luz Olympus BX51), observando-se as características morfológicas dos Spz, como
macro ou microcefalia e dobramento de cauda. O teste estatístico utilizado foi ANOVA one way e pós-teste de Tukey. Os resultados
obtidos mostraram que o tratamento com sericina foi efetivo em proteger os Spz, visto que no grupo HFS não houve diferença
significativa quanto à morfologia dos Spz, enquanto que no grupo HF o número de Spz defeituosos foi significativamente maior
(p < 0,001), considerando os defeitos de cabeça (p < 0,01) e dobramento de cauda (p < 0,01). Assim, é possível inferir que a
sericina da seda exerceu efeito protetor sobre a morfologia dos Spz, possivelmente por ação na via espermática.
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Resumo: A adequação ao padrão ideal de beleza atual exige que as pessoas, principalmente indivíduos do sexo masculino, usem
de artifícios, muitas vezes inadequados, tais como excesso de exercícios e uso de anabolizantes (EAAs) de forma não terapêutica.
Quando os anabolizantes são utilizados para fins de hipertrofia, em doses supra-fisiológicas, podem causar alguns prejuízos,
inclusive em órgãos androgênio-dependentes do sistema genital masculino, tais como o epidídimo. Efeitos similares também
podem ocorrer devido ao exercício, já que esse também pode alterar as concentrações de androgênios que podem acarretar em
alterações morfológicas como a distribuição de tipos celulares, principalmente células claras e halo no epidídimo. Esse estudo
teve como objetivo verificar se o tratamento, em ratos Sprague-Dawley adultos, com EAAs e/ou exercício resistido em meio
aquático, alteram a distribuição celular do epitélio epididimário. Foi realizado no Laboratório Experimental de Morfologia –
UNIOESTE – Cascavel - PR e Laboratório do Departamento de Anatomia – UNESP, Botucatu – SP e aprovado pelo Comitê de
Ética (CEUA - 385). Ratos (n = 28) Sprague-Dawley com 91 dias de idade foram obtidos para a realização deste estudo. Os
animais foram separados em quatro grupos com sete animais cada, sendo: GC (adultos e sedentários); GN (adultos, sedentários,
tratados com EAA - 10mg/kg/semana); GE (adultos tratados com exercício (saltos com carga em meio aquático)); GNE (adultos,
exercício e tratamento com EAA). Os animais foram mortos aos 150 dias de idade e amostras epididimárias foram coletadas e
submetidas à rotina histológica para obtenção de lâminas (7 µm), coradas com hematoxilina/eosina que foram analisadas quanto
à distribuição dos tipos celulares nos segmentos epididimários. Os resultados mostraram alterações significativas na distribuição
das células halo e claras. Houve alteração significativa na distribuição de células halo em todas as regiões do epidídimo (segmento
inicial, cabeça, corpo e cauda), principalmente nos grupos em que foi aplicado o anabolizante. Já a distribuição de células claras
foi alterada significativamente, no corpo e cauda do epidídimo, de animais dos grupos que fizeram exercício (GE e GNE).
Conclui-se que tanto a aplicação de EAAs quanto o exercício resistido, assim como a associação deles, podem alterar a
distribuição de tipos celulares específicos no epidídimo de ratos adultos e, possivelmente, influenciar a maturação dos
espermatozoides epididimários.
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Resumo: Muito interesse vem sendo gerado sobre compostos antioxidantes por exercerem um efeito protetor contra diversas
patologias que envolvem excessiva produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), em especial as doenças neurodegenerativas,
como o Alzheimer, Parkinson e Esclerose lateral amiotrófica. Os antioxidantes agem reduzindo manifestações neuroquímicas
relacionadas a neurotoxidade, epileptogênese e morte neuronal comumente observadas em pacientes acometidos por essas
enfermidades. Lasiodiplodia é um exopolissacarídeos extraído do fungo Lasiodiplodia theobromae que possui vários efeitos
biológicos promissores, podendo-se destacar o efeito antioxidante. O presente estudo objetivou analisar a ação antioxidante desta
β-glucana em um modelo animal de neurotoxidade induzida por D-Penicilamina. 24 ratos Wistar machos fizeram parte desta
pesquisa. Na primeira fase do experimento os animais passaram por uma intervenção cirúrgica minimamente invasiva
denominada estereotaxia. Neste procedimento foi realizada a implementação unilateral de uma cânula de acesso ao ventrículo
lateral direito do cérebro. Estes animais foram aleatoriamente alocados em grupos de 6 indivíduos cada: Controle Salina (Cs), DPenicilamina (D-Pen), Lasiodiplodia (Las) e Lasiodiplodia + D-Penicilamina (Las + D-Pen). Feito isso, uma injeção I.C.V. de
0,15 µmol/µL de NaCl (grupos Cs e D-Pen) ou 0,01 µmol/µL de lasiodiplodia (grupos Las e Las + D-Pen) foi administrada.
Passados 15 min, uma segunda injeção I.C.V. foi administrada com dose de 6 µmol/µL de NaCl (grupos Cs e Las) ou 2 µmol/µL
de D-Penicilamina (grupos D-Pen e Las + D-Pen). Após 48h os animais foram eutanasiados e seus encéfalos retirados para
posterior análise de peroxidação lipídica. O nível de peroxidação lipídica foi determinado através da mensuração de substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS - Thiobarbituric acid-reactive substances). Os resultados demonstraram que a
administração de D-Penicilamina aumentou significantemente os níveis de TBARS no córtex cerebral dos ratos (D-Pen: 2,36 ±
0,11 vs. Cs: 0,32 ± 0,01; p<0,05). A administração de Lasiodiplodia foi capaz de atenuar esse feito, reduzindo os níveis de TBARS
(Las + D-Pen: 0,80 ± 0,05 vs. D-Pen 2,36 ± 0,12; p< 0.05). A β-glucana utilizada neste estudo, Lasiodiplodia, diminuiu os níveis
de TBARS, indicando que possivelmente os efeitos antioxidantes deste polissacarídeo, já descritos na literatura, tenham
contribuído para atenuar a ação neurotoxina da D-Penicilamina.
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Resumo: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônico-degenerativa caracterizada principalmente por hiperglicemia crônica
devido à deficiência e/ou resistência à insulina que afeta a população de forma crescente, sendo considerado um sério problema
de saúde pública. As plantas medicinais com atividade hipoglicemiante estão sendo estudadas como possíveis agentes
terapêuticos para o DM. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da administração oral do extrato
metanólico de Baccharis dracunculifolia sobre a resposta insulínica em um modelo animal de Diabetes Mellitus. Foram utilizados
24 ratos Wistar machos. Os animais foram divididos em 4 grupos compostos por 6 animais cada. Os grupos receberam as
seguintes denominações: Controle Salina (CS), formado por animais não diabéticos, tratados com cloreto de sódio 0,9%; Controle
Planta (CP), formado por animais não diabéticos, tratados com extrato da planta Baccharis dracunculifolia na dose de 400 mg/kg;
Diabéticos Salina (DS), formado por animais diabéticos, tratados com cloreto de sódio 0,9%; Diabéticos Planta (DP), formado
por animais diabéticos tratamento com extrato da planta Baccharis dracunculifolia na dose de 400 mg/kg. A indução do Diabetes
foi realizada pela administração intraperitoneal de 50mg/kg de estreptozotocina. Após 28 dias de tratamento os animais foram
eutanasiados e amostras de sangue foram coletadas para análise da insulina plasmática pelo método de quimioluminescência. Os
níveis de insulina plasmática apresentaram diferenças estatísticas significativas (p<0,01) entre os grupos diabéticos. O grupo DP
apresentou concentração mais elevada de insulina (0,2 mcg/dL), quando comparado ao grupo DS (0,1 mcg/dL). Entre os grupos
CS e CP não foram encontradas diferenças estatísticas. Ainda, houve diferença significativa nos níveis insulínicos entre os grupos
DS e DP quando comparados aos grupos CS e CP (0,6 mcg/dL). A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que o
tratamento com o extrato de Baccharis dracunculifolia é capaz de melhorar a resposta insulínica em ratos diabéticos.
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Resumo: Lasiodiplodia, uma (16)-β- D-glucana produzida exocelularmente pelo fungo Lasiodiplodia theobromae, é conhecida
por possuir diversas atividades biológicas, como atividade anti-proliferativa, anticoagulante, anti-inflamatória, entre outras. No
presente trabalho, os efeitos da injeção intracerebroventricular (I.C.V.) da lasiodiplodia foram investigados frente a um modelo
animal de neurotoxidade induzido por D-Penicilamina. Fizeram parte deste estudo 24 ratos Wistar machos, os quais inicialmente
passaram por procedimento cirúrgico, estereotaxia, para implementação unilateral de uma cânula de acesso ao ventrículo lateral
direito do cérebro. Estes animais foram então separados em grupos de 6 indivíduos cada: Controle Salina (Cs), D-Penicilamina
(D-Pen), Lasiodiplodia (Las) e Lasiodiplodia + D-Penicilamina (Las + D-Pen). Os ratos receberam uma injeção I.C.V. de 0,15
µmol/µL de NaCl (grupos Cs e D-Pen) ou 0,01 µmol/µL de lasiodiplodia (grupos Las e Las + D-Pen). Após 15 min, foi
administrada uma segunda injeção I.C.V. de 6 µmol/µL de NaCl (grupos Cs e Las) ou 2 µmol/µL de D-Penicilamina (grupos DPen e Las + D-Pen). Feito isso, o comportamento dos animais foi observado em um teste de campo aberto por um período de 60
min. A pré-injeção de lasiodiplodia preveniu a neurotoxidade induzida pela D-Penicilamina, revertendo por completo o quadro
convulsionante dos animais, caracterizado por movimentos mioclônicos/tremores (Las + D-Pen: 0.0±0.0 vs 4.83±2.17) e também
o comportamento de wet-dog shake (Las + D-Pen: 0.0±0.0 vs. D-Pen: 3.50±1.56). A β-glucana em questão foi capaz de reduzir
significativamente (p< 0,05) outras manifestações comportamentais típicas de convulsões tônico-clônicas em roedores, como tail
extensions (Las+ D-Pen: 2.50±0.43 vs. D-Pen: 5.67±0.71). Nenhuma diferença significativa foi observada entre os grupos com
relação aos demais parâmetros comportamentais, self-grooming e sniffing. Ademais, os resultados demonstraram que ambos os
grupos D-Pen e Las afetaram a atividade exploratória dos animais. O tempo (s) de rearing foi significativamente (p< 0,05) menor
no grupo D-pen e maior no grupo Las quando comparado com o resultado obtidos do grupo Cs (D-Pen: 4.67±0.42; Las:
15.67±0.84 vs. Cs: 9.50±0.56). Deste modo, o presente estudo indica que o polissacarídeo, lasiodiplodia, pode ser eficaz em
prevenir neurotoxidade, assim como, reduzir os danos causados pelas convulsões e neuropatias relacionadas com o sistema
GABAérgico.
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Resumo: O Antígeno B (AgB) é uma lipoproteína secretada pelo cisto hidático do Echinococcus granulosus e parece ser
responsável por atividades imunomodulatórias que regulam o balanço imune via aumento da resposta Th2 que consequentemente,
reduz a resposta Th1, característica de várias imunopatologias como na artrite reumatoide (AR). A AR é uma doença inflamatória,
autoimune caracterizada pelo acometimento articular. A partir disso, o objetivo desse trabalho foi estudar o potencial terapêutico
do AgB em três modelos experimentais de artrite. Em todos os modelos experimentais, os animais foram divididos em três grupos:
veículo (salina) e AgB (2 g e 10 g), com tratamento intraperitoneal, 1x/dia. Camundongos, machos, Balb/C (n=21) foram
injetados com zymosan na articulação do joelho para a realização de Artrite-induzida por Zymosan (ZIA). A Artrite-induzida por
Antígeno (AIA) foi realizado em Balb/C (n=36) com injeção de mBSA no joelho. Em ambos os modelos, os animais foram
tratados 24h e 30min antes da indução da doença e foi avaliada a migração celular para o joelho, além da nocicepção. Artriteinduzida por Colágeno (CIA) foi realizada em camundongos DBA/1J (n=27) com colágeno bovino e o tratamento com AgB
iniciou após o primeiro sinal clínico de doença, seguindo por 10 dias. Nesse modelo foi avaliado o escore clínico de doença e a
nocicepção. A partir dos experimentos, verificou-se que em ZIA, ambas as doses de tratamento reduziram a migração
(39,67 8,57 e 55 13,71x104 leucócitos/articulação, respectivamente) comparadas com veículo (159,7 39,32x104
leucócitos/articulação) (p 0,05), porém não afetaram a nocicepção. Em AIA, ambas as doses reduziram a nocicepção em 3, 5, 7
e 24h, comparado com veículo (p 0,01) e reduziram a migração (7,75 2,58 e 8,99 2,18x104 neutrófilos/articulação,
respectivamente) comparados com veículo (55,93 9,79x104 neutrófilos/articulação) (p 0,001). Em CIA, o tratamento com AgB
não apresentou efeito sobre o escore clínico de doença e nocicepção. A partir desses resultados, podemos concluir que o
tratamento com AgB melhorou a artrite inflamatória aguda (ZIA e AIA), atenuando a nocicepção e a migração celular para a
articulação do joelho, mas não apresentou efeito terapêutico na artrite crônica (CIA). Dessa forma, o AgB apresenta efeito
potencial para o tratamento de doenças inflamatórias agudas. Esse projeto está aprovado pelo CEUA do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre sob o número 130203.
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Resumo: Artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória associada com complicações sistêmicas como fadiga e
perda muscular. O sistema ubiquitina-proteossomo tem um importante papel na proteólise muscular e está associado com a atrofia
muscular. A atividade aumentada do proteossomo já foi identificada em pacientes com AR e em modelos experimentais. Além
disso, também foi identificada a presença de proteossomos circulantes no soro de pacientes com AR, e isso foi correlacionado
com maior atividade imunológica e dano celular. No entanto, os efeitos dos inibidores do proteossomo sobre a perda muscular
são ainda desconhecidos. Avaliar se o tratamento com bortezomibe afeta a perda muscular em CIA. Camundongos machos
DBA/1J foram divididos aleatoriamente em três grupos (n=10): CIA (salina), BTZ (bortezomibe, 1mg.kg-1) tratado duas vezes
por semana, por duas semanas e um grupo saudável (CO). Os tratamentos iniciaram quatro semanas após a indução da doença
com administração intraperitoneal. Durante o período experimental foram analisados o escore clínico, o edema da pata traseira e
o peso corporal. Os músculos tibiais anteriores e gastrocnêmios (GA) foram pesados após a morte dos animais. Os músculos GA
foram usados para quantificar a atividade do proteossomo. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos
quando p<0,05. O tratamento com BTZ retardou o desenvolvimento da doença, observado através de uma menor pontuação no
escore clínico e no edema da pata traseira no BTZ em comparação com CIA, após a primeira semana de tratamento. O peso
corporal no grupo BTZ (18±2g) foi significativamente diferente quando comparado ao grupo CIA (21±3g) durante as semanas
de tratamento. Os pesos dos músculos não foram diferentes entre os grupos CIA. BTZ não alterou a atividade do proteossomo.
Contra outras evidências, o tratamento com BTZ diminuiu o peso corporal e não alterou a atividade do proteossomo, o que
demonstra que esta terapia não apresenta grande potencial para tratar a perda muscular causada pela artrite. No entanto, mais
estudos são necessários para explorar os efeitos da inibição do proteossomo na perda muscular causada pela artrite inflamatória
crônica. Este projeto foi aprovado pelo CEUA-HCPA e sob o código de número 13-0265.
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Resumo: Nanomateriais são elementos que possuem pelo menos uma de suas dimensões na ordem de dezena de nanômetros,
estes são capazes de aumentar a área eletrolítica de sensores, porém suas propriedades magnéticas, térmicas, ópticas, elétricas e
mecânicas dependem do tamanho, estrutura e da composição química dos cristalitos que o compõem. Estes materiais são
importantes na imobilização de biomoléculas e servem como intermediários entre o receptor e o analito, proporcionando um
tempo de resposta mais eficiente. Pesquisas recentes destacam as aplicações destes materiais para aperfeiçoar sensores utilizados
para diagnóstico de diversas patologias. Foram realizadas análises eletroquímicas através de potenciostato conectado a um
computador com software Ivium para aquisição e organização e análise de dados. Para os experimentos são utilizadas células
eletroquímicas com solução eletrolítica e sistema trieletródico contendo eletrodos: auxiliar, de trabalho e de referência.
Nanomateriais são adicionados para modificação da superfície de trabalho através da formação de filme, posteriormente os
analitos são imobilizados neste filme em diferentes concentrações e a leitura é realizada através de voltametria cíclica e
voltametria de onda quadrada. Evidenciou-se a partir deste estudo a utilização de diversas nanoestruturas em sistemas de
plataformas sensoras de diagnóstico destacando-se os metais, polímeros e baseados em carbono, como os nanotubos de carbono,
fulerenos e grafite especialmente o grafeno que é um nanomaterial com excelente propriedades físicas e químicas e que após ser
testado em diversos experimentos, mostrou contribuir efetivamente no aumento de transferência eletrônica, tornando viável sua
aplicação principalmente em biossensores eletroquímicos. Os biosensores destacam-se dentre os testes de monitoramento e
diagnóstico clínico devido as facilidades de miniaturização, acoplamento a sistemas portáteis, estabilidade e alta sensibilidade,
além disso, diversos tipos de bioreceptores podem ser testados como anticorpos, ácidos nucleicos, células, enzimas e bactérias
possibilitando a construção de sensores para diagnóstico das mais variadas patologias. Os nanomateriais, especialmente o
grafeno apresentam diferentes características e devem ser empregados de acordo com sua afinidade com o sistema sensor que se
deseja construir na tentativa de se obter uma maior especificidade no diagnóstico das patologias em que os biossensores são
empregados.
Palavras-chaves: Biotecnologia, nanomateriais, diagnóstico.
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Resumo: O número de pessoas com diabetes mellitus (DM) vem ganhando enormes proporções anualmente, destacando esta
doença como uma epidemia mundial. As plantas medicinais representam atualmente 25% dos componentes utilizados para
tratamento de diversas enfermidades. Estudos anteriores comprovaram que muitas delas possuem ação terapêutica
hipoglicemiante, destacando as plantas do gênero Baccharis. Nesse estudo buscou-se avaliar a ação do extrato da planta Baccharis
dracunculifolia, conhecido como “vassourinha” ou “alecrim-do-campo”, frente a um modelo animal de diabetes mellitus. Para
indução do DM foi realizada uma injeção intraperitoneal de estreptozotocina (STZ) na dose de 50 mg/Kg. Os 24 ratos machos
Wistar utilizados no presente estudo foram aleatoriamente divididos em 4 grupos, sendo estes: Controle Salina (CS), Controle
Planta (CP), Diabéticos Salina (DS), Diabéticos Planta (DP). Feito isso, os animais dos grupos DP foram tratados via gavagem
por um período de 28 dias com 400mg/Kg de extrato metanólico de Baccharis dracunculifolia e os animais do grupo DS
receberam salina do mesmo modo. Após o tratamento, amostras biológicas foram coletadas para posterior análise dos parâmetros
bioquímicos de todos os animais. Observou-se que nos animais do grupo DP apresentaram uma redução significativa nos níveis
plasmáticos de ureia e creatinina. Não houve diferença significativa nos níveis de AST e ALT entre os grupos DS e DP, porém
ocorreram melhoras hepáticas qualitativas nos ratos do grupo DP. Não houve diferença significativa nos níveis de triglicerídeo
entre os grupos DS e DP, mas quando comparados os resultados deste parâmetro bioquímico entre o grupo CP e o grupo DS
houve diferença significativa. Estes resultados podem ser explicados pelo controle de hidrólise de certas lipoproteínas realizado
pela B.dracunculifolia. Assim, conclui-se que o extrato metanólico de Baccharis dracunculifolia foi eficaz promovendo queda
de valores de triglicerídeos, creatinina e ureia de animais STZ induzidos.
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Resumo: O diabetes, segundo a Organização Mundial de Saúde é considerado como uma epidemia mundial, onde países em
desenvolvimento, como o Brasil, serão os mais atingidos pela doença até a metade do século XXI. As plantas medicinais
apresentam benefícios múltiplos, como o controle do metabolismo de carboidratos, através de vários mecanismos como a
prevenção e restauração da integridade e função das células β-pancreáticas, a atividade estimulante da liberação de insulina, a
melhora da captação e utilização da glicose e suas propriedades antioxidantes, fazendo das plantas um excelente alvo para o
desenvolvimento de novos modelos terapêuticos. O gênero Baccharis, família Asteraceae, é muito utilizado na prática medicial,
qual destaca-se a espécie dracunculifolia, utilizada neste estudo. Utilizando o modelo de indução á diabetes através da
estreptozotocina (STZ), 24 ratos Wistar foram divididos em grupos aleatoriamente, sendo estes: Controle Salina (CS), Controle
Planta (CP), Diabéticos Salina (DS), Diabéticos Planta (DP); recebendo tratamento por um período de 28 dias com extrato da
planta,400mg/Kg, através de gavagem. Após o tratamento, realizou-se um teste oral de tolerância a glicose (TOTG) com os
animais, através da administração de 1mg/Kg de peso corporal por gavagem de glicose, e realizadas coletas de sangue em jejum,
após 15, 30 e 60 minutos. Para glicose de jejum observou-se valores de glicemia semelhante ao grupo de não diabéticos; nas
demais dosagens houve diferença estatística entre os grupos não diabéticos e entre diabéticos tratados com salina. Embora o
tratamento com Baccharis tenha diminuído os níveis de glicose de jejum não se observou queda nos valores da HbA1C, o que
pode ser explicado pelo tempo de vida médio das hemácias dos ratos, 120 dias, uma vez que o tratamento durou 28 dias, não
ocorrendo tempo hábil para queda dos valores de HbA1C. Os compostos responsáveis pelas atividades da planta, são compostos
polifenólicos, como ácido fenólico e flavonóides cumarinas, o que leva a concluir-se que são estes os responsáveis pelo efeito
hipoglicemiante apresentado pela Baccharis..
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Resumo: Na atualidade, o diabetes mellitus (DM) pode ser considerado uma patologia global, e diante disso, há necessidade de
um tratamento interdisciplinar. Nesse sentido, ressalta-se a busca por novos fármacos com base na fitoterapia. 56 ratos machos
adultos da linhagem Wistar foram utilizados e tratados por 28 dias. Os animais foram divididos em 8 grupos de 7 ratos cada: CT
– Controle Tween (“Tween 80” + água destilada), CB – Controle Baccharis (Extrato B. dracunculifolia – 200mg/Kg), CDT –
Controle Diabéticos (“Tween 80” + água destilada), DS – Diabéticos Sulfoniluréia (Sulfoniluréia – 10mg/Kg), DB50 – Diabéticos
Baccharis 50mg (Extrato de B. dracunculifolia – 50mg/Kg), DB100 – Diabéticos Baccharis 100mg (Extrato de B. dracunculifolia
– 100mg/Kg), DB200 – Diabéticos Baccharis 200mg (Extrato de B. dracunculifolia – 200mg/Kg), DB200S – Diabéticos
Baccharis 200mg + Sulfoniluréia (Extrato de B. dracunculifolia – 200mg/Kg + Sulfoniluréia – 10mg/Kg). A indução ao diabetes
foi realizada com a administração de 60mg/Kg de estreptozotocina (STZ). Os ratos foram acompanhados por 4 semanas quanto
ao consumo alimentar e ingestão hídrica. Nos resultados, verificou-se diferença estatística na semana 2 do grupo CB (116,0 g;
p<0.05) com os demais grupos avaliados, em favor da diminuição de 5,7% a 20,5% do consumo da ração. Na semana 3, observouse diferenças estatísticas entre os grupos DB50 (125,0 g; p<0.05) e CDT (148,0 g; p<0.05 – elevação de 18,4% de consumo em
relação ao DB). Na última semana, o grupo CB (121,0 g; p<0.05) demonstrou 14,8% menor consumo em relação ao grupo DB200
(142,0 g; p<0.05). Em linhas gerais, os grupos não diabéticos tiveram menor consumo de ração em relação aos demais. Quanto
a ingestão hídrica, houve diferença estatística na semana 2, entre os grupos DB50 (435,0 mL; p<0.05), DB100 (425,0mL; p<0.05),
DB200 (455,0mL; p<0.05), DB200S (405,0mL; p<0.05) com os grupos CT (172,0mL; p<0.05), CB (157,0mL; p<0.05) e CDT
(590,0mL; p<0.05). A partir da semana 3 até a semana 4, os grupos DB50 (395,0mL; p<0.05), DB100 (385,0mL; p<0.05) e
DB200S (370,0mL; p<0.05) foram estatisticamente diferentes dos grupos CT (167,0mL; p<0.05), CB (159,0mL; p<0.05) e CDT
(560,0mL; p<0.05). Ao longo das 4 semanas, o grupo CDT teve maior ingestão hídrica com relação aos grupos tratados, em
especial nas doses 50 e 100mg. Conclui-se que o B. dracunculifolia foi eficiente nos grupos DB50 e DB100, apresentando
diminuição da ingesta hídrica em relação aos demais grupos.
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Resumo: Atualmente o diabetes mellitus (DM) vem ganhando grandes proporções, destacando-se como um problema de saúde
pública mundial. Nesse sentido, várias espécies de plantas vêm sendo utilizadas para tratar e/ou combater os sintomas do diabetes
mellitus, tanto em modelos animais como também exportados a estudos clínicos ou populacionais em seres humanos. Foram
utilizados 56 ratos machos adultos da linhagem Wistar tratados por 28 dias. Estes foram divididos em 8 grupos de 7 ratos cada:
CT – Controle Tween (“Tween 80” + água destilada), CB – Controle Baccharis (Extrato B. dracunculifolia – 200mg/Kg), CDT
– Controle Diabéticos (“Tween 80” + água destilada), DS – Diabéticos Sulfoniluréia (Sulfoniluréia – 10mg/Kg), DB50 –
Diabéticos Baccharis 50mg (Extrato de B. dracunculifolia – 50mg/Kg), DB100 – Diabéticos Baccharis 100mg (Extrato de B.
dracunculifolia – 100mg/Kg), DB200 – Diabéticos Baccharis 200mg (Extrato de B. dracunculifolia – 200mg/Kg), DB200S –
Diabéticos Baccharis 200mg + Sulfoniluréia (Extrato de B. dracunculifolia – 200mg/Kg + Sulfoniluréia – 10mg/Kg). A indução
ao diabetes foi realizada com a administração de 60mg/Kg de estreptozotocina (STZ). Ao final dos tratamentos, os ratos foram
eutanasiados para retirada das amostras a serem analisadas. Nos resultados verificou-se para os grupos DB50 e DB100 em relação
ao grupo CDT uma importante redução nos níveis de creatinina (DB50: 0,54mg/dl, DB100: 0,61mg/dl; p<0.05 vs. CDT:
0,83mg/dl; p<0.05), uréia (DB50: 96,9mg/dl, DB100: 95,6mg/dl; p<0.05 vs. CDT: 118,3mg/dl; p<0.05), triglicérides (DB50:
104,3mg/dl, DB100: 103,8mg/dl; p<0.05 vs. CDT: 189,8mg/dl; p<0.05) e glicose plasmática (DB50:268,8mg/dl, DB100:
254,4mg/dl; p<0.01 vs. CDT: 536,7mg/dl; p<0.01). Na glicemia capilar em jejum e pós-prandial, os grupos DB50, DB100,
DB200 e DB200S, apresentaram diminuição de 54,3% a 63,4% ao jejum e 37,9% a 45,0% no pós-prandial ao final do
acompanhamento. Não se obteve diferenças estatísticas em relação as enzimas hepáticas AST e ALT, porém, observou-se redução
dos níveis nos grupos tratados nas diversas doses em comparação ao grupo CDT. Em relação ao colesterol total, HDL e LDL,
não foram observadas diferenças estatísticas. Conclui-se que o extrato da planta Baccharis dracunculifolia possui efeito biológico
benéfico, reduzindo níveis importantes em diabetes especialmente nas doses 50 e 100mg, sendo promissor para futuras
formulações de fármacos e produtos naturais.
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Resumo: O estresse oxidativo é um processo importante no envelhecimento e no desenvolvimento de neuropatias, e nesse
sentido, diversos alimentos e compostos tem sido explorados para combatê-los, como vitaminas A e C, resveratrol, e licopeno.
Com a presente pesquisa, visou-se avaliar o efeito neuroprotetor do extrato de alho envelhecido sobre a mosca Drosophila
melanogaster, também conhecida como mosca da fruta. No extrato de alho envelhecido (AGE - Aged Garlic Extract), o alho
sofre uma preparação que o confere um potencial antioxidante mais elevado que o alimento in natura. Dessa forma, para o
procedimento experimental foram preparados meio de cultura padrão e meios com farinha de uva e AGE em duas concentrações,
1.200 e 3.000 mg/kg de meio (que correspondem a duas e cinco vezes a dose diária recomendada para consumo humano, em
mg/kg de peso corporal). Em relação ao controle, o grupo que recebeu o tratamento de AGE 3.000 mg/kg apresentou maior taxa
de conservação da população ao final do experimento, com 36% de sobreviventes (contra aproximadamente 12% do grupo
controle). Essa particularidade pode estar associada ao efeito antioxidante do extrato, que confere uma redução aos danos
oxidativos causados às células. Resultados semelhantes foram observados para os grupos tratados com farinha de uva, que
também apareceram expressos em sua maior concentração no meio, alternativamente considerado antioxidante devido à presença
de compostos fenólicos como o resveratrol. Além das análises de sobrevivência, foi realizado o teste RING (Rapid Iterative
Negative Geotaxis) baseado na capacidade de reação e mobilidade das moscas que usa a geotaxia negativa (movimento contra a
ação da gravidade) das moscas para avaliar seu desempenho motor. Este teste permite a observação da perda da capacidade
motora decorrente do envelhecimento nos organismos e foi realizado aos 7, 14, 21 e 28 dias após a emergência dos adultos. No
teste, os resultados encontrados para o grupo controle não diferiu dos tratamentos com extrato de alho envelhecido e aos 14 e 21
dias, observaram-se médias inferiores ao controle (Teste de Tukey, p<0,05 e p<0,01 respectivamente). Em relação ao tratamento
com farinha de uva 5x, aos 14 dias a altura também foi menor que o controle (p<0,05).
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Resumo: Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa (RCU), figuram as principais doenças inflamatórias intestinais, de
característica idiopática e fenótipos distintos, essas patologias apresentam inflamação crônica do trato gastrointestinal. Devido a
fisiopatologia inflamatória, o tratamento clássico consiste em imunossupressores e anti-inflamatórios, que além de causar
diversos efeitos colaterais, não apresentam reversão total das lesões. Atualmente, há estudos demonstrando o potencial
imunossupressor das células-tronco mesenquimais (MSCs), que aliado a fármacos, podem derivar novas alternativas terapêuticas.
Entretanto, é desconhecida a possível ação sobre mecanismos intrínsecos a patogenia da RCU, dos quais podemos destacar a via
autofágica, a qual representa um mecanismo fisiológico fundamental para a regulação da homeostase celular, e parece estar
firmemente envolvida na progressão da doença. O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da azatioprina (AZA) e
dexametasona (DEXA) na autofagia de MSCs (parecer CEP nº 140269). Portanto, MSCs de córion humano, previamente
caracterizadas por citometria de fluxo e diferenciação celular, foram tratadas por 24h com AZA 0,5 µM e AZA 1 µM ou DEXA
5 µM e DEXA 10 µM, além da combinação AZA1+DEXA10. As doses utilizadas correspondem à concentração plasmática
atingida pelos fármacos. Após os tratamentos, realizamos a marcação com a sonda Acridine Orange (AO), a qual reage em
ambientes vacuolares ácidos, principalmente autolisossomos, seguida da contagem em citometria de fluxo. Os resultados
preliminares mostram que complexidade intracelular e tamanho das células não apresentaram variações significativas. No
entanto, na marcação com AO as células tratadas apresentaram aumento dos níveis de autofagia, sendo AZA1+DEXA10
apresentaram duas vezes mais autofagia em relação ao controle não tratado. Além disso, paralelamente não houve diminuição
significativa na proliferação celular. Nossos resultados indicam que AZA e DEXA podem interferir na via autofágica em 24h,
tornando necessário avaliar os mecanismos envolvidos na terapia celular da RCU sob esse efeito. Como perspectiva, os dados de
citometria e o tratamento de 72h serão concluídos, além do Western blot. Para avaliar o efeito da terapia celular, as células com
autofagia alterada serão ainda injetadas em modelo murino de RCU. Assim, os dados gerados podem contribuir na eficácia das
terapias celulares de doenças inflamatórias intestinais.

Palavras-chaves: células-tronco mesenquimais, Retocolite Ulcerativa, Azatioprina, Dexametasona.
Agência Fomento: HCPA.

589

Título: ESTUDO DO CICLO ESTRAL EM CAMUNDONGOS
Autores: Joana Paula Soares Souza1, Dara da Silva Mesquita1, Jessica Rodrigues de Moraes Barriga1 Wilson Max Barbosa
da Silva2, José Eduardo Ribeiro Honório Júnior2
Instituição: 1Acadêmica do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) –
Fortaleza – CE, 2Professor do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS)

Resumo: O ciclo reprodutivo de camundongos (Mus musculus) é denominado de Ciclo Estral e é dividido em 04 fases: Proestro,
Estro, Metaestro (Diestro I) e Diestro (Diestro II). Este estudo representa grande importância para estudos da metabolização de
fármacos em camundongos fêmeas no Laboratório de Neurociência Aplicada do Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS.
O objetivo deste trabalho foi o treinamento dos alunos da Unichristus para identificação das 04 fases do ciclo de camundongos.
O estudo foi conduzido utilizando 10 camundongos swiss fêmeas, mantidos em 02 gaiolas com 05 animais cada. Os protocolos
experimentais foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da UNICHRISTUS e aprovados com o número
73/2013. O treinamento ocorreu no Laboratório de neurociência aplicada nesse centro universitário. Secreção vaginal foi coletada
no período de 14 dias, durante a manhã, usando 5 µL de solução de Na Cl 0,9% com pipeta automática. Os animais foram
imobilizados suspendendo sua região traseira e deixando-a exposta. O material coletado foi colocado em uma lâmina histológica;
coberto com uma lamínula, sem uso de corante; e examinado em um microscópio óptico, nas lentes objetivas de 10x e 40x. Ao
longo do experimento, dois camundongos que não apresentaram ciclo regular foram descartados. Durante os exames ao
microscópio, observaram-se as seguintes características dentro de cada fase: no Proestro, grande quantidade de células grandes,
redondas e nucleadas, aglomeradas ou sozinhas, denominadas de células epiteliais; no Estro, número considerável de células
grandes, anucleadas e de forma irregular, que também podiam estar agrupadas ou isoladas, denominadas de células cornificadas;
no Metaestro, a mesma proporção entre células epiteliais, cornificadas e células menores nucleadas, chamadas de leucócitos. Por
fim, o Diestro, caracterizado pela predominância de leucócitos. Observou-se que 08 de 10 camundongos apresentaram ciclo
regular e que cada etapa era representada por grande quantidade de um tipo celular específico, exceto no Metaestro: células
epiteliais no Proestro, células cornificadas no Estro e leucócitos no Diestro. As objetivas de 10x são recomendadas para identificar
a proporção entre os três tipos celulares e as de 40x para reconhecer cada tipo celular.
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Título: EFEITOS DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO SOBRE A FUNÇÃO SENSÓRIO MOTORA EM UM
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Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul¹

Resumo: A lesão nervosa periférica é responsável por diversos déficits funcionais de coordenação motora. Diferentes terapias
têm sido propostas como forma de acelerar e melhorar sua recuperação. Neste trabalho, hipotetizamos que a vibração de corpo
inteiro poderia ser uma forma de tratamento para estes déficits, uma vez que ela é capaz de influenciar as frequências de disparo
das unidades motoras, sua sincronização e o tônus muscular. O objetivo deste estudo, portanto, foi analisar o efeito de um
protocolo de treinamento físico por vibração de corpo inteiro sobre a recuperação sensório motora em um modelo de lesão nervosa
periférica em ratos Wistar. Foram utilizados 53 animais, os quais foram divididos em cinco grupos: Grupo Controle (10 animais
não submetidos ao procedimento cirúrgico, sem lesão e sem tratamento) Grupo Sham (10 animais submetidos ao procedimento
cirúrgico, sem lesão e sem tratamento), 11 animais com Lesão e sem Tratamento, 11 animais com lesão e tratamento agudo,
iniciado 7 dias após a lesão, e 11 animais com lesão e tratamento subagudo, iniciado 10 dias após a lesão. A lesão consistiu no
esmagamento por 30 segundos do nervo ciático na pata posterior direita dos animais. O protocolo do tratamento durou cinco
semanas, e consistiu na submissão dos animais à plataforma vibratória em sessões únicas de cinco dias por semana em cinco
séries de 1 minuto de 15 Hz, seguido de 2 minutos de 30Hz. A análise do desempenho sensório motor foi realizada
quantitativamente e comparativamente entre os grupos em três séries, duas vezes por semana, durante as cinco semanas, através
do Teste da Escada Horizontal, cujos dados referem-se ao número de escorregões ou erros de posicionamento do membro
lesionado durante a marcha do animal. Nos dezesseis dias após a lesão, os animais com lesão no nervo ciático apresentaram
comportamento semelhante (aproximadamente 2 erros, p> 0,05), porém, significativamente diferentes dos grupos sem lesão
(ausência de erros, p<0,05). A partir de vinte dias após a lesão, todos os grupos apresentaram comportamento significativamente
semelhante (p >0,05). Não existiram diferenças estatísticas entre os grupos com lesão com/sem tratamento, sugerindo-se que a
terapia de vibração de corpo inteiro não exerceu efeitos sobre esse modelo.

Palavras-chave: desempenho sensório motor, lesão nervosa periférica, nervo ciático, vibração.
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Título: ANÁLISE DA MORFOLOGIA NUCLEAR EM LINHAGENS DE MELANOMA PÓS TRATAMENTO COM
DERIVADOS DE PIRIMIDOBENZIMIDAZÓIS.
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Resumo: O câncer de pele no Brasil corresponde a 25% dos tumores, sendo que, o melanoma representa apenas 4%. Todavia,
apesar de o melanoma possuir tão baixa incidência, suas características como elevada capacidade de formar metástases, bem
como a resistência às terapias usuais, as tornam um tumor com pior prognóstico e com elevadas taxas de mortalidade. A terapia
para esta neoplasia depende diretamente do estágio em que a mesma se encontra, pois, até o momento, para estágios mais
avançados da doença, nenhuma se mostra eficaz evidenciando a necessidade de buscas por novas estratégias terapêuticas.
Atualmente, pesquisas em cultivo celular com novos compostos visam esclarecer os mecanismos responsáveis pela diminuição
ou eliminação das células tumorais. Entre os mecanismos já relatados, tem-se a apoptose, ou morte celular programada, a qual é
tida como um dos principais alvos das drogas existentes, ocasionando diferenças morfológicas na célula. Essas diferenças podem
ser analisadas em uma triagem, pela morfologia nuclear onde, na apoptose, ocorrem retrações celulares, perda de aderência com
a matriz extracelular e com as células circundantes, entre outras. Sendo assim, o objetivo deste trabalho, possuindo aprovação do
CEP 14375513.0.0000.5345, foi triar por meio do ensaio via software NMA - ANÁLISE MORFOMÉTRICA NUCLEAR (NMA)
PARA INFERÊNCIA DE APOPTOSE, SENESCÊNCIA E IRREGULARIDADES NUCLEARES-, o possível mecanismo
envolvido na diminuição da população de linhagens de melanoma humano após o tratamento de 5 e 12 dias com novos compostos
derivados de pirimidobenzimidazóis. Em uma triagem inicial, nos tempos estipulados, não se verificou uma alteração morfológica
significativa do núcleo celular, apesar de a população diminuir consideravelmente em outros experimentos testados. Em virtude
destes resultados, novos tempos estão sendo testados para se estipular a alteração nucelar mais significativa e, desta forma, dar
seguimento às análises específicas da via que está sendo ativada pelos compostos em estudo.

Palavras-chaves: melanoma, cultivo celular, pirimidobenzimidazóis.

592

Título: EFEITO DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM CREATINA LIVRE E LIPOSSOMADA SOBRE FATIAS
DE CÓRTEX
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Carina Rodrigues Boeck1
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Resumo: A administração de creatina tem demonstrado bons resultados em modelos animais de doenças neurodegenerativas,
como Alzheimer, Parkinson e Huntington, pois mantém os níveis de ATP intracelular em locais com alta demanda energética,
melhorando a viabilidade celular. Com isso tornasse importante aumentar as concentrações de creatina no sistema nervoso central
(SNC) em situações patológicas, onde os lipossomas podem ser uma estratégia para aumentar a biodisponibilidade da creatina
no SNC, podendo gerar uma nova alternativa de tratamento para doenças neurodegenerativas. Sistemas nanoestruturados podem
ser utilizados para carrear fármacos que possuam baixa penetração no SNC como a creatina, auxiliando a passagem deste ativos
através da barreira hematoencefálica. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar a toxicidade em córtex de
camundongos submetidos ao tratamento subcrônico de creatina livre e lipossomada. Os lipossomas foram produzidos pelo
método de injeção de etanol, sendo obtido tamanho médio de partícula de 215,4 ± 3 nm, índice de polidispersão (IPD) de 0,240
e potencial Zeta de -12,3 mV. Os camundongos foram tratados durante 21 dias com creatina livre e lipossomada (60 mg/Kg).
Logo após a morte os cérebros foram dissecados e pesados, uma amostra do córtex foi selecionada e fatiada (400µm) em Mcilwain
tissue chopper (CEUA/UNIFRA, n° 04/2015). Foi realizado o ensaio de redução do MTT (sal de tetrazolium) em formazan. As
fatias de córtex foram incubadas por 20 minutos em 0,5 mg/mL de MTT em PBS a 37 ºC. O formazan foi solubilizado pela adição
de dimetilsulfóxido (DMSO), sendo realizada a leitura das absorbâncias em comprimento de onda de 570 nm. Os resultados
foram expressos como porcentagem do controle (Naive, considerado 100%). A viabilidade das fatias de córtex foi de 100 ± 12
para o grupo Naive, 106 ± 22 para o grupo creatina (Cr), 112 ± 12 para o grupo lipossoma branco (LB) e 113 ± 17 para o grupo
lipossoma de creatina (LCr). Tanto a viabilidade celular quanto o peso dos cérebros não apresentou diferença significativa em
nenhum dos grupos testados. Com isso podemos inferir que o tratamento subcrônico com creatina na forma livre e lipossomada
não causou redução na viabilidade celular e massa encefálica, demonstrando segurança para tratamentos em modelos de doenças
neurodegenerativas. Mais estudos serão realizados para determinar parâmetros bioquímicos e toxicológicos.
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Resumo: A descoberta dos antibióticos foi uma das maiores revoluções no tratamento de doenças infecciosas, no entanto as
bactérias tem demonstrado a capacidade se adaptar e sobreviver aos eventuais medicamentos utilizados. A pesquisa de novas
substâncias com capacidades antimicrobianas que podem ser utilizadas com o intuito de auxiliar no tratamento convencional se
faz importante, pois isso pode apresentar uma solução para tal problema. Uma pista para novas pesquisas é o conhecimento
popular sobre plantas, ervas e chás passado de geração em geração em determinadas culturas e povos. Quando submetemos tal
conhecimento ao método cientifico podemos comprovar a eficácia ou não dessas plantas, uma delas é a Aristolochia triangularis,
planta comumente conhecida como cipó mil-homens, que é de uso comum em várias regiões do Brasil na forma de infusões. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana da Aristolochia triangularis sobre Streptococcus pyogenes
ATCC 19615. A metodologia utilizada foi a técnica de disco difusão. Utilizou-se três concentrações diferentes do extrato aquoso
da planta, sendo elas 100g/L, 200g/L, 300g/L, sobre cepa Streptococcus pyogenes. Foram utilizados controles positivos e
negativos e os ensaios foram realizados em triplicata. Observamos atividade antimicrobiana da planta nas concentrações de
100g/L e 200g/L, com halos de inibição de 9 mm, porém não ocorreu inibição do crescimento bacteriano na concentração de 300
g/L. Os resultados indicam um provável potencial antimicrobiano da planta A. triangularis, apesar disso, são necessários estudos
mais aprofundados para que se possa comprovar a eficácia da planta, assim como, verificar outros métodos de extração dos
princípios ativos da planta.
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Resumo: A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se como uma desordem neurodegenerativa que leva ao declínio cognitivo e
a perda progressiva da memória. A injeção intracerebroventricular de estreptozotocina (ICV-STZ) em ratos é utilizada como um
modelo de demência esporádica do tipo Alzheimer por mimetizar muitos dos processos patológicos encontrados na DA, como
aumento da fosforilação da proteína Tau e da expressão do peptídeo β-amilóide, atrofia cerebral, entre outros. Neste contexto,
por possuir entre outras, ações anti-inflamatórias, antioxidantes e anti-apoptóticas, têm-se destacado o uso da berberina (BRB),
um alcalóide isolado da erva chinesa Coptis chinensis, sobre doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas. O objetivo do
estudo foi avaliar o efeito da BRB sobre os parâmetros de aprendizagem e de memória espacial utilizando o teste
comportamental de Water Maze. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria sob o
nº 109/2013. Utilizou- se ratos Wistar machos, divididos em 4 grupos (n = 10): Controle (CT), STZ + salina, STZ + BRB 50
mg/kg e STZ + BRB 100 mg/kg. Os grupos STZ receberam uma injeção ICV-STZ 3 mg/kg e o grupo CT uma injeção ICVsalina 0,9%. Três dias após, os animais foram tratados por 21 dias via oral com as soluções de BRB 50 ou 100mg/kg diluída em
salina ou apenas com o veículo salina. No 17º dia realizou-se a avaliação comportamental, onde os animais foram submetidos
a um treino e a 1 teste por dia, durante 4 dias consecutivos. O tempo de latência para os animais alcançarem a plataforma de
escape foi calculado em segundos. No 24º realizou-se a eutanásia. Os resultados avaliados por ANOVA seguido de TUKEY
demonstraram que houve aumento significativo no tempo de latência de escape durante os 4 dias de testes no grupo STZ+salina
(45,2 ± 4,2; 35,3 ± 5,9; 27,8 ± 2,3; 21,2 ± 4,5) quando comparado ao grupo CT (30,4 ± 2,1; 22,3 ± 0,6; 12,4 ± 2,0; 9,0 ± 1,1).
No entanto, quando os animais foram tratados com BRB, houve redução do tempo de latência de escape nos grupos STZ + BRB
50 mg/kg (30,3 ± 2,0; 23,8 ± 5,4; 12,5 ± 3,5; 12,0 ± 3,8) e STZ + BRB 100 mg/kg (30,5 ± 2,8; 21,0 ± 1,5; 12,1 ± 1,8;
7,7 ± 0,2) quando comparados ao grupo STZ+salina. Os resultados do estudo sugerem, portanto, que a BRB nas doses de 50
e 100mg/kg apresentou efeito neuroprotetor sob os déficits de aprendizagem e memória espacial em animais submetidos à ICVSTZ.
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Resumo: A Doença de Alzheimer (DA) é considerada a principal causa de demência no mundo e apresenta níveis de acetilcolina
(ACh), um neurotransmissor envolvido em processos de aprendizagem e memória, reduzidos devido sua rápida hidrólise pela
enzima acetilcolinesterase (AChE), levando à perda da transmissão colinérgica. Experimentalmente, a administração
intracerebroventricular (ICV) da Estreptozotocina (STZ) tem sido recentemente utilizada para induzir alterações neurais
comumente observadas na DA, sendo assim considerada como um modelo de Demência Esporádica do Tipo Alzheimer (DETA).
Por ainda não existir cura para a DA, a busca por novas intervenções terapêuticas eficazes para o seu tratamento é de extrema
importância. A berberina (BRB), é um alcalóide isoquinolina que apresenta múltiplas ações farmacológicas, tais como
antioxidante, anti-inflamatória e neuroprotetora. Por esta razão, procurou-se avaliar a ação de BRB sobre a atividade da AChE
em sinaptossomas de córtex cerebral de ratos submetidos a ICV-STZ. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal de Santa Maria (Nº 109/2013). Foram utilizados 40 ratos Wistar machos, distribuídos em 4 grupos (n= 10):
Controle (CT), STZ+salina, STZ+BRB 50 mg/kg, STZ+BRB 100 mg/kg. Os ratos STZ receberam uma injeção de ICV-STZ
(3 mg/kg) e foram tratados com BRB 50 ou 100mg/kg dissolvida em salina 0,9%, já os do grupo CT receberam uma injeção
ICV-salina 0,9% e foram tratados com a mesma solução. Após 21 dias de tratamento via oral, os animais foram
eutanasiados e realizou-se a separação da estrutura do córtex cerebral, com o posterior isolamento dos sinaptossomas e avaliação
da atividade da AChE. Os resultados avaliados por ANOVA de uma via seguido de TUKEY demonstraram que atividade da
AChE foi significativamente aumentada nos sinaptossomas do córtex cerebral do grupo STZ+salina (4,05 ± 0,36) quando
comparada com o grupo CT (2,91 ± 0,26). Além do mais, o tratamento com BRB (50 ou 100 mg / kg) diminuiu
significativamente a atividade da AChE em sinaptossomas do córtex cerebral dos grupos STZ+BRB 50 mg/kg (2,73 ± 0,46)
e STZ+BRB 100 mg/kg (2,55 ± 0,42) quando comparada ao grupo STZ+salina. Constata-se, portanto, que a BRB nas doses de
50 e 100mg/kg foi capaz de inibir a atividade da AChE em animais submetidos a um modelo de DETA, tendo desta forma, ação
semelhante aos medicamentos anticolinesterásicos hoje utilizados no tratamento da DA.
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Resumo: O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia que está associada a diversas complicações, disfunções e insuficiências de
vários órgãos. Lesões celulares causadas pelo excesso de radicais livres e deficiência na ação de antioxidantes endógenos
correlacionam-se e contribuem para o aumento das complicações associadas ao DM. As plantas do gênero Baccharis apresentam
atividade antioxidante devido à presença de compostos fenólicos e flavonóides em sua composição e têm sido estudadas como
agentes terapêuticos em potencial na prevenção e no tratamento das complicações do diabetes. O presente estudo objetivou avaliar
o efeito da administração oral do extrato de Baccharis dracunculifolia sobre os níveis de peroxidação lipídica em modelo animal
de diabetes relacionando-os ao estresse oxidativo. 24 ratos Wistar machos foram divididos em 4 grupos da seguinte forma:
Controle Salina (CS), formado por animais não diabéticos, tratados com cloreto de sódio 0,9%; Controle Planta (CP), formado
por animais não diabéticos, tratados com extrato da planta Baccharis dracunculifolia na dose de 400 mg/kg; Diabéticos Salina
(DS), formado por animais diabéticos, tratados com cloreto de sódio 0,9%; Diabéticos Planta (DP), formado por animais
diabéticos tratamento com extrato da planta Baccharis dracunculifolia na dose de 400 mg/kg. A indução do Diabetes foi realizada
pela administração intraperitoneal de 50mg/kg de estreptozotocina. Após 28 dias de tratamento os animais foram eutanasiados e
amostras de tecido renal e hepático foram coletadas para determinação dos níveis de peroxidação lipídica através da quantificação
de Espécies Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS). O grupo DS apresentou aumento significativo da peroxidação lipídica
tanto em tecido hepático quanto em tecido renal quando comparado aos grupos CS e CP (p<0,05). O grupo DP apresentou redução
significativa da peroxidação lipídica nos tecidos hepáticos e renais quando comparado ao grupo DS, sendo que os níveis de
lipoperoxidação do grupo DP não foram estatisticamente diferentes dos grupos não diabéticos. Os resultados mostraram que o
tratamento com o extrato de Baccharis dracunculifolia foi capaz de diminuir os níveis de peroxidação lipídica nos tecidos renais
e hepáticos, sugerindo que a atividade antioxidante relacionado ao extrato da planta possa ser responsável pela atenuação do
quadro de estresse oxidativo na patologia em questão.
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Resumo: A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é um problema grave que vem aumentando rapidamente, particularmente entre
pacientes hospitalizados com doença aguda e os submetidos à cirurgia de grande porte. Existem poucas intervenções preventivas
ou terapêuticas eficazes para o tratamento da lesão renal aguda. Recentes estudos têm demonstrado que a inibição da enzima
Epoxide Hidrolase solúvel aumenta os níveis do ácido Epoxyeicosatrienoic (EETs) que são produtos do metabolismo do ácido
araquidônico. Os EETs possuem importantes atividades biológicas como vasodilatadores e propriedades anti-inflamatórias.
Através da ação da enzima Epoxide Hidrolase solúvel os EETs são convertidos em ácidos Dihydroxyeicosatrienoic (DHET), esta
forma de diol, tem uma ação biológica bem reduzida. Assim avaliou-se os efeitos do 1-trifluoromethoxyphenyl-3-(1propionylpiperidin-4-yl) urea em um modelo experimental de IRA. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de
Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFTM com o protocolo de número 336/2015. Foram utilizados 30 camundongos BALB/c,
divididos nos grupos: Controle (sem IRA, 50 mg/kg/dia de ácido fólico por via intraperitoneal), IRA sem tratamento e IRA tratado
com 8 mg/kg/dia de 1- trifluorometoxifenil-3- (1-propionylpiperidin-4-il) ureia (TPPU) - durante 7 dias por via intraperitoneal.
Os animais foram colocados em gaiolas metabólicas individuais para coleta de urina 24 horas. Posteriormente foram
heparinizados e eutanasiados em câmara de CO2 para a coleta de sangue e rim onde foram realizadas dosagens bioquímicas no
plasma, dosagens de citocinas e morfometria no tecido renal. Com relação ao número de glomérulos e túbulos contorcidos/mm2,
os animais com IRA mostraram uma diminuição comparados ao grupo Controle. Valores de INF-γ e TNF-α do grupo TPPU
apresentaram diferenças no grupo IRA, porém IL-10 não apresentou diferenças. Quanto aos parâmetros renais, houve uma
redução da Uréia e razão BUN/creatinina no grupo TPPU em relação ao grupo IRA, e não houve diferença do grupo TPPU vs
Controle. Enquanto o grupo TPPU mostrou diferenças com o grupo Controle para o Clearence, não houve diferenças para o grupo
IRA. Da mesma forma para as demais dosagens. A correlação entre volume urinário e peso renal/peso corporal mostrou-se
negativa. Desta forma este estudo sugere que o trifluorometoxifenil 3- (1-propionylpiperidin-4-il) uréia apresenta uma ação
protetora à danos renais no modelo de IRA testado.
Palavras-chaves: Insuficiência Renal Aguda, 1- trifluorometoxifenil-3- (1-propionylpiperidin-4-il) ureia (TPPU), Rim
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Resumo: A insuficiência renal aguda (IRA) pode ser definida como a perda da função renal de forma repentina causando acúmulo
de substâncias nitrogenadas, acompanhada ou não da diminuição da diurese. Um tratamento alternativo, sugerido pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) é a utilização de medicamentos à base de plantas, particularmente para populações dos
países em desenvolvimento. Morinda citrifolia L (NONI) é uma planta tropical comestível e medicinal, tem valor terapêutico e
nutricional, bem como anti-inflamatório e imunomodulador. Este estudo teve tem como objetivo avaliar os efeitos do fruto NONI,
em um modelo experimental de IRA. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da UFTM com o protocolo de número 292/2013. Foram utilizados 30 camundongos BALB/c, divididos em dois grupos:
sem indução de IRA (Controle) e com a indução da IRA, através da administração de 50 mg kg de ácido fólico/kg/dia por via
intraperitoneal. O grupo foi subdividido em IRA não tratado e tratado com extrato de NONI (1, 3 ou 5 g/kg/dia) por via oral. O
tratamento e indução de IRA foram realizados durante 7 dias, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas individuais
para coleta de urina 24 horas e posteriormente foram submetidos à eutanásia. O sangue e rim foram coletados para análise
bioquímica e dosagem de citocinas (TNF-α, INF-γ e IL -10). Obtivemos como resultados para a quantificação de citocinas houve
uma diminuição das pró-inflamatórias (TNF, IFN) nos grupos tratados vs o grupo Controle. Já para IL-10 não foram evidenciadas
diferenças significativas entre os grupos. Curiosamente, os grupos tratados mostraram elevação de óxido nítrico comparados com
os outros grupos. Além disso, encontramos uma diminuição no peso corporal, aumento do fluxo de urina, redução da área de
superfície corporal e alterações na função renal tubular. Houve também aumento da enzima hepática alanina aminotransferase,
sem alterações enzimáticas do músculo esquelético e cardíaco, bem como um aumento da taxa de mortalidade no modelo de IRA
induzida por ácido fólico tratados com NONI. Assim, concluímos que existe uma necessidade de mais estudos para investigar a
participação do NONI como um agente antioxidante no modelo avaliado.
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Resumo: Em quadros infecciosos crônicos, microorganismos tendem a se organizar simbioticamente para formação de biofilmes
em resposta a processos de adaptação ambiental. Os biofilmes contribuem de maneira significativa para a indução de resistência
bacteriana e são responsáveis por praticamente 65% das infecções hospitalares. Nesse cenário, a prospecção de peptídeos
antimicrobianos (PAMs) surgiu como importante linha de pesquisa, graças ao seu amplo espectro de ação e especificidade. Nas
plantas, os PAMs estão relacionados a menanismos de defesa e adaptação, sendo também parte dos grupos de metabólitos
bioativos de grande interesse farmacológico. Historicamente, os bambús vêm sendo empregados pela medicina tradicional
asiática que atribui à planta atividade antimicrobiana, cicatrizante, antiinflamatória e antitumoral, fazendo desta família
importante candidata à bioprospecção. Neste trabalho, folhas e brotos de Phyllostacchis aurea foram coletados em área cultivada
(20º26’34’’ S e 54º38’47’’ O) no início da estação chuvosa. Extratos hidroalcóolicos de folhas (EHAF) e de brotos (EHAB)
foram preparados seguindo protocolo por maceração (1:10, m:v). O filtrado do EHAF e EHAB foi concentrado por
rotaevaporação do solvente que resultou em rendimento de 3,4 e 4,2%, respectivamente. O teor de proteínas totais foi estimado
pelo método de Bradford e espectrofotometria a 595 nm, indicando concentrações de 396 e 175 µg.mL-1, respectivamente e, em
seguida, submetidos à análise do perfil eletroforético desnaturante (SDS-PAGE 12%). EHAF e EHAB foram aplicados em
bioensaio para determinação de seu efeito antibiofilme contra K. pneumonae crescidas durante 18 h em meio Mueller Hinton e
diluídas (1:100, v:v) em meio BM2 [fosfato de potássio 62 mM, (NH4)2SO4 7 mM, MgSO4 2 mM, FeSO4 0,01 mM e glicose
0,5%].O crescimento das células planctônicas foi avaliado a 600 nm e os testes realizados em triplicata. Os poços foram lavados
com água deionizada e as células aderentes coradas com cristal violeta a 0,01% por 20 min, lavadas e secas ao ar. O material
aderido foi então solubilizado com 110 μL de etanol 70% para realização de leitura a 600 nm. A formação de biofilme foi obtida
comparando os poços contendo as amotras com os poços sem qualquer agente antibacterianos, sendo observada inibição de 67 e
58% para EHAB e EHAF, respectivamente. O resultado preliminar demonstrou atividade antibiofilme sendo um candidato para
identificação e busca por novos compostos.
Palavras-chave: Bactérias resistentes, bioprospecção, bambú, peptídeos antimicrobianos, antiaderência
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Resumo: O rápido surgimento de microorganismos resistentes nas últimas décadas levou ao considerável interesse pelo
isolamento e compreensão do mecanismo de ação dos peptídeos antimicrobianos (PAMs), resultando também no aumento de
bioprospecções de plantas reconhecidamente empregadas como medicinais.A medicina tradicional oriental sempre atribuiu a
diversos gêneros de bambús propriedades antimicrobianas, cicatrizantes, antiinflamatórias e antitumoral, o que faz desta família
importante candidata à bioprospecção. Nesse trabalho foram realizados ensaios preliminares a partir de extratos hidroalcoólicos
de folhas (EHAF) e brotos (EHAB) de Phyllostacchis aurea, coletados em área cultivada (20º26’34’’ S e 54º38’47’’ O),no início
da estação chuvosa. Os extratos foram preparados seguindo protocolo por maceração (1:10, m:v) e os filtradosconcentrados por
rotaevaporação, com rendimento médio de 3,4 e 4,2%, respectivamente. O teor de proteínas totais estimado pelo método de
Bradford e espectrofotometria (595 nm)foi de 362,54 µg.mL-1 e 149,51 µg.mL-1, para EHAF e EHAB respectivamente. Os
mesmos extratos foram submetidos à análise de perfil proteico pela método SDS-PAGE 12% e o gel revelado em
AgNO3possibilitou a avaliação de proteínas com massas moleculares de 10 a 25 kDa. As amostras foramsubmetidas à filtração
em Amicon®de 10 e 30 kDa e o filtrado destinado a ensaio enzimático com substrato azocaseína 1%. A atividade antitríptica foi
determinada incubando 36,27; 18,13; 9,06; 3,62 e 1,81µg.mL-1 do EHAF e 14,94; 7,48; 3,74; 1,87 e 0,93 µg.mL-1 do EHAB. A
hidrólise do substrato foi mensurada por leitura de absorbâncias a 410 nm. Provas em branco, assim como os ensaios foram feitos
em triplicata e os resultados expressos em percentual de inibição. Apesar de nenhuma atividade satisfatória ter sido observada
em EHAB, foi possível identificar atividade inibitória de 90% (± 1,34)para EHAF na concentração 36,27 µg.mL -1. Testes
preliminares para citotoxidade foram aplicados em modelo Allium cepa com o objetivo de avaliar reduções no índice mitótico
(IM), sendo observada redução de IM a 28% quando empregada a mesma concentração do EHAF. A atividade inibitória do P.
aurea encontrada foi significativamente elevada, sobretudo se comparados com a literatura.Esse resultado, somado à inibição
mitótica induzida pelo EHAF,oferecesubsídios preliminares para uma sequência de ensaios de atividade antitumoral com o
extrato bruto e suas frações.
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Resumo: Tumores compreendem subpopulações celulares heterogêneas, com diferentes graus de proliferação, que respondem
assimetricamente a tratamentos quimioterápicos. A atividade de muitos antineoplásicos depende da passagem das células por
fases específicas do ciclo celular, assim, espera-se maior sensibilidade terapêutica dentre células com alta taxa de divisão celular.
Verificar a resposta proliferativa de colônias originadas de célula única, com perfis proliferativos variados, após tratamentos
quimioterápicos. Células da linhagem tumoral de glioma U251 foram fotografadas diariamente até a formação de colônias
compostas por até 20 células. Colônias formadas foram expostas aos fármacos Temozolomida (TMZ), Cisplatina (CPT),
Mebendazol (MBZ), Vimblastina (VBL) por um período de 72h e fotografadas regularmente. O número de células das colônias
foi obtido para o cálculo do índice de duplicação da população da colônia (Population Doubling – PD) ao longo do tempo. A
média de PDs/dia de cada colônia foi estabelecida antes, durante e após o tratamento. Cada colônia apresentou um perfil particular
de crescimento ao longo das etapas analisadas. De forma geral, os agentes TMZ e CPT apresentaram toxicidade tardia, notada
no período pós-tratamento; enquanto MBZ e VBL mostraram um efeito agudo, diminuindo drasticamente a velocidade de
crescimento das colônias durante o tratamento. Não foi observada correlação entre velocidade de crescimento das colônias antes
ou durante os tratamentos e qualquer grau de sensibilidade aos quimioterápicos no período pós-tratamento. Entretanto, a análise
das micrografias revela casos de heterogeneidade de resposta dentro de colônias originadas de células únicas, nas quais o
tratamento selecionou sub-regiões de células resistentes com perfis proliferativos distintos entre si. A sensibilidade de colônias
originadas de células únicas aos quimioterápicos independe do grau proliferativo da colônia. Isso pode ser explicado por
evidências de manutenção de subpopulações clonais resistentes com fenótipos proliferativos diferentes dentro de colônias
originadas de células únicas. Assim, a análise de células únicas pode representar o método preciso para avaliar quão relevante é
o grau de proliferação celular para o efeito do tratamento quimioterápico.
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Resumo: O envelhecimento é um processo complexo que envolve alterações na estrutura e função do cérebro. Essas alterações
podem gerar danos cognitivos, como a redução da memória e da aprendizagem. O Fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)
é produzido pelos neurônios e desempenha um papel importante na plasticidade sináptica e na sobrevivência celular. Além disso,
sabe-se que o DNA é progressivamente danificado durante o envelhecimento e tem sido observado que o BDNF poderia melhorar
o reparo do DNA neuronal. Neste contexto, estudos mostraram que o exercício físico aumenta a expressão do BDNF e isto poderia
reduzir os danos no DNA. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de dois modelos de treinamento físico
sobre os níveis de BDNF e danos no DNA no hipocampo e no córtex cerebral de ratos velhos. Foram utilizados dezoito ratos
Wistar machos com 24 meses divididos em não treinados, treinamento aeróbio e treinamento de força. Os ratos foram submetidos
ao treinamento de força ou de esteira durante 8 semanas. Os níveis de BDNF foram mensurados por Western Blotting e os níveis
de danos no DNA foram analisados pelo Ensaio Cometa. Os níveis de BDNF aumentaram no hipocampo nos grupos de
treinamento aeróbico e de força, porém no córtex cerebral estes níveis foram mais elevados somente no grupo treinamento de
força. A análise cerebral do grupo aeróbico mostrou uma diminuição dos danos no DNA em relação ao grupo não treinado,
entretanto, não foram observados resultados semelhantes no grupo força. Em conjunto, estes resultados sugerem um efeito
protetor do exercício físico aeróbico sobre os danos no DNA no cérebro, possivelmente dependente de BDNF. No entanto, os
mecanismos envolvidos nesses resultados não estão claros sendo necessários estudos futuros.
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Resumo: Resistência à Insulina (RI) é uma doença metabólica caracterizada por um nível normal ou elevado de insulina e está
associada com a prevalência de diabetes e outras comorbidades como, obesidade. Dentre as possíveis causas do desenvolvimento
da RI, destacam-se os que envolvem a proteína quinase ativada por AMP, AMPK, a qual tem sido considerada uma das principais
proteínas regulatórias da homeostase intracelular. Está bem estabelecido que o exercício regular é um método eficaz no auxílio
ao tratamento e no controle de doenças metabólicas, sendo eficaz no que se refere a perda de peso e melhoria da sensibilidade à
insulina, além de diminuir a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs). Contudo, o objetivo do trabalho foi avaliar o
efeito genotóxico da suplementação com dieta hiperlipídica associada ao treinamento físico. Foram utilizados camundongos swis
com 60 dias de idade, divididos em seis grupos: dieta padrão, dieta padrão + corrida em esteira, dieta padrão + exercício de força
muscular, dieta hiperlipídica, dieta hiperlipídica + corrida em esteira, dieta hiperlipídica + exercício de força muscular. Os animais
foram suplementos por 8 semanas, onde concomitantemente ocorreu o treinamento físico. 72h após a última sessão os animais
sofreram eutanásia e as estruturas sangue, cortéx e fígado foram retirados para realização do ensaio cometa. Nossos resultados
demonstraram que o grupo dieta hiperlipídica apresentou aumento significativo de danos nos três tecidos avaliados, tanto em
índice quanto em frequência de danos, em relação aos demais grupos. Observou-se também, que quando a dieta hiperlipídica foi
administrada concomitantemente com o treinamento físico obteve-se uma diminuição significativa de danos em ambos os
parâmetros analisados no EC. Por estes resultados, podemos concluir que a dieta hiperlipídica demonstrou-se genotóxica e que o
treinamento físico possui capacidade de proteger o DNA contra danos causados pela dieta hiperlipídica.
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Resumo: Os venenos de serpentes são misturas complexas, contendo frações inorgânicas e frações proteicas, onde podemos
destacar várias moléculas de interesse biotecnológico, como por exemplo: metaloproteases, serinoproteases, L-aminoácido
oxidases, lectinas, peptídeos antimicrobianos, desintegrinas e fosfolipases (PLA2). Nesse contexto, as fosfolipases são proteínas
envolvidas em diversas processos, tais como efeitos antiplaquetários, anticoagulante, inflamatório, hemolítico, neurotóxico e
indutor de edema, além de hidrolisar fosfolipídios de membrana. A partir dessas atividade são descritas importantes atividades
farmacológicas para as PLA2 encontradas em serpentes do gênero Bothrops, dentre elas: antibacteriano, antitumoral, antifúngico,
antiprotozoa e antiviral. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização e purificação de uma PLA2, do
veneno de B. moojeni. Para a análise proteômica, o extrato bruto foi extraído manualmente e as amostras foram quantificadas
pelo método de Bradford. Aproximadamente 15 µg da amostra foi aplicada em gel de policrilamida (SDS-PAGE 12%). Para a
purificação, foi montada uma coluna cromatográfica de exclusão molecular (CEM) Sefacryl S-100 (GE Healthcare Life
Sciences®), acoplada em uma bomba peristáltica com fluxo de 625 µL.h-1 e monitorada pela absorbância de 280 nm. As frações
coletadas (F1, F2, F3, F4 e F5) foram liofilizadas e aplicadas em SDS-PAGE 12% e analisadas por MALDI-ToF (Smart Bean
Autoflex, Bruker), utilizando a matriz ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico. Os íons foram avaliado no modo refletor positivo.
Para verificar a atividade proteolítica, a fração que apresentou massas moleculares similares a outras PLA2 descritas na literatura,
foi incubada com azocaseína (1%). O resultado da eletroforese sugeriu a presença de PLA2, apresentando uma banda de
aproximadamente 14 kDa. Após a CEM, foi observado 5 frações, onde a fração F3 apresentou a massa molecular esperada para
PLA2. A espectrometria de massa da F3 apresentou um íon de 13867,4 Da, valor idêntico à uma PLA2 descrita para B. pirajai.
Na atividade proteolítica sobre azocaseína, foi observada, na concentração de 5 µg.mL-1, uma atividade 30 vezes maior a
encontrada para tripsina (150 µg.mL-1). Como conclusão, foi possível isolar uma fração rica em fosfolipase baseado na massa
molecular com atividade proteolítica sugerindo a presença de uma possível PLA2 com massa molecular de 13867,4 Da
proveniente do veneno de uma serpente B. moojeni.
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Resumo: O uso de plantas medicinais geralmente está acompanhado da crença equivocada de falsa inocuidade por se basear em
evidências históricas ou pessoais e se tratar de produtos de origem vegetal e naturais. Para garantir a segurança no uso de tais
substâncias, ensaios de atividade biológica, são de fundamental importância na avaliação do potencial terapêutico de uma espécie
vegetal, visto a prerrogativa de mínima toxicidade para tal finalidade. Nesse contexto, a execução de testes preliminares in vitro,
tais como ensaios de citotoxidade, se tornaram de grande valor, uma vez que estes permitem realizar inferências e servir como
prévia, complementando e melhorando a sensibilidade e especificidade de posterior estudo toxicológico in vivo. Dentre os vários
gêneros de plantas com propriedades medicinais, Cymbopogon é usado para diversas finalidades em muitos países, destacandose as espécies aromáticas C. citratus (capim-limão) e C. nardus (citronela). Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os
métodos empregados na avaliação da citotoxicidade de extratos vegetais, sendo incluídos estudos realizados nos últimos 5 anos,
no intuito de selecionar o ensaio a ser utilizado na análise das espécies citadas acima. Foi possível concluir que métodos
empregados na avaliação da citotoxicidade de extratos vegetais costumam detectar a viabilidade celular por meio de corantes que
são absorvidos ou excluídos pelas células devido a mudanças fisiológicas, morfológicas e permeabilidade da membrana celular.
O ensaio que utiliza o corante MTT é o mais comum, estando este relacionado à viabilidade mitocondrial. O resultado se lê
através da absorbância medida em espectrofotômetro, sendo a intensidade da cor mensurada diretamente proporcional à
viabilidade celular. De forma semelhante, o corante vermelho neutro analisa a viabilidade lisossomal, sendo que o composto
endocitado fica armazenado no citosol e é possível realizar a leitura da absorbância. Já no ensaio com azul de Tripan, as células
são contadas excluindo-se aquelas que se apresentam coradas de azul (que perderam a integridade da membrana). Com base
nesses dados, escolhemos realizar todos os ensaios citados acima, em conjunto, para que possamos entender melhor o mecanismo
de atividade citotóxica (se afeta lisossomo, mitocôndria, etc). Ainda, esperamos poder avaliar a atividade citotóxica como um
screening para possível ação antiproliferativa e antitumoral ao comparar os resultados entre uma linhagem tumoral e uma nãotumoral.
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Resumo: As células-tronco mesenquimais (MSCs) são células multipotentes capazes de produzir e secretar elementos tróficos
que podem ser úteis como tratamento para uma série de condições clínicas, incluindo lesões cutâneas. A pele, por se tratar de um
órgão externo, está sob propensão a uma série de agressões como traumas e queimaduras, portanto, são buscadas novas terapias
que reduzam o tempo de cicatrização. Esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos dos fatores produzidos pelas MSCs
derivadas de tecido adiposo humano sobre a viabilidade, proliferação e a capacidade de migração de fibroblastos e queratinócitos
humanos. Para tal, foi realizado o isolamento primário e cultivo das MSCs. Tecidos descartados oriundos de procedimentos de
abdominoplastia (Parecer CEP-ISCMPA 882968) foram coletados. Após isolamento a base de digestão enzimática, as células
foram cultivadas e diferenciadas em adipócitos, condrócitos e osteoblastos. Também foi realizada a análise das proteínas de
membrana, afim de confirmar a identidade das células. Para o isolamento dos fatores parácrinos foi confeccionado um meio
condicionado (MC) com 24 horas de exposição às culturas de MSCs (densidade de 28x103 células/mL). O MC foi utilizado como
tratamento em culturas de linhagens imortalizadas de queratinócitos (HaCaT) e fibroblastos (MRC5). Para verificar a
citotoxicidade do MC, utilizou-se do ensaio de MTT, sendo as culturas expostas por 24, 48 e 120 h. Para determinar indução de
proliferação, foi quantificado a população de células vivas nas culturas, após 24, 48 e 120 h de tratamento, pela contagem em
câmara de Neubauer. A migração foi avaliada pelo ensaio “scratch wound”, um modelo de lesão in vitro feito na camada de
células. Como resultados de caracterização, as células apresentaram auto-renovação, capacidade de diferenciação adipogênica,
osteogênica e condrogênica e as proteínas de membrana CD44 e CD105 foram identificadas. O MC não foi capaz de alterar a
viabilidade das culturas de MRC5 e HaCaT por até 120 h quando comparado à viabilidade do controle negativo. O ensaio de
proliferação não demonstrou significância estatística de aumento populacional das células tratadas, porém o ensaio de migração
verificou que o MC foi capaz de acelerar em 37% a migração de queratinócitos após 48 h de tratamento, sugerindo o potencial e
a necessidade de novos testes sobre os efeitos desses fatores em terapias de cicatrização dérmica.
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Resumo: Materiais biocompatíveis são amplamente utilizados em próteses e mais recentemente como andaimes para células, na
pesquisa em bioengenharia tecidual. Biovidros e biovitrocerâmicas são candidatos a terapias de regeneração óssea por
apresentarem interface bioativa e características físico-químicas muito semelhantes às da matriz óssea inorgânica. Neste contexto,
faz-se importante a análise da síntese dos biovidros, sua cinética de transformação em biovitrocerâmicas e suas propriedades de
biocompatibilidade com células. O objetivo desse estudo foi investigar a conformação estrutural, as propriedades físico-químicas
do biovidro 45S5, além da biocompatibilidade com células estromais mesenquimais (MSCs) humanas. O biovidro teve como
composição 45,1 mol% de SiO2, 26,9 mol% de CaO, 24,4 mol% de Na2O e 2,5 mol% de P2O5 seguindo o procedimento
convencional na produção de vidros com a fusão de óxidos e o posterior resfriamento para o molde das amostras. Para a análise
estrutural, os fragmentos foram submetidos a difração de raios-X (DRX) utilizando radiação Sincroton e a análise térmica
diferencial (DTA) foi medida para identificar as temperaturas de transição estrutural. A biocompatibilidade do biomaterial foi
estudada no cultivo in vitro de contato com MSCs isoladas de tecido adiposo humano (Parecer CEP-ISCMPA 882968). As células
foram cultivadas sobre o biovidro por 48 h, fixadas e as fibras de actina foram marcadas com faloidina para que se pudesse
observar a conformidade do citoesqueleto. Como resultados, obtivemos a DRX representando um material amorfo, comprovando
o caráter vítreo da amostra. O DTA identificou as temperaturas de transição vítrea e de cristalização, permitindo controlar e
otimizar as propriedades mecânicas, térmicas e ópticas do biovidro através da concentração dos cristais formados na matriz vítrea.
Observou-se ainda, uma distribuição homogênea do citoesqueleto das células, após 48 h de cultivo de contato, mantendo a
morfologia fibroblastóide característica das MSCs. Os resultados sugerem o investimento em mais pesquisas que verifiquem a
interação entre as células e o biovidro 45S5 que aliados, podem ser uma nova estratégia terapêutica na reconstituição óssea.
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Resumo: A experimentação animal em ambiente acadêmico biomédico é algo imprescindível em disciplinas que abordam
conhecimentos teóricos e práticos referentes à ciência de animais de laboratório. De acordo com princípios éticos, a valorização
da vida do animal e os cuidados com procedimentos devem ser seguidos rigorosamente. Em decorrência disso, a implementação
de métodos alternativos estão cada vez mais emergentes, no intuito de reduzir o uso desnecessário de animais, atendendo a
legislação nacional vigente. Proporcionar aos alunos das disciplinas afins, uma ferramenta auxiliar com conhecimentos teóricos
e práticos, buscando a diminuição do uso de animais de laboratório em práticas já consagradas e padronizadas, através da
utilização dos métodos alternativos disponíveis. O Programa de Iniciação à Docência permitiu que alunos da Biomedicina
criassem e que hoje possam atualizar e usufruir do Banco de Imagens, o qual possui conteúdos teóricos referente à ciência de
animais de laboratório organizados nos seguintes tópicos: instalações e equipamentos, espécies animais, Zebra fish, classificação
de biotérios, classificação genética e sanitária, barreiras sanitárias, monitoramento sanitário e genético, acasalamento e ciclo
estral, administração de substâncias, anestesia e analgesia, eutanásia, bem-estar animal, métodos alternativos/substitutivos,
princípio dos 3R´s e legislação. As imagens e vídeos foram coletados em biotérios da UFCSPA e da UFRGS. A metodologia
consiste em captura, avaliação, tratamento e descarte de imagens/filmagens, melhoramento da qualidade do material selecionado,
catalogação, descrição com relação teórico-prática e legenda com dados padronizados. As imagens estão disponibilizadas em
uma homepage para acesso dos alunos matriculados nas disciplinas pertinentes. Os alunos podem ter acesso ao site para
entendimento e esclarecimento de temas abordados nas disciplinas, sem a necessidade de utilização de animais em aulas práticas,
nem visita aos locais de criação e experimentação animal. Com isso os materiais proporcionam uma vivência virtual,
complementando a atividade teórica de sala de aula.
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Resumo: O gato doméstico (Felis catus) tem se mostrado um modelo experimental fundamental para aperfeiçoar biotécnicas
reprodutivas para proteção de espécies felinas ameaçadas. A criopreservação de sêmen de felinos ainda não possui protocolos
estabelecidos, visto que a fertilização in vitro com espermatozoides congelados ainda apresenta baixas taxas de fertilização. O
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da criopreservação de espermatozoides epididimários de gatos domésticos como
modelo experimental. Foram utilizados seis gatos adultos, que tiveram seus testículos extraídos pela castração eletiva. Os
epidídimos foram dissecados e os espermatozoides dispersos em meio HTF (human tubal fluid-Irvine®) suplementado com 10%
de soro fetal bovino (SFB) por 20 minutos a 37ºC. Foram analisadas a motilidade total e vitalidade espermática inicial e a amostra
foi criopreservada com dois meios diluidores comerciais: Tris-gema (Dilutris®-Semencom) usado para animais de produção e o
meio TYB (Test Yolk Buffer ®-Irvine), usado na criopreservação de espermatozoides humanos. O meio diluidor mais a amostra
(1:1) foram envasados em palhetas de 0,5mL e resfriadas por 30 minutos (4 - 8ºC) e posteriormente mantidas em vapor de
nitrogênio líquido por 10 minutos (-80ºC), finalizando com a imersão em nitrogênio líquido (-196ºC). O aquecimento foi realizado
a 37°C por 20 minutos e as amostras dispersas em meio HTF- modificado (Irvine®) suplementado com 10% de soro fetal bovino
(SFB), centrifugadas por 6 minutos a 800G. Foram novamente analisados os parâmetros espermáticos, motilidade total e
vitalidade. Os resultados foram semelhantes para os dois meios diluidores, Dilutris e TYB quanto a taxa de recuperação da
motilidade total (77,6 ±7,5) e (63,9±6,6) e vitalidade (78,2±3,5) e (65,1 ±5,3), respectivamente. Conclui-se que os dois meios
comerciais podem ser utilizados com o protocolo testado, pois demonstraram boa viabilidade espermática pós congelamento e
descongelamento , sendo possível a utilização dos espermatozoides para biotécnicas reprodutivas.

Palavras-chaves: Tris-gema, felinos, congelamento, espermatozoides.

610

Título: AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS ESPERMÁTICOS DE RATOS SUBMETIDOS À SUPLEMENTAÇÃO
ALIMENTAR COM MACA PERUANA
Autores: Thaisy Steil, Sandra Soares Melo, Rafael Alonso Salvador, David Til, Eduardo Samuel Alvarez Velazquez, Larissa
Benvenutti, Carlos Rafael Vaz, Vera Lúcia Lângaro Amaral
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí- Itajaí- SC, Laboratório de Biotecnologia da Reprodução

Resumo: A infertilidade masculina constitui um problema grave na atualidade, sendo esta uma condição normalmente associada
a baixa qualidade e produção espermática. Atualmente a busca por suplementos alimentares com alto valor nutritivo aliados a
benefícios para melhorar a fertilidade tem ganhado destaque. A maca peruana (Lepidium meyenii), originária do Peru, é
amplamente utilizada no tratamento da depressão, câncer, desordens menstruais e sexuais, portanto o objetivo deste estudo foi
avaliar os parâmetros espermáticos de ratos adultos submetidos a suplementação com extrato seco em pó de maca peruana,
comercializado no Brasil. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais sob o parecer 04/15. Para realização
deste estudo foram utilizados 21 ratos machos Wistar (Rattus norvegicus), com 45 dias de vida, que foram distribuídos em três
grupos (n=7): Grupo Controle (C)- dieta controle (AIN- 93M); Grupo Maca 1 (M1)- dieta controle acrescida de maca peruana
(1g/kg de peso animal) e Grupo Maca 2 (M2)- dieta controle acrescida de maca peruana (2g/kg de peso animal). Os animais
receberam o tratamento por 54 dias, considerando a espermatogênese e a maturação epididimária. Foram coletados semanalmente
os dados do peso corporal e observados os sinais e sintomas de possível toxicidade sistêmica. Ao final do estudo foram analisadas
a motilidade, morfologia, concentração de espermatozoides e testosterona sérica, bem como o peso da vesícula seminal, gordura
epididimal e dos testículos. Quanto aos parâmetros seminais não foram identificadas diferenças estatísticas, sendo que para o
percentual de motilidade os resultados foram de 64,8±9,5 para o Grupo C, 73,6±10,9 para o Grupo M1 e 75±14 para o Grupo
M2. Já em relação a morfologia normal os valores foram de 99,1±1,6 para o Grupo C, 99,4±0,5 e 97,4±2,1 para os Grupos M1 e
M2 respectivamente e para a concentração sérica de testosterona os resultados foram 175,2±37,1, 171,3±52,4 e 192,38±62,22
para os Grupos C, M1 e M2. Da mesma forma o peso dos órgãos avaliados não demonstrou diferenças estatísticas. A maca
peruana comercializada no Brasil não exerceu efeitos nos parâmetros espermáticos dos animais, este resultado pode estar
associado a forma de preparo para consumo (extrato seco), diferente da forma tradicional (infusão) utilizada no Peru.
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Resumo: Com a grande procura e preferência da população pelo consumo de produtos naturais, o consumo de óleo de semente
de uva orgânica vem destacando-se como um importante aliado na busca de uma melhor qualidade de vida. A uva é uma das
frutas mais cultivadas no mundo. A sua semente é um resíduo oriundo do processamento industrial de produtos e que também
pode trazer possíveis benefícios à saúde graças às propriedades antioxidantes presentes neste fruto. Objetivo: O presente estudo
teve como objetivo avaliar a influência do tratamento subcrônico com óleo de semente de uva orgânica sobre alguns parâmetros
de estresse oxidativo (EO). Métodos: Este estudo experimental utilizou 24 ratos Wistar de aproximadamente 90 dias. Os animais
foram aleatoriamente divididos em dois grupos onde diariamente o grupo controle recebeu óleo mineral e, o grupo tratado OSUO
(Econatura, Brasil), ambos na dose de 300 µl via gavagem (oral) durante 15 dias de tratamento com livre acesso a água e ração
comercial. Posteriormente, os animais foram eutanasiados por guilhotina e as estruturas do sistema nervoso (hipocampo, córtex
e cerebelo) foram coletadas, homogeneizadas em uma solução de KCl 1% e refrigeradas até o momento das análises. Foram
avaliados os parâmetros de peroxidação lipídica (TBARS) e oxidação proteica (Carbonil) destas estruturas. As análises
estatísticas foram realizadas através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 21.0., onde p<0,05 foi
considerado estatisticamente significativo. Resultados: Observamos que o OSUO promoveu uma redução dos níveis de
peroxidação lipídica (p<0,029) no córtex dos animais que consumiram o óleo enquanto que nos outros tecidos analisados não
houve diferenças sobre este parâmetro. Entretanto, houve um aumento da oxidação proteica (p<0,001) no hipocampo. Nos demais
tecidos, não foram observadas diferenças estatísticas significativas. Conclusão: Alguns estudos na literatura reforçam que os
polifenóis podem promover redução nos níveis de peroxidação lipídica, entretanto em algumas situações pode provocar uma ação
pró-oxidantes. Entretanto estudos com este produto justificam-se pois até o presente momento, não há estudos que demonstrem
os possíveis benefícios do consumo de OSUO, um produto elaborado a partir de um resíduo de vinificação, sendo necessários
novos estudos que completem e elucidam melhor os seus mecanismos.

Palavras-chaves: Polifenois, peroxidação lipídica, oxidação proteica.
Agência Fomento: CAPES, FAPERGS e CNPq.

612

Título: CARACTERIZAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE INIBIDORES DE SERINO-PROTEINASE EM
RIZOMAS DE MARANTA ARUNDINACEA L.
Autores: Guilherme Augusto Abrantes Sousa1, Ludovico Migliolo2, Thais Alves barbosa3 , Jannaina Velasques4 , Breno
Emanuel Farias Frihling,5,Odaias Pereira de Almeida Filho6
Instituição: Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, MS. Laboratório de Biologia Molecular, S-INOVA.
¹Programa de Mestrado em Biotecnologia da UCDB

Resumo: Maranta arundinacea L., popularmente conhecida como araruta. O rizoma da araruta é um tecido de armazenamento
de carboidratos, que, além de macromolécula, apresenta compostos como proteínas de defesa. Essas se apresentam como
inibidores de protease, principalmente na família Fabaceae . Inibidores são moléculas que interagem formando complexos que
bloqueiam a atividade proteolítica. Os inibidores tipo Kunitiz e Bowman-Birk, são as maiores famílias de moléculas encontradas
em plantas com potencial biotecnológico. De acordo com isto o objetivo deste trabalho foi isolar e avaliar a atividade inibitória
in vitro frente a serino proteinase tripsina da fração pós cromatografia de afinidade do rizoma de M. arundinacea L. Para a extração
de proteínas totais de M. arundinacea L, rizomas frescos foram maceradas em processador com a adição de tampão Tris-HCl 50
mM pH 7,5 na proporção de 1:10 (m:v) e após agitação overnight a 130 rpm, a amostra foi centrifugada a 10000 rpm durante 10
min a 4 °C, o sobrenadante foi denominado extrato bruto (EB) e foi precipitado com (NH4)2SO4 (F0-30; F30-60;F60-100). Após
quantificação por método de Bradford, o EB e as frações foram analisadas em gel de poliacrilamida SDS-PAGE a 12% corados
com azul brilhante de Coomassie. Além disso, todas as amostras foram avaliadas in vitro quanto a atividade inibitória frente a
tripsina utilizando como substrato e BApNA 1,25 mM. A fração F30-60 foi analisado por espectrometria de massa para
identificação da massa molecular. Para as análises por SDS-PAGE e espectrometria de massa, duas massas moleculares foram
encontradas, uma correspondente à 28 e outra à 11 kDa em gel, e os íons de 28933.2 e 10141.8 kDa em matriz α-ciano, sugerindo
existência de inibidores das famílias tipo Kunitz e Bowman-Birk. Os resultados mostraram que as frações F0-30 e F60-100 não
apresentaram valores significativos de atividades inibitórias e foram descartadas. Em contraste, a atividade antitríptica para EB
foi de 100% ± 0,52 utilizando BApNA em concentrações de 1,47 µg.mL-1, e 100% ± 7,01 de atividade na F30-60 a uma
concentração de 0,75 µg.mL-1, nos testes com pós afinidade, apresentou atividade inibitória de 100% ± 3,21 todos com a
utilização de BApNA respectivamente a uma concentração de 1,5 µg.mL-1 utilizados no ensaio. Os ensaios apresentam presença
de inibidores em rizomas, sendo necessário purificar e sequenciar essa proteína para elaboração da estrutura tridimensional e
mecanismo de inibição presentes na amostra.
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Resumo: Uma importante estratégia para contenção da disseminação do T.cruzi é ativação macrofágica, assim como a utilização
do óxido nítrico como um potente agente tripanocida. Estudos indicam uma variação de respostas além de mudanças no
comportamento parasitário afetando o funcionamento orgânico através da concentração do inoculo de T.cruzi. Desta forma
avaliamos os parâmetros inflamatórios em camundongos geneticamente modificados infectados com diferentes inoculos de
T.cruzi. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFTM com o protocolo
de número 293/2013. Foram utilizados 80 camundongos divididos em C57BL/6 selvagens e C57BL/6 - iNOS-/-, com 10 semanas
de idade conformando os grupos: Controle e Infectados com 3x102, 3x103 e 3x104 formas tripomastigotas sanguíneas de T.cruzi
para cada linhagem, inoculados por via subcutânea. A quantificação de parasitos no sangue foi determinada diariamente. Após 9
dias de infecção os animais foram colocados em gaiolas metabólicas individuais para coleta de urina 24 horas e no 10º dia após
infecção foram submetidos à eutanásia e necropsia. Foram coletados o sangue para dosagens bioquímicas, coração para
quantificação do número de células, ninhos de T. cruzi por imunohistoquimica e citocinas no homogenato do órgão. Parasitos
foram encontrados no 3º dia (alto inoculo), em ambas as linhagens. WT apresentaram um pico no 7º dia para o alto, 9º dia para o
médio e 10º dia para o baixo inoculo, já iNOS-/- em todos os grupos no 10º dia após infecção. Na avaliação de íons, metabólitos
e enzimas, evidenciamos um aumento de Uréia e Taxa de Filtração Glomerular em WT, com uma diminuição de Uréia, Proteina
e Potássio urinários, Fosfatase Alcalina e Albumina plasmáticas, inoculo dependente (p<0,05). Já em iNOS-/- houve um aumento
de Uréia, Potássio, TGO, TGP, Fosfatase Alcalina, CPK, Proteínas totais e Globulina plasmática. A diferença do número de
células e ninhos de T.cruzi/cm2 no tecido cardíaco mostrou aumento inóculo dependente para ambas as linhagens. O perfil de
citocinas não mostrou diferenças significativas para iNOS-/- enquanto que a linhagem WT apresentou aumento de IFN-γ, IL-12,
TNF-α, IL-10 e IL-17 inóculo dependente e diminuição de IL-4. Assim, concluímos que existem variações na relação biológica
parasito-hospedeiro na Doença de Chagas Experimetal entre Wild-Type e knockout iNOS-/- dependente da concentração do
inoculo.
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Resumo: A doença de Chagas é causada por infecção por Trypanosoma cruzi e o perfil de resposta imune do hospedeiro é
essencial para o controle da infecção. ArtinM, de Artocarpus heterophyllus, uma lectina que se liga a manose, modula a imunidade
em relação eixo Th1 e confere resistência aos agentes patogênicos intracelulares. Assim o objetivo deste trabalho foi de analisar
o efeito da imunomodulação promovida por ArtinM durante a fase crônica da infecção experimental pelo T.cruzi. Todos os
procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFTM com o protocolo de número
157/2010. Foram utilizados 40 camundongos BALB/c, com 10 semanas de idade conformando os grupos: Controle, Infectado e
Infectado Lectina. Para a infecção foi utilizada uma concentração de parasitos de 3x103 tripomastigotas sanguíneos por via
subcutânea. Os animais dos grupos Infectado e Controle receberam 100µl de solução PBS 1x e para o grupo Infectado Lectina
foram administrados lectina ArtinM na concentração de 0,5µg/100µl por via subcutânea. Foram realizados tratamentos por 3 dias
consecutivos antes da infecção e após 2 dias foi realizada a infecção; posteriormente a cada 5 dias após infecção por 30 dias.
Foram realizadas pesagem diária e parasitemia a cada 7 dias. Após 90 dias de infecção os animais foram eutanasiados e
submetidos à necropsia. Foram coletados o sangue e quantificados o leucograma; coração para dosagem de citocinas no
homogenato (átrios) além da quantificação do número de células/mm2, fibrose e número de ninhos de T.cruzi nos tecidos
cardíacos e intestino. Os animais infectados obtiveram um ganho de peso até o 15º dia após a infecção. Posteriormente perderam
porcentagem de peso, não evidenciando diferenças significativas entre os grupos infectados. Para a curva de parasitemia houve
um pico com 28 dias para ambos os grupos, o grupo Infectado Lectina mostrou diferenças significativas comparado ao grupo
Infectado até esta data. Para o leucograma e citocinas (TNF-α, IL-12p40, IFN-γ e IL-10) não houve diferenças entre os grupos
testados. A quantificação do número de células/mm2 e porcentagem de fibrose no tecido cardíaco e intestino mostrou diferenças
significativas entre os grupos infectados comparados ao grupo Controle. O número de ninhos de T. cruzi/cm2 para ambos os
tecidos mostrou discreta diminuição do grupo ArtinM. Assim, concluímos que a Lectina Artin apresentou um efeito biológico na
infecção crônica por T.cruzi.

Palavras-chaves: T. cruzi, Lectina ArtinM, Balb/c
Agência Fomento: UFTM, CAPES

615

PEPTÍDEO YY (3-36) AUMENTA A CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO INTRACELULAR EM NEURÔNIOS
HIPOCAMPAIS VIA MOBILIZAÇÃO DE CÁLCIO DO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
Autores: Michelle Flores Domingues1,2, Angela Regina Piovesan1,2, Dênis Reis de Assis1, Cháriston André Dal Belo3, Jaderson
Costa da Costa2
Instituição: 1Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS; 2Laboratório de Neurociências, Instituto do Cérebro, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS;
3
Laboratório de Neurobiologia e Toxinologia, Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA.

Resumo: O peptídeo YY (PYY) pertence à família do neuropeptídio Y que é composta também pelo polipeptídio pancreático
(PP) e pelo NPY. São peptídeos biologicamente ativos e atuam via receptores acoplados a proteína G. Existem quatro subtipos
de receptores para a família do NPY denominados como Y1, Y2, Y4 e Y5. O PYY é secretado no intestino e circula no organismo
em duas formas ativas, PYY (1-36) e PYY (3-36). Ambas as formas travessam a barreira hematoencefálica. O PYY (3-36) é
agonista do receptor Y2 (Y2R). O hipocampo é uma região rica em Y2R, onde a ativação destes receptores pode inibir a
transmissão sináptica excitatória e a liberação de glutamato. Camundongos knockout para Y2R apresentam déficits de
aprendizado nos testes de labirinto aquático de Morris e de reconhecimento de objetos, evidenciando o envolvimento destes
receptores na regulação da memória espacial e não espacial. Atualmente, detalhados mecanismos através dos quais o PYY (336) modula a homeostase do Ca2+ em neurônios permanecem desconhecidos, assim neste trabalho buscamos investigar os
mecanismos envolvidos na regulação da concentração de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) e pelo PYY (3-36) em cultura de neurônios
hipocampais de ratos Wistar neonatos através da técnica de imagem do Ca2+. Este trabalho foi desenvolvido no laboratório de
Neurociências do Instituto do Cérebro da PUCRS sob aprovação do CEUA 13/00340. Primeiramente, avaliamos diferentes
concentrações do PYY (3-36) (1 nM – 1µM), em seguida, os efeitos deste peptídeo na ausência de Ca2+ extracelular. Após,
avaliamos os mecanismos intracelulares através da SERCA e receptores rianodina (RyRs) e inositol trafosfato (IP3R) presentes
no retículo endoplasmático (RE). Os resultados mostraram que o PYY (3-36) estimula aumento da [Ca2+]i nos neurônios em
todas as concentrações testadas em resposta não dose dependente. Esta elevação na [Ca2+]i não foi alterada na ausência de Ca2+
no meio extracelular, evidenciando a liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares, onde o IP3R apresenta um papel essencial.
Também observamos que o PYY (3-36) inibe o aumento da [Ca2+]i induzido por KCl, provavelmente devido a modulação de
canais de K+ via ativação de Y2R. Os resultados evidenciam que a ação do PYY (3-36) sobre a mobilização do Ca2+ é através de
receptores intracelulares presentes no RE, principalmente pela ativação dos receptores IP3. PYY (3-36) também foi capaz de
modular os canais de K+, impedindo o aumento intracelular de Ca2+ induzido por K+.

Palavras-chaves: Peptídeo YY, receptor Y2, hipocampo, influxo de cálcio.
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Biazon
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412
424, 469
266
398, 421
355
246
353
506
487
516
124
317
376
343, 532
119
404, 405, 554
144
195, 196
459
017
048
403
192

Eliane Papa AmbrosioAlbuquerque
Elias Hoffmann
Eliete Cavalcanti da Silva
Eline Márcia de Jesus Silva
Elisa Costabeber
Elisa Frare
Elisandro da Silva
Elisangela Martins Lima
Elisangela Santana de
Oliveira Dantas

393, 394

160
403
062, 360
436
270
219, 220
087, 100
030, 062, 065, 068,
128, 129, 312, 359,
360, 361, 371, 476
Elisangela Sonda
136
Elisa Sisti
136
Elis Regina Dalla Costa
429, 433
Elizabeth Chen
418
Elizabeth Obino Cirne-Lima
517
Elizabeth Salbé Travassos da 193
Rosa
Elizângela Araújo P. Motta
453, 490
Eliz Braganhol
417
Ellen Daiana Dal Vesco
063
Ellen de Pieri
148
Ellen Kazumi Okuda
422
Eloisa Dalsin Dalsin
545
Elvis Matheus
476
Elyana Santos Lyra Paz
091
Emanuela Bernardi
073
Emanuella Sarmento Sousa 023
Emanuelle Kerber Viera
004, 208, 209, 253
Emanuelle Santana da Silva 129
Emanuelle Schneider Dal
138, 157, 172, 203,
Ponte
204, 205, 207, 335,
409, 473, 474
Emiliana Claro Avila
431
Emilio Luiz Streck
210
Eneide Aparecida Sabaini
028
Venazzi
Enzo Elder Costa Ribeiro
112
Érica Ballestreri
410, 411
Erica Mirelly Medeiros
310
Miranda
Érika Cristina Ferreira
037
Erika Oliveira Ferreira
093, 112
Erlene Roberta Ribeiro
267
Ernani Tiaraju de Santa
186
Helena
Euny Rodrigues da Silva
359
Evandro José Campello
449
Soares Neto
Evandro Moreira Almeida
369, 466, 467
Evelien Schut
463
Evelise Henke Costa
005, 264
Evelise Silva Brizola
378
Everton Emanoel Matos
320
Everton Padilha
017, 153

F
Fabia Andrade
Fabiana Brusco Lorenzetti
Fabiana Finger Jardim
Fabiana Guichard de Abreu
Fabiana Morandi Jordão
Fabiana Quoos Mayer
Fabiano Costa de Oliveira

442
099
431
141
033
398
016, 168, 190, 198,
365, 366
Fabiano Costa de Oliveria
200
Fabiany da Costa Gonçalves 532
Fábio Alexandre Leal-Santos 030, 065, 359
Fábio Bahls Machado
283
Fábio Giovanni de Araújo
125
Batista
Fabio Klamt
200
Fabíola Nazaré Mendes
050
Fábio Lemes Campedelli
377
Fábio Negretti
339, 340
Fábio Roberto de Brito Alves 403
Fabio Seidel dos Satos
521, 523
Fabio Vandresen
101
Fabrício Campos
199
Fabrício Caram Vieira
068
Fabrício Moreira Costa
293
Fairus Duarte Nasralla
159, 160
Fátima Husein Abdalla
538, 539
Fausto Trigo
170
Felipe Dal Pizzol
514
Felipe Nathael Coelho Vaz
010
Felipe Schmitz
201
Ferdinando Agostinho
026, 047, 283, 322,
323, 541
Fernadez Garcia
258
Fernanda Barbisan
455
Fernanda Bastos de Mello
552
Fernanda Caroline Wolff
486
Fernanda Cattani
070, 071, 072, 171
Fernanda Costa
291, 292
Fernanda Cristina Possamai 311, 313
Rossatto
Fernanda Curuja
250
Fernanda de Almeida Pires
432
Fernanda dos Santos de
517
Oliveira
Fernanda dos Santos Pereira 398
Fernanda Formolo
268
Fernanda Mac-Allister Cedraz 284
Fernanda Majolo
415, 430
Fernanda Malgarin
210
Fernanda Marcelino de
301
Oliveira Souza
Fernanda Paula Ribeiro
276
Fernanda Pedroso Garcia
438
Fernanda Ribeiro da Silva
039
Fernanda Rocha da Trindade 275

Fernanda Sales Luis Vianna
Fernanda Sarmento
Fagundes Netto
Fernanda Sousa Vasconcelos
Fernanda Souza
Fernanda Tavares Pereira
Fernanda Tibolla Viero
Fernanda Timm Seabra
Souza
Fernanda Vargas Meireles
Fernanda Vieira Amorim
Fernandez dos Santos Garcia
Fernando Alexis Gonzales
Fernando Amaral
Fernando Chimela Chume
Fernando Côrrea Das Dores
Fernando Dal Ponte Morisso
Fernando de Araujo
Cristovam
Fernando Garcez Porto
Fernando Rosado Spilki
Fernando Sannt’Anna de
Moraes
Fernando Vianna Cabral
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Filippo Vairo
Flávia Brust
Flávia Karen Carvalho Garcia
Flavia Prezzi
Flávia Rayanne Lima Mendes
Flávia Suelen de Oliveira
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Flavia Virgina Ferreira Arruda
Flávio Costa Celestino
Franciele Aline da Silva
Franciele Aline Silva
Franciele Saes de Oliveira
Franciele Zanol
Francieli Silva Vuolo
Francielle Garghetti Battiston
Francine Bonacina
Francineuma Lima Cunha
Francini Pereira da Silva
Francis André Triches
Barbosa
Francisco Eliclécio Rodrigues
da Silva
Francisco Raimundo de
Oliveira
Frank Sousa Castro
Fúlvia Conceição Silva

380
173
065
368
547
092, 094, 538, 539
379
287
199
252
422
060
008
255
106
259
454, 494
188, 368, 496
287
149
398
132
167, 180, 183, 349
417
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004, 208, 209, 253
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167, 180, 183
294
240
444
441, 509
514
235
174
135
368, 549
363
350, 352
350, 352
158
319, 364
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Gabriela Araujo Hoefel
Gabriela Cavagnolli
Gabriela Daiprai
Gabriela Das Neves

159
008, 009
275
433
623

Gabriela de Castro Prado
Gabriela de Oliveira
Adamante
Gabriela Deretti
Gabriela Elisa Hirsch
Gabriela Gonçalves da Silva
Gabriela Gonçalves Roliano
Gabriela Hoher
Gabriela Kaufmann
Gabriela Kniphoff da Silva
Gabriela Lazzarotto
Gabriela Menezes Firmino
Gabriela Pasqualim
Gabriela Pigatto
Gabriela Tassotti Gelatti
Gabriela Waskow
Gabriel Corteze Netto
Gabriele da Silveira Prestes
Gabriella Bettiol Feltrin
Gabriella Denardi Cubiça
Gabriella Leticia Bonone
Gabriella Livia Soares de
Paiva
Gabriella Moser
Gabrielle Duvaisen Gomes
Gabrielli Bortolato
Gabriel Oliveira Santos
Gabriel Tassi Mousquer
Gabriel Vicente Iungs Fabrin
Geisa Caprini
Genilso Gava Junior
Geraldine Alves dos Santos
Gerlane Coelho Bernardo
Guerra
Gerson Nakazato
Gertrudes Corção
Géssica Aracéli Costa
Gessica Luana Antunes
Gessi Carvalho Araújo
Gessilda de Alcântara
Nogueira de Melo
Gilberto Schwartsmann
Gilberto Souza Silva Junior
Gilson Luis da Cunha
Gilson Pires Dorneles
Giovana Ferreira Costacurta
Giovana Piva Peteffi
Giovana Regina Weber Hoss
Hoss
Giovana Tavares
Girlane Magalhães Sansoni
Girlyane Alves Pereira da
Silva
Gisela Unis
Gisele Branchini
Gisele Hansel
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460
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454, 494
046
154
176
425
392
200
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398, 421
070, 071, 072
456
175, 176
046
547
090, 103
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330, 331
310
090, 103
319
555
065, 312, 359
429
011, 288
434
166
215
457
114
079
063, 311, 313
150
353
028, 043, 247
448, 496
214
215
141
104, 116
475, 499
251, 436
346
144
094, 117
429
426
228, 233

Gisele Neves Silva dos
Santos
Gisele Orlandi Introíni
Gisele Rozone de Luca
Gislaine Furlanetto
Giulia Strapazzon
Gláucia Eloisa Munhoz de
Lion Siervo
Gláucia Manoela Souza Lima
Glauco Vitiello
Glaura Scantamburlo Alves
Fernandes
Glêzia Renata Silva Lacerda
Glorister Alves Altê
Gonzalo Ogliari Dal Forno
Grasielly Masoti Scalabrin
Barreto
Graziela Ribas
Graziela Vargas Rigo
Graziele Fabiane Pressi
Graziella Alebrant Mendes
Guido Lenz
Guilherme Abrantes
Guilherme Damke
Guilherme dos Anjos
Nascimento
Guilherme Ferreto
Guilherme Freire da Silveira
Oliveira
Guilherme Henrique Alves de
Oliveira
Guilherme Ribeiro Almeida
Guilherme Zaffari
Guilhermme Leandro de
Souza
Gustavo Alejandro Argüello
Gustavo Amaro Trajano
Gustavo Banaszeski
Gustavo Brum Schwingel
Gustavo Cardoso da Silva
Gustavo Costa Ferreira
Gustavo Mathius Vieira
Gustavo Muller Lara
Gustavo Sambrano
Gutemberg Lopes da Silva
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346
382, 383
159
547
330, 331
053
143, 170, 437
330, 331
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510, 511
018, 389
211, 212
379
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031, 067, 160, 187,
188, 368
002, 003
343, 545
543, 544, 548, 556
219, 220
401
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300
115
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385
089
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125
537
295, 396
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210
028
215
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Haede Wasem Bender
Hannah Lustosa Costa
Hayalla Corrêa Carvalho
Heitor Salles Lima
Heitor Simões Dutra Corrêa
Helena Auler Galvão de
Barros Queiroz
Helena Biasibetti
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097, 101, 104, 116,
261, 434
125, 310
360, 361
312, 371, 476
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Helena Drielli Crispim
Helena Schirmer
Helena Von Eye Corleta
Hellen Capellari Menezes
Heloá Cristini Rode
Heloisa Adams Silva
Heloisa Katia da Silva
Heloisa Ril
Henrique Bunselmeyer
Ferreira
Henrique Douglas Melo
Coutinho
Henrique Molina Schade
Henry Völzke
Hercilio Higino da Silva Filho
Higor César Menezes
Calasans
Hiviny de Ataides Raquel
Huander Felipe Andreolla
Hugo Jefferson Ferreira
Hugo Razzini Oliveira
Hugo Vicentin Alves
Humberto Medeiros Barreto

553
074, 504
408
191, 192
169
339, 340, 342
297
171
524
055, 069
286
186
139, 186
349
249
432
369, 466, 467
211, 212
393, 394, 428
055, 069

I
Iago Carvalho Schultz
Ianca da Silva Molina
Iasmim Lucas da Silva
Iasmim Ribeiro da Costa
Rizzo
Idania Rodeiro
I Dewa Gede Kevinda
Thobias Adiya
Igor Alves Mancilla
Igor Araujo Vieira
Igor Mendes Kael
Igor Vasconcelos Rocha
Ilan Weinfeld
Ilma Simoni Brum
Ilza Maria Oliveira Souza
Indiara da Maia
Ingrid Tremel Barbato
Iohanna Tamiris Pires da
Silva
Irapuan Oliveira Pinheiro
Iria Visoná
Irmtraut Araci Hoffmann
Pfrimer
Isabela Alves Rodrigues
Isabel Cristina Bandeira
Isabel Daufenback Machado
Isabele Kazahaya Borges
Isabel Rodrigues
Isnard Elman Litvin
Itiane Diehl de Franceschi
Iuri Dias Manfro

535
334
091, 105
372, 377
487
394
391
414
475
092, 107
338
242, 408
124
130, 131
382, 383
332
319
402
151
502
375, 414
452
144
067
241, 243
226, 237, 238
168

Ivana da Cruz
Ivana Grivicich
Ivan Antônio Izquierdo
Ivete Conchon-Costa
Ivone Arrais Bento
Ivonete dos Santos
Ivonilce Venturi
Izabela Amaro Espindula
Izabela Karoline de Lima
Izabel Galhardo Demarchi
Izabelle Silveira Fonseca
Izadora Volpato Rossi

455
336, 410
464, 465
037
377
315, 316
487
534
118
035, 036, 261
184
286
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Jacinta Sanchez Pelayo

083, 084, 108, 110,
111, 134
Jacqueline da Costa Escobar 156, 157, 172, 203,
Piccoli
207, 252, 258, 409,
471
Jacqueline Fraga de Souza
535
Santos
Jacqueline Plewka
341, 342
Jaderson Costa Dacosta
415, 430, 559
Jadriane Fontoura Friedrich 273, 274
Jadson Luiz dos Santos
094, 117
James Soares Diniz
057, 058
Jamila Benvegnú Bruno
157, 172, 203, 409
Jamile Braga Sampaio
221, 277, 278, 367
Jamily Pertile
302
Janaína Ângela Túrmina
537
Janaina Coser
189
Janaína Sousa Alvarenga
025
Janaina Viana de Melo
042
Janaína Zang
275
Jandaia Giardi Pauline
264
Jane Dagmar Pollo Renner
344
Jane Lima do Santos
032
Janete Magali de Araújo
053
Janice de Fátima Pavan
189
Zanella
Jannaina Velasques
543, 544, 556
Jaqueline Becker Pinto
313
Jaqueline Costa Castardo de 248
Paula
Jaqueline Farinon
174
Jaqueline Maffezzolli da Luz 514
Jaqueline Souza Maia Neves 082, 314
Javier Emílio Lazo-Chica
026, 541, 542, 557,
558
Jean Eduardo Meneguello
116, 434, 435
Jeane Eliete Laguila
393, 394, 428
Visentainer
Jeannie Nascimento dos
034
Santos
Jenifer Campestrini
290
Campestrini
Jênifer Malheiros
130, 131
625

Jenifer Matos de Àvila
Jeniffer Letícia Moraes Lopes
Jeovani Schmitt
Jésica Karina Santana
Fonseca
Jéssica Barletto de Sousa
Jéssica Bittencourt
Jéssica Campestrini
Jéssica Cavalheiro Soares
Jessica dos Santos Goulart
Jéssica Duarte Verbaneck
Jéssica Ferrari
Jessica Furtado Soares
Jéssica Gonçalves Azevedo
Jéssica Hellen Poletto
Bonetto
Jéssica Lacerda Silva
Jéssica Lima Melchiades
Jessica Machado Miri
Jéssica Martins Fontes
Jéssica Mayara Mendes
Araújo
Jéssica Pereira Duarte
Jéssica Pereira Marinho
Jéssica Santos Lemos
Jéssica Silva dos Santos
Jéssica Soares Sampaio
Jessica Tadiello dos Santos
Jessica Todescatto
Jéssica Tonin Ferrari
Jéssica Valadas da Silva
Jéssica Wouk

Joana Paula Soares Souza
João Carlos dos Reis
Cardoso
João Carlos Prolla
João Miguel Menezes Dutra

431
371, 476
240
030, 129
151
264
290, 315
480
456
010, 012, 019, 285
381
453, 490
535
243
436
418
336
053
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038
442
020, 146
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052
439
046
251, 512
459
217, 218, 244, 245,
521, 522, 523, 527,
528, 529, 530, 540
533
426

346
016, 168, 190, 198,
200, 365
João Vítor Perez de Souza
080
Jociane Carvalho Myskiw
464, 465
Joice Castelo Branco Santos 135
Joíza Lins Camargo
008, 009, 014, 223,
224, 225, 227
Jomar Pereira Laurino
441
Jonatas Zeni Klafke
454, 494
Jonh Helton Soares
319
Jonny Anderson Kielbovicz
464
Behling
Jordana Miranda da Souza
525
Silva
Jorge Gewehr
264
Jorge Humberto Barbato Filho 382, 383
Jorge Juarez Vieira Teixeira 028, 261, 286
Jorge Leandro Silva
502
Jorge Luiz dos Santos
251
626

José Antônio Dias Garcia
José Antonio Neves
José Artur Bogo Chies
José Aurelio Marques
José Daniel Vieira de Castro
José Eduardo Gonçalves
Jose Eduardo Ribeiro Honorio
Jurnior
Josefa Elaine Silva Germinio
José Hermes Ribas do
Nascimento
José Hugo Romão Barbosa
José Luiz da Conceição Silva
José Marcelo Farfel
Jose Osvaldo Previato
José Procópio Moreno de
Senna
José Ricardo dos Santos
Viera
José Roberto Santin
Jose Robson Neves
Cavalcanti Filho
José Siqueira Neto
José Túlio Silva
José Vitor Magalhães Martins
José Xavier da Silva Neto
Josiane Budni
Josiane da Silva Silveira
Josiane Somariva Prophiro
Josiane Woutheres Bortolotto
Josie Haydée Lima Ferreira
Josivan Regis Farias
Josne Carla Paterno
Jotele Fontana Agostini
Jovana Cenci
Joyce Almeida Lima
Jucelia Ivonete dos Santos
Juceni Pereira de Lima David
Jucimária Dantas Galvão
Júlia Biz Willig
Júlia Elisa Bender Müller
Juliana da Rosa
Juliana de Oliveira Felix
Juliana Di Paoli
Juliana Foresti Caprara
Juliana Leal Rocha
Juliana Maciel Conceição
Juliana Mezzomo

Juliana Moço Corrêa
Juliana Nicolau Peixoto
Juliana Oliveira Rangel
Juliana Perrone Bezerra de
Menezes Fullam
Juliana Pires Marafon Franz

401
338
392
087, 100
300
098
533
088, 089, 117, 162,
388, 526
219, 220
049
416
329
020, 146
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034
452, 487
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254
267, 328
377
553
210
150
154
491, 492
055, 069
453, 490, 490
402
210
070, 071, 072
229, 230
089, 123
449, 451
353
343
334
073
310
436
147, 226, 237, 238
240, 294
260
138, 156, 157, 172,
203, 204, 206, 207,
335, 473
416
049, 167, 180, 183
250
022, 041
184

Juliana Raquel Raasch
Juliana Ribeiro do Prado
Moreno
Juliana Sartori Bonini
Juliana Schmitt Nonohay
Juliana Silveira Silva
Juliana Simplicio Barros
Juliana Soares Otero
Juliana Sorraila de Oliveira
Juliana Squissatto Duarte
Juliane Bolzan Dias
Juliane Deise Fleck
Juliane Silva de Farias
Juliano Araújo Modesto
Juliano Dellazen Dellazen
Juliano Klazer Colissi
Júlia Pasqualini Genro
Júlia Poeta
Júlia Pramio
Julia Reis Conterno
Julia Schneider
Julien Wergutz
Julio Antônio Razente
Julio Cesar Schlemper
Júlio Santos Terra Machado
Jurupytan Viana da Silva
Jussara Mendes Lipinski

499
145, 418

Katiany Rizzieri CaleffiFerracioli

285
510, 511
289
356
454
538, 539
085, 314, 318
432
106, 368, 475, 549
246
353
236
046
370, 374, 425
195, 196, 269
159, 368, 549
211, 212
408
271, 272, 273, 274,
280, 325, 337, 424
360, 361, 476
316
515
034
344

Kawana Hiromore Macedo
Kawana Hiromori Macedo
Kazuko Handa
Kédma Maria Carneiro
Keila Abreu da Silveira
Keila Zaniboni Siqueira
Batista
Keity de Souza
Keli Cristine Reiter
Kellimar Zuanazzi
Kelly Bastos da Silva Ramos
Kelly Concari Posser
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Kamila Caroline Minosso
Kamila Silva Sousa
Karen Campos
Karen Olivia Bazzo
Karen Yuki Kimoto
Karin Alves Flores
Karina Mariante Monteiro
Karina Rabello Casali
Karina Renata Soares de
Almeida
Karina Rezende da Silva
Karine Lena Meneghetti
Karine Oliveira Conceição
Karine Santos de Bona
Libardoni
Karine Simão Menezes
Karin Tallini
Kariny Silveira
Karissa Satomi Haida
Karoline Rissele Henrique de
Almeida
Kássia Orsi Silva
Katia Karina Verolli de
Oliveira Moura

Kelvia Carneiro Pinheiro
Oliveira
Kesiane Mayra da Costa
Ketrin Buzzini
Kimberlly Benetti Biacchi
Kimberly dos Santos Campos
Kimiyo Shimomura Haida
Klaucia Rodrigues
Vasconcelos
Kleiseane Sousa Reis
Kristel Myriam de
Vleeschouwer
Kristiane Michelin Tirelli
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260
306, 307, 309
030, 312, 359, 476
039
193
379
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040
031
483
495
461
524
243
300
026
079
221, 277, 278, 279,
367
479
140
510, 511
148
309
092, 094, 107
295, 396
377

Laís de Almeida Campos
Lais Del Prá Netto Machado
Laíse Prando da Silva
Laís Oliveira Garcia
Laíza Cristina Bahls Lopes
Lana Brandl
Lara Goularte Garcia
Larissa Benvenutti
Larissa Carlos da Silva
Larissa Carvalho Monteiro
Costa
Larissa de Camargo Subtil
Larissa Ferreira de Jesus
Larissa Finger Schaffer
Larissa Franco Moreira
Larissa Gomes de Mattos
Larissa Lisboa Rêgo Brito
Larissa Rodrigues
Larissa Suellen Morais
Ribeiro
Larissa Voigt Nunes
Larisse Longo
Lariza Oliveira de Souza
Laryssa Beatriz Silva
Nascimento
Laura Amaro Castelan

010, 019, 073, 285
076, 413
239
184, 239
261
520
215
554
215, 485
047, 322, 323
268
168, 365, 366
178
033
227
049
297
027
266
251, 407
034
246
127
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Laura Perez Abshana
Laura Simon
Lauren Carus
Lauren Regina Machado
Lauriana da Silva
Lauro José Gregianin
Laury Francis Costa
Lavinia Schuler Faccini
Layena Lindsy Souza Ribeiro
Layra Talita Dias Prates
Layse Soares Souza
Layssa Guedes Silva
Leandra Andressa Pacheco
Leandro Cavalcante Santos
Lea Tenenholz Grinberg
Léder Leal Xavier
Leena Hilakivi-Clarke
Léia Viviane Fontoura
Leila Oliveira
Leila Servat Medina
Leila Xavier Sinigaglia Fratta
Lenita Silva Jesus
Leonardo Carvalho de
Oliveira
Leonardo Freire-De-Lima
Leonardo Henrique Almeida
Hernández
Leonardo José Gil Barcellos
Leonardo Lange
Leonardo Marques da
Fonseca
Leonardo Quintana Soares
Lopes
Leonor Alves de Oliveira da
Silva
Lethícia Rozales Ehlert
Leticia A Brondani
Letícia Bühler
Letícia Erins Sousa
Leticia Ferreira Rodrigues
Leticia Katiane Meinecke
Letícia Mara Rasbold
Letícia Mick Mick
Letícia Petersen Schmidt
Rosito
Letícia Sayuri Murase
Leucio Duarte Vieira Filho
Lia Franciê Ribeiro dos
Santos Bruschi
Lidiane Aparecida Fernandes

Lidiane Isabel Filippin
Lidia Paula Faustino
Liege Maria Oliveira dos
Santos
Liesca Rodrigues
628

114
398
346
438
128
448, 516
214
380
151
038
039
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119
291, 292
329
518
442
266
145
124
251
050
193
020, 146
193
459
186
020, 146
115, 133
105
008, 009, 224, 225
385
464, 465
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470
314
416
063, 298
381
495
246
147, 226, 532
217, 218, 244, 245,
521, 522, 523, 527,
528, 529, 530, 540
525
450
127
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Lilian Areal Marques
Liliane Todeschini de Souza
Lilian Nobre Moura
Lilian Silva Catenacci
Lilian Zanetti
Lília Raquel Fé da Silva
Lincoln Luís Silva
Lindenberg Barbosa Aguiar
Lisandra Chiamenti
Lisiane de Oliveira
Porciúncula
Lisianne Brittes Benitez
Lisoneide Terhorst
Livan Delgado-Roche
Livia Caroline Alexandre de
Araujo
Lívia Fratini Dutra
Lívia Kmetzsch
Liziane Bertotti Crippa
Lizielli de Oliveira Ovalhe
Bertodo
Lolita Schneider Pizzolato
Lorena Calina Silveira
Lorena de Jager
Lorena Evelyn Cavalcante
Louise Caroline Pereira da
Costa
Louise Faro Teles Roseira
Louise Lapagesse de
Camargo Pinto
Lourine Carvalho Ribeiro
Luana Bizzi Silva
Luana Boff
Luana Bortoluzzi Trombim
Luana Caroline Schuller
Luana Cassandra
Breitenbach Barroso Coelho
Luana Garcia
Luana Neves Alves
Luana Nogueira Leal
Luana Pereira Magni
Luana Pretto
Luan Freitas de Oliveira
Luanna Munhoz Zabaglia
Lucas Gazzani Araujo Silva

391
378, 381
265
193
145
291, 292
099, 419, 420
300
368, 549
213
066
157, 172, 203, 207
487
091, 105
516
412
362, 363, 483
109
242
306, 307
248
464, 465
289, 290
353
382, 383
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010, 285
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105, 246
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382, 383
418
016, 168, 190, 198,
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Lucas Jacques Rodrigues da 020, 146
Silva
Lucas Melo Cruz
091
Lucas Rosa Fraga
380
Lucas Schipper
141
Lucas Trevizani Rasmussen 418
Lucas Vieira Câmpelo
324
Lucía Cano Ortiz
199
Lúcia Helena de Almeida
145
Testa
Lúcia Kliemann
242, 354

Lucia Mendonça Previato
Luciana Boffoni Gentile
Luciana Conci Macedo
Luciana Dias Ghiraldi Lopes
Luciana do Nascimento
Vargas
Luciana Higashi
Luciana Kneib Gonçalves
Luciana Maria Fontanari
Krause
Luciana Souza Nunes
Luciana Tovo Rodrigues
Luciane Noal Calil
Luciane Rosa Feksa
Luciano Basso da Silva
Luciano de Albuquerque
Mello
Lúcia Von Mengden Meirelles
Luciene Setsuko Akimoto
Günther
Ludovico Migliolo
Luisa Zuravski
Luís Eduardo Maestrelli Bizzo
Luís Fernando Albarello
Gellen
Luis Henrique Canani
Luis Valmor Cruz Portela
Luiza Castro
Luiza Cristina de Moraes
Silva
Luiz Adriano Damasceno
Queiroz
Luiza Macarini Bosa
Luiza Mezzomo Donatti
Luiz Augusto Silva

Luiz Bertelli
Luiz de Pádua Queiroz-Jr
Luiz Lúcio Soares da Silva
Luiz Paulo da Silva Almeida
Luiz Tauhata
Luiz Travassos
Lyana Feijoó Berro
Lyvia Eloiza de Freitas
Meirelles

020, 146
020, 146
428
116, 434, 435
184
248
442, 555
271, 272, 325, 337
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380
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147, 226, 237, 238
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267, 328
200
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543, 544, 548, 556
155, 202
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227, 373, 385
228, 233
086
158
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217, 218, 244, 245,
521, 522, 523, 527,
528, 529, 530, 540
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403
039
305
276
157, 172, 207, 252,
258, 409, 471
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Magda Helena Lagares
Magda Perassolo
Maiara Aline dos Santos
Maiara dos Santos Carneiro
Maiara Ignacio Costa
Maiara Ritieli Santiago
Roberti
Maikon Bueno

377
499
340, 341, 342
113
081
043, 247
046

Maíra Catherine Pereira Turiel
Maíra Conceição Jerônimo
Lima
Maira Jardim
Mair Pedro Souza
Manuela Santos
Mara Helena Hutz
Mara Lize Zanini
Marcele da Silva Tamara
Marceli Feldmann
Marcello Ávila Mascarenhas
Marcelo Alves Soares
Marcelo A Naves
Marcelo Augusto Germani
Marinho
Marcelo Biondaro Góis
Marcelo Costa Araújo
Marcelo Emílio Arndt
Marcelo Gonçalves Montes
D'oca
Marcelo Hubner Moreira
Marcelo Salimen Rodolphi
Márcia Araújo Leite
Márcia Denise Pavanelo
Cattelan
Márcia Giovenardi
Marcia Luiza Montalvão Appel
Binda
Marcia Maria de Souza
Marciane Baronio
Márcia Pereira
Márcia Regina Pelisser
Marcia Rosângela Wink
Marciele Fiepke Costa
Marcielle Nunes Fialho
Marcilene Araújo Barea
Marcio Anderson Sousa
Nunes
Marco Antonio de Bastiani
Marco Antonio Zonta
Marcos Aurélio Canelas
Xavier
Marcos Emanuel Vilanova da
Costa
Marcos Ereno Auler
Marcos Henrique Rosa
Marcos Rogério André
Marcus Vinicius Cardoso
Matos Silva
Marcus Vinicius Gomez
Marguele Diehl
Maria Angelica Ehara
Watanabe
Maria Cristiane Oliveira
Maria Cristina Antunes Roque
Barreira

260
457
060
145
555
380
464
054
228, 233
502
431
402
444
330, 331
322, 323
370, 374
444
291, 292
228, 233
171
252, 258
327
354
487
311
142
082, 289, 314, 315,
316, 318, 505, 506
417, 535, 550, 551
081
432, 438
293
135, 321
200
338, 353
353
049
073
143, 397, 437
131
277
446
303
143, 170, 397, 437,
443
040
558
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Maria Cristina Bronharo
Tognim
Maria Cristina Cotta Matte
Maria Cristina Faccioni
Heuser
Maria Cristina FaccioniHeuser
Maria da Graça Porciúncula
Soler
Maria Edelweiss
Maria Eduarda de Amorim
Lima
Maria Elizabeth Fodra
Maria Helena Rodrigues
Mendonça
Maria Ines Queijo
Maria Isabela Zago
Maria Isabel Botelho Vieira
Maria Izabel Camargo
Mathias
Maria Laura Halon
Maria Leticia de Lima Manske
Maria Lucia Rosa Rossetti
Maria Luisa de Oliveira Nunes
Maria Luiza Gregoletto
Mariana Barbosa
Mariana Campos Martins
Machado
Mariana Danieli Smaniotto
Mariana de Souza Terron
Mariana Fernandes Ribeiro
Mariana Lopes-Ortiz
Mariana Migliorini Parisi
Mariana Milano
Mariana P Carpena
Mariana Peluci Mendes
Mariana P Rosim
Mariana Recamonde
Mendoza
Mariana Regina Passos de
Souza
Mariana Spanamberg Mayer
Mariana Stefany Zaluski de
Lima
Mariana Ziolkowski
Mariane da Cunha
Mariane Jorge
Mariani Harumy Tanimoto de
Jesus
Marianne Schrader de
Oliveira
Maria Teresa Fioravante
Maria Teresa Vieira
Sanseverino
Maria Teresinha Gomes
Casavechia
Maria Theresa Scheffer
Pereira da Silva
630

120
392
534
407
344
385
267, 328
347, 348
023, 044
161
445
131
513
433
498
429, 433
452
256, 257
128
318
222, 296, 298
036
438
434, 435
454
429
385
446
442
414, 468
101
456
308
156, 204, 473
516
045
030, 129
077
355
251, 380
028
046

Maria Vaitsa Haskel Loch
Maria Valdrinez Campana
Lonardoni
Maria Vitoria Jacomini Silva
Maribel Cristina Mello
Mariele Amaral Schneider
Mariele Feiffer Charao
Marilda da Cruz
Marilda de Cruz Fernandes
Marilene Henning Vainstein
Marilene P. Garrido
Marília de Arruda Cardoso
Smith
Marília Lima de Brito
Marília Melo Favalesso
Marilise Brittes Rott
Marilu Fiegenbaum
Marina Bauer Zambrano
Marina Della Giustina
Marina Denise Araujo Orguin
Marina Faistauer
Marina Frusciante
Marina Jagielski Goss
Marina Kimiko Kadowaki
Marina Okuyama Kishima
Marina Oliveira Souza
Marina Ricardo
Marina Roberta Scheid
Marina Rodrigues de Abreu
Marina Suenia Araújo
Marina Suenia de Araujo Vilar
Marina Venzon Antunes
Mario Augusto Ono
Mário Reis Álvares-Da-Silva
Mario Ribeiro de Melo Júnior
Mario Sério Mantovani
Marisa Zenaide Ribeiro
Gomes
Marise Dutra Asensi
Maristela Ocampos
Marjorey Lima de Souza
Marjoriê Piuco Buffon
Marla Karine Amarante
Marla Raquel Pontes da
Rocha
Marli Cardoso Martins Pinge
Marli Knorst
Marli Pinto Dominici
Marney Pascoli Cereda
Martiely Figueredo
Martina Caroline Stapenhorst
Martin Sebastian Faillace
Mary Ann Foglio
Mateus Fortunato Francisco
Mateus Fracasso

285
035, 036
330, 331
016, 198
189
497
346
327
412
327
418
075
519
029, 066
176, 429
378
362
159, 216
381
442, 555
452
416
397
145
087, 100
414
513
229
230
232, 485, 486, 489,
496, 497, 500
144
503
328, 345
391
087, 100
087, 100
382, 383
260
373, 385
143, 170, 437, 443
135, 321
248, 249
517
301
543, 544
159
517
055
124
547
235

Mateus Vailant Thomazella
Matheus de Freitas
Fernandes Pedrosa
Matheus Lima da Silva
Matheus Luiz Ghellere Dugno
Matheus Marcon
Matheus Mittmann
Hennemann
Matheus Ribeiro
Matheus Santos de Sá
Matias Nunes Frizzo
Mauricio Lehmann
Maurício Reis Bogo
Maurício Schiavo
Mauricio Sprenger Bassuino
Maurício Turkiewicz
Mauro Cezar Landvoigt
Mayana Kieling
Mayana Morais de Sousa
Mayara Flávia de Pauli
Mayara Luciana Sallas
Mayara Priscyla Ferreira
Maydson Brian Noro
Mayke Felipp Martins
Mayra da Silva Cavalcanti
Méllanie Amanda Silva
Ferreira
Mercedes Passos Geimba
Meriane Demoliner
Micaela do Canto Canabarro
Micaela Federizzi de Oliveira
Michael Andrades
Michele Nunes de Santana
Michele Pereira Moreira
Michele Rorato Sagrillo
Michelle Effting
Michelle Flores Domingues
Michelle Lersch
Michelle Lima Garcez
Michelle Mergener
Michelle Michels
Michelle Pedroza Jorge
Michel Mansur Machado
Mielle Gonçalves de Jesus
Silva Moraes
Mikaelly Rodrigues dos
Santos
Milena da Silva Lorencete
Milena de Moura Löser
Milena Mary de Souza
Andrade
Milena Pizzolotto de Conti
Meneghine
Milene Delavy da Luz

191, 192
457
027
399
459
241
073
449, 451
004, 005, 208, 209,
253
477, 478, 481, 482,
484
480
441
239
341, 342
222, 281, 296, 298
009, 224
125
070, 071, 072
418
088, 089, 117, 162,
388
423
364
125, 310
531
079
159, 366, 368
079
156, 157, 202, 203,
207, 471, 474
250
087, 100
458, 536
194, 387, 395
082
559
006
210
304
122
124
252, 258
371
049
017
386
015
011
092, 094

Milene Rebouças Carvalho
Milton Berger
Mirelen Moura de Oliveira
Rodrigues
Miriam Karla Silva Pereira
Miriane Dutra da Costa
Mirian Farinon
Miriãn Ferrão Maciel
Mírian Ivens Fagundes
Mirian Oliveira Gourlart
Mirllem Daylane da Costa
Pereira
Monaly da Silva Ribeiro
Mônia Sartor
Mônica Jaskulski
Mônica Leite Rodrigues
Mônica Raquel Sbeghen
Mônica Stiepcich
Monique Michels
Monize Prado de Moraes
Morgana Maria de Oliveira
Barboza
Murilo Bettim Cabeleira
Murilo Sander de Abreu
Myrlen Sousa Pereira

451
385
175, 176
047, 322, 323
303, 304
524
439
148
440
351, 356
030, 312, 361, 371
228, 233
454
254
234, 235
347, 348
514
377
324, 350, 352
062, 068, 360, 361
459
040

N
Nágela Ghabdan Zanluqui
Naiane Carlesso Bassani
Naiz Machado Ramos
Nara Regina de Souza Basso
Nariani Rocha Saraiva
Natã Ezequiel Sehn
Natália Barth
Natália Bordin Andriguetti
Natália Bridi Fadanelli
Natália Coimbra da Silva
Queiroz
Natália Costa Chaves
Natália Kronbauer de Oliveira
Natalia Medeiros Santos
Natalia Motter
Natália Plínio de Souza
Natália Ribeiro Escobar
Natalia Rubio Claret Pereira
Natally dos Santos Silva
Nathacha Baretto
Nathalia Dalsóglio Martins
Nathalia de Sousa Pereira
Nathalia Feltes
Nathália Kersting dos Santos
Nathalia Zerbinatti Ferreira
Nathalli Ferreira Noetzold
Nathally Claudiane de Souza
Santos
Nathan Haniel de Souza

248
346
260
480
155, 157
518
109, 126
489, 500
326
053
291, 292
412
091
011
054
174, 269
513
092, 094, 107
383
061
143, 397, 437, 443
127
448
249
325, 424
095, 120
266
631

Nathan Ryzewski Strogulski
Nathan Strogulski
Naye Balzan Schneider
Neidimar Cezar Corrêa Tolfo
Neilane Rabelo Rangel
Neire Moura Gouveia
Nestor Schor Schor
Neyva Roberta Silva
Nianki Mayumi Paiva
Hinokuma
Niara da Silva Medeiros
Nicolas Clairis
Nicole Fogaça Toscan
Nicole Mariele Santos Röhnelt
Nilane Françoise Patel

Nilma Cintra Leal
Nilton Lavatori Correa
Nilzio Antonio da Silva
Noelma Brito de Miranda
Noemi de Jesus Araújo

233
228
532
061
052
283, 323
402
064, 078, 254, 262
036
021
465
509
016, 168, 198, 200,
365, 366
217, 218, 244, 245,
521, 522, 523, 527,
528, 529, 530, 540
107
301
149
163, 278, 279, 367
277

O
Odaias Pereira de Almeida
Filho
Odaias Pereira Filho
Odelta Santos Allende
Olivaneide da Silva Frazão
Olyr Celestino Kreutz
Omar Santos Carvalho
Onilda Santos da Silva
Oximano da Silva Dias Neto

548
556
024, 436
221, 278
106
025
154
151

P
Pablo Almeida Lima
Pablo Bruno de Lima
Pablo Carneiro de Almeida
Pablo Reis Silva
Pablo Sebastian Britto de
Oliveira
Paloma Luiza Duarte da Silva
Paloma Lys de Medeiros
Paloma Valença Vieira
Pamela Fontana
Pamela Loch Stipp
Paola Caroline da Silva Costa
Patricia Ashton Prolla
Patrícia Bonatto dos Santos
Patricia Fernanda Schuck
Patricia Gnieslaw Oliveira
Patricia Grolli Ardenghi
Patrícia Kellen Martins
Oliveira Brito
632

351
356
282
040
194, 395, 469
259
403
078, 254, 262
085, 318
012
093, 112, 124
375, 376, 414
270
210
524
152
026, 541, 542

Patrícia Luciana da Costa
Lopez
Patricia Maria Guedes Paiva
Patricia Maria Wiziarck Zago
Patrícia Martinez Oliveira
Patricia Maurer
Patricia Midori Murobushi
Ozawa
Patrícia Nardin
Patrícia Oliveira Santos
Almeida
Patricia Pacheco Viola
Patricia Sampaio Tavares
Veras
Patrícia Sampaio Veras
Patrícia Wolkmer
Patrick Türck
Patrick Zawadazki
Patrik Eduardo Pereira
Paula Aline Zanetti
Campaneruti-Sá
Paula Assis Queiroz
Paula Barros Terraciano
Paula Borges
Paula Breitenbach Renz
Paula de Alencastro
Caballero
Paula Helena Santa-Rita
Paula Maria Carneiro Rocha
Paula Mariana Sehnem
Paula Mendes Melo
Paula Nishiyama
Paula Pierozan
Paula Reis Silva
Paula Wietholter
Pauline Fagundes Rosales
Paulo Alex Neves da Silva
Paulo Henrique Lisboa
Raeder
Paulo Marcio Condessa Pitrez
Paulo Michel Roehe
Paulo Ricardo Nazário Viecili
Paulo Roberto Fontes
Paulo Roberto Vargas
Fallavena
Paulo Vinícius Gil Alabarse
Pedro Alves D' Azevedo
Pedro Henrique Cunha
Fontenelle
Pedro Henrique Marques
Correia
Pedro Luiz de Paiva
Pedro Roosevelt Torres
Romão
Phileno Pinge Filho
Pricila Bernardi
Pricila Girardi

532
246
124
155, 205, 206, 474
155, 172, 202, 252,
258, 409, 474
143
354
349
302
022
042
494
400, 447
234
537
116, 434, 435
120
517
181
009
096
548
306, 307
266
078
007, 495
201
040
384, 386, 390, 493
337
151
032
150
199
454, 494
327
370
525
061
058
162, 388
151
141, 154, 182
154, 248, 249
382, 383
370, 374

Priscila Aparecida Correa
Freitas
Priscila Dias Gonçalves
Priscila Marquezan Copetti
Priscila Seibert
Priscila Soares Sabaddini
Priscila Soares Sabbadini
Prosolina Martins dos Santos
Rocha

223, 224, 225, 227
399, 461
194, 387, 395, 469
231
321
057, 058, 135
047, 283, 322, 323

Q
Queila Susana Gambim
Kotzal
Queli Defaveri Varela

481, 482

Rafael Mendonça da Silva
Chakr
Rafael Olegário dos Santos
Rafael Paschoal
Rafael Pereira dos Santos
Rafael Rodrigues Dihl
Rafael Roesler
Rafael Tomoya Michita
Raiane Tainara da Silva
Raimundo Fernandes de
Araújo Júnior
Raíne Fogliati de Carli
Raissa Ramos Coelho
Ralf Heermann
Ramison Santos
Ramon Suarez
Randhall Bruce Carteri
Ranieli Guizzo
Raphael Hirata Júnior
Raphael Sahd
Raquel Alves Santos
Raquel Ayres
Raquel Fantin Domeniconi
Raqueli Bittencourt
Raquel Machado da Luz de
Lima
Raul Osiecki
Rayane Almeida Gomes

Regina Inês Kunz
Reginaldo Rossi do Carmo
Regina Paula Soares Diego
Regina Souza Aires
Régis Gemerasca Mestriner
Rejane Gus
Rejane Wisniewski
Renan Garcia Michel

399, 461

R
Rachel Dias Molina
Rafaela Godoi Sabadin
Rafael Alonso Salvador
Rafaela Windy Farias dos
Santos
Rafael da Silva Teixeira
Rafael de Campos Franciozi
Rafael Dutra de Armas
Rafael Linden Linden

Rayane Brinck Teixeira
Regiane Bertin de Lima
Scodro

415, 430
329
404, 405, 553, 554
167, 180, 183
046
359, 361
090, 103, 118
232, 237, 238, 475,
485, 486, 489, 496,
497, 499, 500
302
261
417
448
477, 478, 481, 482,
484, 503
448, 516
392
256, 257
457
481, 482
135
154
256, 257
161
228, 233
407
057
038
440
512
520
156, 204, 473
333, 334
217, 218, 244, 245
264

Renata Brito Oliveveira
Renata Chequeller de
Almeida
Renata Delarazi Miguel
Renata Elaine Paraizo Leite
Renata Eliane Boehm
Renata Eloah de Lucena
Ferretti-Rebustini
Renata Katsuko Takayama
Kobayashi
Renata Miyuki Takara
Renata Rodrigues
Renata Rodrigues Cardozo
Renata Soares
Renata Ternus Pedó
Renata Tiscoski Nesi
Renato Minozzo
Rhaysa Akemi Takeda Santos
Rhayssa Akemi Takeda
Santos
Rhayssa Marca Firpo
Ricardo Andrez Machado de
Ávila
Ricardo Antunes Flores
Ricardo Aparecido Pereira
Ricardo Aurino Pinho
Ricardo Ishak
Ricardo Machado Xavier
Ricardo Marcelo Abrão
Ricieri Mocelin
Rita de Cássia Garcia Simão
Rita Karoline Nascimento
Chaves
Ritiéle Pinto Coelho

Roberta Cattaneo Horn
Roberta Diehl Rodriguez
Roberta Lima Caldeira
Roberta Losi Guembarovski
Roberta Losi-Guembarovski
Roberta Zilles Hahn
Roberto Ceratti Manfro

241, 243
080, 095, 097, 098,
099, 101, 104, 120,
286, 419, 420, 434,
435
519
360, 361
300
246
518
379
288, 333
217, 218, 244, 245,
521, 522, 523, 527,
528, 529, 530, 540
338
478
347, 348
329
174
329
114
060
504
231
061
525
547
048
306
307
199
142, 148
384, 390
522, 527, 528, 540
546, 547
034
524, 525
339, 340, 341, 342
459
416
078, 254, 262
155, 157, 202, 203,
205, 206, 335, 471,
473, 474
456
329
025
437
143
496, 500
373
633

Roberto Christ Vianna Santos
Roberto Giugliani
Robson Soares
Rodolfo de Oliveira Galvão
Rodolpho Alfredo Leber
Rodrigo Bênnetton da
Conceição Dutra
Rodrigo Binkowski de
Andrade
Rodrigo Carlessi
Rodrigo da Silva
Rodrigo de Almeida Vaucher
Rodrigo Godinho de Souza
Rodrigo Minuto Paiva
Rodrigo Peniche Lopes
Rodrigo Silva
Rodrigo Staggemeier

115, 133
379, 398, 421
392
056
357, 358
057
236

385
165, 316
115, 133, 194
150
436
039
505
016, 168, 190, 198,
200, 365, 366, 496
Ronaldo dos Santos Machado 491, 492
Rosa Fireman Dutra
526
Rosalina Jorge Koifman
256
Rosa Maria Elias
030, 129
Rosana Ce Bella Cruz
122
Rosana Ribeiro da Costa
431
Rosane Backes
234
Rosane Maria Guillant
309
Rosangela Camargo Gomes 021
Rosangela Zacarias Machado 131
Rosario Araujo
161
Rosemary Cervantes Rocha 121
Rosemary de Carvalho Rocha 151
Koga
Rosemeire Bueno
015, 355
Rose Meire Costa Brancalhão 519
Rose Zanoni Silva
435
Rosidete Pereira de Bastos
041
Rosilene Fressatti Cardoso
080, 095, 097, 098,
099, 101, 104, 116,
120, 419, 420, 434,
435
Ruan Rompato Vieira
286
Ruben Dario Braccini Neto
442, 555
Rubia Andreia Falleiros de
120, 419, 420
Pádua
Rubia Bonapaz
308
Rudinei Luis Correia
375
Rute Castelo Félix
426
Rute Gabriele Ritzel
016, 031, 067, 160,
168, 187, 190, 198,
200, 365, 366

S
Sabrina Beal Pizzato
Sabrina Esteves de Matos
Almeida
Sabrina Grassiolli
Sabrina Lucietti Dick
634

517
016, 190, 198, 216,
365, 427
211, 212
177, 266

Sabrina Nascimento
Sabrina Zanchettin
Salete Steffenon
Samanta Das Neves Arruda
Samantha Brum Leite
Samantha de Paula Batista
Samara Carnieletto de
Oliveira
Samara Wanessa Cardoso
Silva
Samira Dal-Toé de Prá
Samuel Wolf
Sandra Helena Alves Bonon
Sandra Mara Alessi Aristides
Sandra Marisa Pelloso
Sandra Pinho Silveiro
Sandra Sayuri Nakamura de
Vasconcelos
Sandra Soares Melo
Sandrine Comparsi Wagner
Sandrine da Conceição
Sara Angela Groff
Sara Barauna
Sara Elis Bianchi
Sarah Eskelsen Pavan
Sarah Raquel da Cunha
Sarah Sauha Alves de Lima
Sara Pereira Bragança
Sávio Pinho dos Reis
Schayane Macedo Graupner
Scheila Cristina Girotto
Scheila Daiane Schmidt
Scheila Soares de Oliveira
Soares de Oliveira
Selma Baia Batista

454, 494
508
063
291, 292
175
308
045, 505, 506
055, 069
142
346
406
036, 261
419, 420
014
095
554
175, 176, 182
531
063
445
447
487
332
324
360
260
266
309
464
029, 066

065, 068, 128, 129,
312
Sen-Itiroh Hakomori
146
Sérgio Paulo Dejato da Rocha 083, 084, 111
Shaiane Aline Cunico
102
Shaiane de Noni Velho
195, 196
Shanda Aparecida Cattani
337
Sheila Helena Barbosa Simas 301
Sheila Maria Alvim Matos
353
Sibele Ribeiro de Oliveira
088, 089, 092, 094,
107, 117, 345
Sideney Becker Onofre
063
Sidney Carlos de Jesus
284
Santana
Silmara Brietzig Hennrich
508
Silvana Almeida
175, 176
Silvana Maria Zucolotto
457
Langassner
Silvana Tomazoni de Oliveira 266
Silvania Maria Campos
173
Silvia Helena Olitta Morato
118
Figueiredo
Silvia Isabel Rech Franke
006

Sílvia Saldanha Corrêa
Silvio Buchner
Simeone Júlio dos Santos
Castelo Branco
Simone Aparecida Galerani
Mossini
Simone Bertazzo Rossato
Simone Cristina Castanho
Sabini de Melo
Simone Cristina Eifler
Simone Gasparin Verza
Simone Gonçalves da
Fonseca
Simone Krause Ferrão
Simone Maria Martini de
David
Simone Moreira
Simone Ulrich Picoli
Simony Coelho Castilho
Siomar Castro Soares
Sofia Michele Dick
Solange Aparecida Rossini de
Oliveira
Solange Cristina Garcia
Solange Hoelzel
Solange Silva
Sonia Cristina de Moraes
Alves Gaspar
Sonia Kaori Miyamoto
Sônia Maria Costa Carvalho
Spencer Luiz Marques Payão
Stanley Juan Chavez
Gutierrez
Stefany Jhorgea Rocha
Steffanny Guimarães Vieira
Stela Maris Aguiar Lemos
Stella Maria Spessatto
Stephanie Cristine Hepp
Rehfeldt
Sthéfani da Cunha
Suelen Baggio
Suelen Marin Albino
Suelen Santos da Silva
Suellen Ribeiro da Silva
Scarton
Suellen Wise Bispo
Sueslene Prado Rocha
Susana de Oliveira Elias
Susana Padoin
Susane Flores Cosentino
Suzana Meira Ribeiro
Suzane Garcia Ferreira
Suziane Raymundo

289, 290, 294, 318,
506
551
112, 124
495
337
419, 420
303
486
151
502
113
297
067, 106
312, 371, 476
283, 323
014
513
147
271, 280
273, 274
470
191, 192
135
418
069
128
033
265
547
425, 507
222, 296, 298
200
031, 067, 160, 187,
188
037
519, 520
064, 078, 254, 262
260
317
234
344
543
301
485, 489, 496, 497

T
Taiane A. Escobar
Tainara Tamires Barauna
Scherfer
Taíse Santos Machado
Tais Malysz
Taliny Thamirys Santos Silva
Talita Bavaresco
Talita Carmela Varisco
Talita Perini
Talita Raissa Scherer
Tamara Lamim
Tamires Leite Valverde
Tamires Pavei Macan
Tamiris Felippin
Tania Kobler Brazil
Tânia Regina Gattelli
Fernandes
Tanise Vendruscolo Dalmolin
Tatiana Mamedov Mariano
Tatiana Moraes da Silva Heck
Tatiana Neves Figueredo
Tatiane Ferreira Petroni
Tatiane Rocha Cardozo
Tatiane Schneider
Tatiane Soldi
Tauani Cordeiro
Tayane dos Santos Silva
Taylise Girardi Ribas
Taynara de Lacqua Waldrich
Têmis Maria Félix
Terezinha de Jesus Cabral
Thadeu Czerski
Thaís Alves Barbosa
Thaís Carine Ruaro
Thaís Casagrande Paim
Thais Cereser Vilela
Thaís Cristine Marques
Sincero
Thais da Silva Santos
Thais Delgado Brandolt
Aramburu
Thaís Fernanda Dornelles
Thais Gomes Verzignassi
Silveira
Thaís Gomes Verzignassi
Silveira
Thais Luise Dillenburg
Thais Regina dos Santos
Thais Vanessa Valença
Thaisy Steil
Thalita Alves Zanetti
Thalita Gonçalves do
Nascimento Camilo

205, 206
118
041
407, 534
403
212
339, 340
102
306, 307
404
104
546
456
284
400
086
015
016, 168, 190, 198,
200, 365, 366
222, 281, 296, 298
144
481, 482
016, 168, 190, 198,
200, 365
086
445
260
501
083, 084
378, 381
260
327
556
479
550, 551
546
076, 413
261
138, 335
374
035, 036
043
486
372, 377
333
405, 554
391
301
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Thâmara Tallita da Silva
Correia
Thame Caparroz Antunes
Thamires Klein Souza
Thamires Mota Jurça
Thatyana Cassol Poleze
Thayane Priscila Andrade
Thayne Woycinck Kowalski
Themis Goretti Leal
Themis Reverbel da Silveira
Thereza Luciano Trombini
Thiago Aparecido Silva
Thiago Galvão Paim
Thiago Henrique Napoleão
Thiago José Resplande Lima
Thiago Malardo
Thito Yan Bezerra da Paz
Thuany Maraschin
Thuany Teixeira Bandeira
Thuany Torres Mutti
Tiago Baptista Noronha
Tiago Bittencourt de Oliveira
Tiago Czervinski
Tiago Daltoé
Tiago Fernando Chaves
Tiago Fonseca Silva
Tiago Fontanive
Tiago Santos Carvalho
Tiago Woicikoski de Oliveira
Tiana Pereira dos Santos
Cerqueira
Tiana Tasca
Tinara Leila de Souza Aarão
Toni Jefferson Siqueira do
Nascimento
Tony Paiva Paulino
Tor Gunnar Onsten
Tor Hugo Onsten
Tuanne Machado Ribeiro

162
128
029, 066
338
438
291, 292
380
002
251, 407, 512
147, 237, 238
558
061
246
359, 360, 476
153
193
480
438
163, 279
317
255, 479
521, 523
268
382, 383
091
232
152, 197
017
221
024
039
472
026, 283, 541, 542
175, 176
174, 184
384

U
Ursula Matte

Vanessa Fey Pascoal
Vanessa Karoline Vieira
Vanessa Laís Diefenthäler
Vanessa Moraes Andrade
Vanessa Pietrowski Baldin

150
065, 312
189
546, 547
095, 097, 098, 099,
101
Vanessa Schein
426
Vanessa Schuck Clarimundo 524
Vanessa Suñé Mattevi
392
Vania Bitencourt Silva
166
Vania Jesus dos Santos de
163, 278, 279, 367
Oliveira
Vânia Ramos dos Santos
181
Vanusa Manfredini
138, 155, 156, 157,
172, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 252,
258, 335, 409, 471,
473, 474
Vanusa Pousada da Hora
431
Vera Lúcia Dias Siqueira
080, 095, 097, 098,
099, 101, 104, 120,
286, 419, 420, 434,
435
Vera Lúcia Lângaro Amaral
404, 405, 553, 554
Vergilio R Colturato
145
Verônica Contini
370, 374, 425
Verônica Farina Azzolin
455
Vicente Paulo Castro Teixeira 402
Victor França
355
Victória Vendramini Muller
485, 489, 497
Vinícius Pieta Perez
096
Vinícius Tejada Nunes
138, 156, 204, 335,
473
Vinícius Weber
217, 218, 244, 245,
521, 522, 523, 527,
528, 529, 530, 540
Vitor da Silva Santos
062, 065
Vivian Damares Figueiral
104
Viviane Girardi
188
Viviane Oliveira Fagundes
077, 141
Viviane Sesti Macedo
483
Vivian Oliveira Nunes Teixeira 525
Vlademir Vicente Cantarelli
029, 187, 197

398, 421

W
V
Valdir Cechinel Filho
Valéria Costa Fontes
Valéria Costa Silva
Valéria da Silva Tabosa
Valéria Lima Carvalho
Valeria Macelly Gomes Lopes
Valquíria Link Bassani
Valter Alvino
Valtieri Bortoluzzi de Lima
Vanessa de Souza Bizarro
Vanessa Dido Baldissera
636

487
093, 124
457
123
193
229
447
064
178
478
327

Wagner de Medeiros Bastos
Walkiria Shimoya Bittencourt
Walter Jose Peláez
Weber Santana Teles
Wédia Duarte Pereira
Wellen Lais de Souza Gomes
Wellington Francisco
Rodrigues
Wellington Henrique Oliveira
da Silva Coelho Pinto
Wellma de Olivira Silva

087, 100
068
055, 069
167, 180, 183
135
091, 105
026, 047, 283, 322,
323, 541, 542, 557,
558
543, 544
091, 105

Wellyson da Cunha Araújo
Firmo
Wesley Lima de Paula
Wiliam Villela de Carvalho
Wilson Aparecido Orcini
Wilson Jacob Filho
Wilson Max Barbosa Barbosa
Silva
Wilson Rolim Neto
Wilter dos Santos Ker
Wladimir Hernandez Flores

057, 058, 135, 321
137
259
418
329
369, 533
364
301
481, 482

Y
Yana Picinin Sandri
Lissarassa
Yandilla Suellen dos Santos
da Silva
Yáskara Ribeiro Barro
Yasmin Pacheco Ribeiro
Yasmin Salvador Martins

004, 208, 209, 253
388
078
039
259

Z
Zenaldo Porfírio
Zilda Cristiani Gazim

064
036

637
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