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1 - Biologia Celular e Molecular 
 
01.001 - INDUÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO EM MACRÓFAGOS ANTI-INFLAMATÓRIOS (M2) PELA 
SUPLEMENTAÇÃO COM PLASMA HUMANO HIPERIMUNE ANTI-SARS-COV-2. Fagundes GR, Mendonça FO, 
Costa RG, Glugoski L, Favero GM, - Ciências Farmacêuticas - UEPG 
 
Introdução: 
Os macrófagos possuem um papel importante em qualquer tipo de processo inflamatório infeccioso. A 
possibilidade em diferenciar-se em um auxiliar inflamatório ou um agente anti-inflamatório faz com que 
essa célula seja importante no microambiente comprometido. A doença respiratória grave associada ao 
novo Corona vírus possui uma fase aguda conhecida como tempestade de citocinas. Durante o segundo 
ano da pandemia testou-se o uso de plasma hiperimune de pacientes pós-COVID-19 como uma das formas 
de tratamento. 
Objetivos: 
Avaliar a diferenciação da linhagem de macrófagos J774 em M1 ou M2 tratadas com plasma hiperimune 
humano anti-SARS-CoV-2. 
Métodos: 
O plasma hiperimune foi obtido a partir de amostras de doadores voluntários de sangue total, os quais 
apresentavam, no momento da coleta, completa recuperação da COVID-19 há mais de 30 dias e altos 
títulos de anticorpos anti-SARS-CoV-2. Células macrofágicas (J774) foram mantidas em condições de 
cultura. As células foram plaqueadas em 6 poços na quantidade 4x104/mL e divididas em grupos com 
Plasma Hiperimune ou apenas SFB: A - 100 µL; B - 300 µL; C1 - 0 µL; C2 - 0 µL. Após tratamento foi realizada 
extração de RNA seguindo o método do kit Animal Tissue RNA Purification Kit e quantificadas no aparelho 
GE Healthcare - NanoVue Plus. A síntese cDNA, deu-se a partir da conversão enzimática de mRNA, por 
transcriptase reversa dependente do RNA extraído da célula e foi realizada seguindo instruções do 
fabricante (kit GoTaq® Probe 2-Step RT-qPCR System). 
Resultados: 
A quantidade de RNA corrigidos através dos controles internos 18s, Actb ou RPI32 mostraram que os 
tratamentos com Plasma Hiperimune estimulam a expressão dos genes IL-10 e Mcr1 de maneira superior 
aos genes INos e Arg, sendo compatível com o perfil anti-inflamatório M2 macrofágico. 
Conclusão: 
O Plasma Hiperimune contendo altos títulos de anticorpos anti-SARS-CoV-2 levaram a diferenciação da 
linhagem de Macrófagos J774 para o perfil M2 anti-inflamatório. 
Apoio Financeiro: 
CNPq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
01.002 - ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE PET EM UMA AMOSTRA DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 
PELA TÉCNICA DE SDS-PAGE. Nova BGV, Silva MA, Araújo LG, Silva LS, Saboia RS, Jaber ACMA, Menezes SIA, 
Abreu AG, - Laboratório de patogenicidade microbiana - CEUMA 
 
Introdução: 
Os microrganismos são capazes de produzir diversas proteínas que exercem funções biológicas 
importantes, como em processos de adesão, aquisição de nutrientes, motilidade, comunicação intracelular 
e patogenicidade. Assim, em processos infecciosos as proteínas secretadas ou de superfície bacteriana são 
fundamentais na mediação da virulência microbiana. Bactérias como Escherichia coli são responsáveis por 
um percentual considerável de infecções, tanto na comunidade quanto em ambiente hospitalar. Trata-se 
de uma bactéria que compõe a microbiota intestinal humana, sendo um microrganismos bastante 
estudado pela comunidade cientifica. No entanto, sabe-se que algumas cepas de E. coli são capazes de 
produzir fatores que a permitem evadir a barreira epitelial do intestino, conseguindo colonizar o trato 
urinário causando infecções. Nesse contexto, técnicas de identificação da expressão de proteínas podem 
contribuir na elucidação de mecanismos e aspectos envolvidos na patogênese dessa bactéria, uma técnica 
comumente usada para separação e quantificação de proteínas, é a Eletroforese em gel de poliacrilamida 
(PAGE) com dodecil-sulfato de sódio (SDS). 
Objetivos: 
O objetivo deste trabalho é identificar a expressão proteica de uma amostra isolada de infecção do trato 
urinário pela técnica de SDS-PAGE. 
Métodos: 
Primeiramente foi preparado um concentrado proteico da amostra isolada de Escherichia coli 
uropatogênica, inoculada em meio caldo Luria Bertani (LB) estéril e incubado a 37ºC em overnight (18-24 
horas) sem agitação. Posteriormente, foi submetida a centrifugação por 30 minutos e filtradas em filtro de 
0,22 µm. Foram filtrados ainda em microconcetrados (Centricon®) com membrana cut off de 100 kDa. Para 
identificação proteica utilizou-se a técnica SDS-PAGE, o preparo do gel de poliacrilamida-SDS foi realizado 
como descrito por Harlow (1988) com adaptações. Como marcador foi usado a escala de proteínas pré-
coradas de 10 a 180 kDa. As amostras foram diluídas em tampão de lise e desnaturadas a 96°C por 5 min. A 
eletroforese foi realizada a 100V por 2 horas em tampão de corrida TRIS-Glicina, após isso, o gel foi corado 
em com a solução Coomassie Brilliant Blue G-250 por 30 minutos. Para o controle e afim de comparação foi 
utilizado a proteína Pet (plasmid-encoded toxin) purificada (peso molecular de 104 kDa) obtida em parceira 
com uma universidade no México. 
Resultados: 
Como resultado, conseguimos detectar no gel de poliacrilamida a presença de uma banda de proteína 
acima de 100kDa, em uma localização semelhante a banda da proteína controle. 
Conclusão: 
Por fim, acreditamos que a proteína detectada a partir da amostra isolada de infecção do trato urinário é 
Pet devido está próximo a localização da proteína usada como controle. Diante disso, o próximo passo será 
a avaliação da detecção da proteína utilizando a técnica de Western blotting para confirmação da presença 
de Pet na amostra. 
Apoio Financeiro: 
Capes, CNPq e FAPEMA. 
 
 
 
 
 



 
01.003 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE EM MODELO ALTERNATIVO DE ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE 
PACIENTES COM INFECÇÃO URINÁRIA.. PEREIRA CDDS, Silva MA, Ares ARS, Nova BGV, Carvalho CS, Castro 
ÉJM, Araújo LG, Aragão FMM, Silva LCN, Abreu AG, - Laboratório de Patogenicidade Microbiana - CEUMA 
Laboratório de Microbiologia Ambiental - CEUMA 
 
Introdução: 
A infecção do trato urinário (ITU) é caracterizada pela invasão e multiplicação de microrganismos nas vias 
urinárias. Pode ser classificada de acordo com diferentes aspectos clínicos, dentre eles, o tipo de infecção, a 
presença ou ausência de sintomas, podendo ser uma infecção aguda ou crônica. A ITU pode ser causada 
por diversas bactérias, porém, destacam-se as bactérias Gram-negativas, sendo mais comuns as espécies 
da família Enterobacteriaceae, a exemplo da Escherichia coli. 
Objetivos: 
Avaliar a toxicidade dos isolados clínicos em modelo alternativo com larvas de Tenebrio molitor. 
Métodos: 
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA, sob o parecer nº 
2.221.431/2017. Foram coletadas 368 amostras de pacientes com ITU em hospitais do Maranhão, onde os 
isolados de E. coli foram submetidos a PCR para detecção de genes de virulência. Após PCR foram 
selecionados duas amostras, ITU11 e ITU71, positivas para os genes ehaA, ehaB e ehaD, que conferem 
mecanismos de virulência associado a formação de biofilme. Com os dois isolados clínicos selecionados, foi 
realizado o teste de toxicidade em larvas de Tenebrio molitor. A partir de uma relação teste-controle, 
foram utilizadas dez larvas de aproximadamente 0,2 g para cada amostra clínica de E. coli. Placas de Petri 
foram previamente identificadas para separar cada grupo de dez larvas. Os microrganismos foram 
incubados a 37ºC por 18h em meio BHI (Brain Heart Infusion) e lavado três vezes com PBS, após isso, as 
bactérias foram suspensas numa concentração de 1x108 UFC e em seguida inoculada 10 uL da suspensão 
no terceiro anel em cada larva. O PBS foi utilizado como grupo controle, para controle negativo foi utilizado 
uma amostra de E. coli HB101, pois é uma amostra não patogênica e para o controle positivo foi utilizado 
EAEC 042, por ser uma amostra altamente patogênica. As larvas foram observadas num período de dez 
dias. 
Resultados: 
Foi possível analisar a curva de sobrevida das larvas de Tenebrio molitor frente as amostras clínicas ITU11 e 
ITU71. As duas amostras clínicas foram capazes de matar as dez larvas em até 24 h, diferindo 
significativamente do valor controle negativo HB101 que matou apenas duas larvas durante os dez dias. A 
amostra positiva EAEC 042, matou todas as larvas em até 72 h, enquanto o grupo controle com PBS não 
matou nenhuma larva. 
Conclusão: 
Com os resultados obtidos, podemos observar que os isolados clínicos são altamente patogênicos, pois 
foram capazes de matar todas as larvas 48 h antes do controle positivo. Esse trabalho nos mostra que é 
possível estar em circulação outras E. coli uropatogênica que podem por em risco para a saúde da 
população. 
Apoio Financeiro: 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA 
 
 
 
 
 
 



 
01.004 - A IMPORTÂNCIA DO EMPREGO DA HISTOLOGIA PARA EXPERIMENTOS EM ANIMAIS.. Martins 
ACRR, Silva MKM, Silva BR, Caminha HD, Azevêdo VLS, Ferro TAF, - Saude - CEUMA 
 
Introdução: 
A Histologia é a ciência que tem como função estudar as estruturas teciduais e a relação destas com a 
matriz celular. As técnicas utilizadas para o processamento histológico faz a análise desses elementos 
teciduais, sejam eles normais ou de origem patológica. 
Objetivos: 
Demonstrar a importância da utilização das técnicas histopatológicas para gerar bons resultados em 
análises teciduais normais e patológicas. 
Métodos: 
Realizou-se uma revisão da literatura, com o intuito de reunir as informações mais relevantes acerca de 
métodos histológicos experimentais em animais. A seleção das publicações foi realizada por meio das bases 
de dados contidas nas plataformas PUBMED e SCIELO. Os critérios de inclusão para a seleção das 
publicações são os idiomas português ou inglês, publicações entre os anos 2015 a 2022, com acesso livre 
disponível. As palavras chaves usadas foram: Histologia; Animais; Técnicas Histológicas. 
Resultados: 
A técnica histológica representa um conjunto de procedimentos técnicos que, inicialmente, se difundiu 
entre os diversos profissionais das ciências naturais, como os botânicos e zoologistas, sendo empregada 
também pelos anatomistas e histologistas da época. Por volta de 1828, Rudolph Virchow, médico alemão e 
antropologista, utilizou a análise histopatológica como ferramenta básica e essencial em laboratório de 
histologia e/ou anatomia patológica para elaborar as bases da patologia celular. No tocante às etapas de 
um processamento histológico, têm-se: identificação, no qual fazem parte a conferência, o registro e o 
preparo do material a ser analisado; o exame macroscópico no qual o profissional realiza a pesagem, 
medição, e registro da cor e consistência do material a ser analisado, identificando quando possível, as 
áreas que possam apresentar a enfermidade. Também o processo de clivagem, que consiste nos cortes 
onde é possível obter pedaços pequenos que representam as enfermidades. O preparo dos tecidos é então 
realizado através de banhos sucessivos em álcool, parafina e solvente. Já a inclusão consiste na etapa onde 
coloca-se os tecidos que foram desidratados, clarificados, desengordurados e parafinados nos blocos de 
parafina. Para o corte histológico utiliza-se o micrótomo que é uma máquina que faz cortes com extensão 
de 3 a 5 m em blocos de parafina onde estão contidas as amostras teciduais. Esses cortes são então 
separados e colocados em lâminas de vidro. Para a análise de material humano existem técnicas 
histológicas que são descritas na literatura que se tornam rotineiras e que são eficientes. Adaptações 
devem ser feitas de acordo com a espécime a ser estudada, adaptações essas que irão proporcionar uma 
qualidade melhor para o produto final, tornando mais eficiente a leitura do material, com melhor 
reconhecimento das estruturas histológicas e conhecimento das características morfológicas. No caso de 
tecidos calcificados, o material é descalcificado após a fixação e, em seguida, realizam-se os outros 
procedimentos. 
Conclusão: 
O uso da histopatologia e das técnicas histopatológicas representam relevância em procedimentos técnicos 
que auxiliam na identificação de tecidos, células teciduais e patológicas que são fundamentais em 
diagnóstico. Vale a pena ressaltar a importância do planejamento para a execução de qualquer 
procedimento que envolva a técnica histológica, pois tal planejamento facilita e evita acontecimentos 
indesejados durante a realização de qualquer etapa desse processo. 
Apoio Financeiro: 
Não 
 



 
01.005 - IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE GENES DE RESISTÊNCIA A FÁRMACOS Β-LACTÂMICOS E DETECÇÃO 
DE GRUPOS DE INCOMPATIBILIDADE PLASMIDIAL EM BACTÉRIAS DE ORIGEM CLÍNICA. Santos DCP, Gomes 
PDB, Almeida ES, Melo BO, Alves LGS, Nascimento OMO, Silva KF, Coelho LRS, Silvas DHS, Monteiro AS, - 
PPG em Biologia Microbiana - Universidade CEUMA 
 
Introdução: 
A problemática da resistência bacteriana estende-se ao mundo inteiro, tornando-se um dos maiores 
desafios da medicina moderna, visto que os microrganismos têm adquirido diferentes formas de resistência 
para escapar da ação terapêutica dos fármacos antimicrobianos e, consequentemente, dificultar os mais 
variados tipos de tratamento. 
Objetivos: 
Caracterizar o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos e identificar genes associados a enzimas beta-
lactamases em isolados bacterianos Gram-negativos de pacientes de um hospital de São Luís, MA.Métodos: 
Trata-se de uma pesquisa experimental de abordagem quantitativa, na qual foram analisadas 64 espécies 
de bactérias Gram-negativas, pertencentes a família Enterobacteriaceae, obtidas de amostras de cultura, 
urocultura e hemocultura de indivíduos acolhidos em hospitais do estado do Maranhão, durante o período 
de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 (CEP 813.293). A identificação dos isolados foi realizada por meio de 
sistema MALDI-TOF MS. O perfil de suscetibilidade a diferentes drogas antimicrobiana das linhagens do 
estudo foi determinado pelo sistema automatizado VITEK 2. A identificação molecular dos genes 
relacionados às enzimas beta-lactamases (blaTEM, blaSHV e blaAMPC), à enzima Klebisiella pneumoniae 
carbapenemase (KPC), às enzimas metalo-beta-lactamases (blaNDM, blaVIM, blaIMP, blaSPM e blaGES) e 
às enzimas serino-carbapenemases (blaOXA-1, blaOXA-23, blaOXA-24, blaOXA-51 e blaOXA-58) foi 
determinada por análises de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Foi realizada a caracterização dos 
grupos de incompatibilidade dos plasmídeos.Resultados: 
Foi observado que 64 linhagens de bactérias (100%) apresentaram resistência para os fármacos ampicilina, 
ampicilina/sulbactam, cefazolina, ceftriaxona, cefoxitina, cefuroxima. Em relação à sensibilidade, o maior 
percentual foi apresentado para os fármacos amicacina, polimixina B e sulfametoxazol/trimetropim, com 
valores de 72,02%, 95,24 e 96,82%, respectivamente. Das 64 amostras analisadas, 4 (2,56%) (n) 
apresentaram genes de resistência para os genes de enzimas metalo-beta-lactamases, e, dentre estas, 3 (n) 
positivaram para o gene blaGES2 e 1 (n) para o gene blaNDM-1. Para os genes de enzimas oxacilinases, 
representadas pelas enzimas OXA-1, OXA-23, OXA- 24, OXA-51 e OXA-58, observou-se 11 amostras 
positivas, das quais 6 amostras corresponderam a 3,84% (n) para os genes blaOXA-23 e 5 amostras 3,20% 
(n) para blaOXA-58. Também foram observadas 22 amostras positivas para os grupos de incompatibilidade 
plasmidial (Inc), sendo que o grupo IncA/C foi o mais prevalente, detectado em 8 amostras (5,12%), seguido 
pelo IncFIIA com 4 das amostras analisadas (2,56%). Klebsiella pneumoniae foi, dentre as amostras 
analisadas, a espécie que mais se destacou, exibindo plasticidade genética e apresentando genes para 
blaNDM, blaKPC2 e blaOXA-23, assim como a plasmídeos de incompatibilidade dos grupos FIIA, A/C, N e 
Y.Conclusão: 
Os resultados deste estudo demonstraram que existe uma prevalência de resistência em bactérias Gram-
negativas em amostras clínicas de pacientes de hospitais de São Luís. Os isolados bacterianos apresentam 
genes que levam a resistência a fármacos beta-lactâmicos, confirmando preocupação existente em relação 
a resistência bacteriana. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 



 
3 - Biologia Respiratória 
 
03.001 - PERFIL DA COVID-19 EM CRIANÇAS NO ESTADO DO MARANHÃO. Linhares APC, Castro KSK, Ferro BM, 
Costa MS, Lima KVM, Pessoa FS, Lacerda EMCB, - Saúde - UNICEUMA Laboratório de Neurociências e 
Comportamento - UNICEUMA Sociedade Brasileira de Pediatria - UNICEUMA 
 
Introdução: 
m novembro de 2019, o centro chinês de controle e prevenção de doenças (CDC) identificou um novo 
coronavírus, chamado SARS-CoV-2. Desde a China, houve algumas mudanças do perfil epidemiológico da 
doença. É importante a realização de estudos epidemiológicos relatando o comportamento da SARS-CoV-2 no 
Maranhão, inclusive dando uma atenção especial ao perfil da infecção em neonatos, crianças, adolescentes, uma 
vez que estes são grupos descritos de baixo risco no restante do mundo e que podem não ser aqui. 
Objetivos: 
Esse estudo tem como objetivo geral delinear o perfil clínico epidemiológico de neonatos, crianças e 
adolescentes infectados com SARS-CoV-2 no Estado do Maranhão. Além disso, possui os objetivos específicos de 
caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2 em neonatos, 
crianças e adolescentes e comparar com outras regiões do mundo, descrever os principais fatores de risco para 
os casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2 em neonatos, crianças e adolescentes e informar 
estatisticamente o desfecho clínico observado para neonatos, crianças e adolescentes. 
Métodos: 
Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP n°4.315.245 e constitui um estudo observacional transversal utilizando 
dados secundários de neonatos, crianças e adolescentes acometidos por SARS-CoV-2 em diferentes municípios 
do estado do Maranhão no período de março de 2020 a agosto de 2021. Foram colhidos 260 dados, sendo 
excluídos 99 por apresentar informações incompletas e selecionados 161 para análise. Esses dados foram 
analisados através de estatística descritiva e comparados por teste binomial utilizando Bioestat 5.0 em que foi 
considerado resultado significativo se p<0.05 e não significativo se p>0.05. 
Resultados: 
A maioria foi internada no setor da enfermaria (72,67%), era procedente de Imperatriz (47,20%), do sexo 
masculino (59,01%), na faixa etária de 1 a 11 anos (64,60%). A principal comorbidade foi neuropatia em 8,05% e 
a coinfecção pneumonia em 37,89%. A febre foi o sinal mais comum, presente em 85,71% dos casos. O 
diagnóstico foi feito principalmente por sorologia em 65,22% e foram encontrados achados radiológicos em 
51,55% e, também, o aumento de biomarcadores inflamatórios associados à infecção. A maioria dos casos não 
teve acometimentos neurológicos, sendo os mais frequentes presença de sintomas de convulsão e 
rebaixamento de consciência, neuropatia encefalopatia e epilepsia e coinfecção foi infecção da DVP. O desfecho 
resultou, em geral, em alta hospitalar e baixo óbito com registro de quatro casos. Na comparação de 
macrorregiões, houve diferença significativa (p<0.05) para distribuição de casos por municípios, internação na 
enfermaria e na UTI, cor, todas as faixas etárias separadamente, forma de provável transmissão, comorbidade, 
presença de pneumonia, febre, realização de sorologia, alteração do raio x de tórax, alteração da tomografia de 
tórax, uso de drogas vasoativas, uso de hemocomponentes, corticoide, acometimentos neurológicos de modo 
geral, neuropatia, alta como desfecho, óbito como desfecho. 
Conclusão: 
O perfil clínico epidemiológico de neonatos, crianças e adolescentes infectados com SARS-CoV-2 no estado do 
Maranhão é principalmente de crianças do sexo masculino internadas em enfermaria, diagnósticadas por 
sorologia, apresentando febre, possível pneumonia, alteração de exame de imagem do tórax, com aumento de 
marcadores inflamatórios e sem acometimento neurológico. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 



 
03.002 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EXPOSURE TO SARGASSUM DECOMPOSITION 
PRODUCTS ON RESPIRATORY HEALTH. Rodrigues AC, Silva TM, Waked D, Gomes G, Veras MM, - Patologia - 
FMUSP 
 
Introdução: 
The stranding of Sargaço algae represents not only an environmental, but a real threat to human health 
due to the production of toxic gases. The acute toxicity of hydrogen sulfide H2S is documented. A 
preliminary clinical study reported that the most frequently observed clinical signs were conjunctival and 
upper airway irritation, labored breathing or shortness of breath, skin rashes and headaches. 
Objetivos: 
Evaluate the effects of gas exposure from Sargassum in mice C57BL/6. 1) Evaluate the production of gases 
from sargassum through specific monitors, in a controlled environment; 2) Evaluate lung function and 
inflammatory response in animals exposed to the gases; 3) Evaluate the hematological parameters of 
exposed animals; 
Métodos: 
Animals: All animals used in the experiment are of the C57BL/6 strain. The animals were kept in ventilated 
racks (HEPA air), with a 12h/12h light/dark cycle, with food and water available ad libitum. System design: 
Our system consists of two chamber assembled side by side, one for the decomposition of Sargassum 
biomass and the other to expose small experimental animals. Gases produced in the decomposition 
chamber are transferred to the exposure chamber, where animals are accommodated. Sargassum samples: 
Samples were collected in Porto de Galinhas beach in the state of Pernambuco, Brazil. Clinical procedures: 
In this study we used a protocol recommended by the OECD, to subacute inhalation toxicity. The test aim to 
fully characterize the toxicity of gases generated by the sargassum seaweed by inhalation route. Groups of 
at least 5 males and 5 female mice were exposed 6 hours a day for 2 to 3 weeks to gases and as a control to 
filtered air. We evaluate bronchoalveolar lavage (BAL), pulmonary function (PF), echocardiograms, and 
clinical pathology and histopathology in order to characterize toxicity. 
Resultados: 
Sargassum decomposition : The chamber proved to be an efficient device in the decomposition of 
sargassum and emission of gases. In experiment the maximum emission of H2S were 172 ppm. Emissions of 
CH4 and NH3 were not detected. In the exposure chamber, concentrations of H2S were reduced in nearly 
85%. Hematological examination: Animals exposed to the gas showed changes in the blood count with an 
increase in total leukocytes, increase in small and large cells, decrease in volume of red blood cells and in 
concentration of corpuscular hemoglobin. The mean platelet volume and macroplatelets were increased. 
The multivariate analysis indicated that for some parameters, such as total leukocytes, the interaction 
between sex and exposure are determinant for a more marked effect, with males being more affected. 
Pulmonary function assessment: The parameters evaluated were airway resistance, lung parenchymal 
resistance and elastance. The multivariate analysis showed that there is an increase in lung parenchymal 
resistance (p=0.09) and a decrease in elastance (p=0.06) in males, that is, there is an interaction between 
exposure and sex. It is possible that females are less affected by breathing smaller volumes or by 
reproductive hormones. 
Conclusão: 
Sargassum produces toxic gases for respiratory health in a controlled environment, as well as such gases 
have adverse health effects. Changes were observed in blood count of exposed animals and some 
moderate changes in the pulmonary evaluation, with a suggestion that the sex may be a factor for 
discussion. 
Apoio Financeiro: 
FAPESP - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 



 
03.003 - ACHADOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA NO HOSPITAL 
PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS EM SÃO LUÍS - MARANHÃO. Nascimento VA, Zagmignan A, Silva LCN, - 
Biologia Microbiana - Uniceuma 
 
Introdução: 
A tuberculose, doença infectocontagiosa bacteriana, é transmissível predominantemente por aerossol, 
causada pelo Mycobacterium tuberculosis e afeta principalmente os pulmões. O diagnóstico dá-se com 
base no exame direto (baciloscopia de escarro), cultura e achados radiológicos sugestivos da doença. 
Radiologicamente, a tuberculose pulmonar pode apresentar-se de diversas formas, resultando em 
diferentes achados clínicos e sintomatológicos que cursam com melhor ou pior prognóstico. O 
conhecimento adequado de imagens compatíveis com a atividade da tuberculose é um recurso importante 
para o seu diagnóstico e tratamento, principalmente nos casos em que não é possível obter a confirmação 
bacteriológica.Objetivos: 
O objetivo primário deste estudo foi identificar os principais achados tomográficos e radiográficos em 
pacientes com tuberculose pulmonar (TB) ativa acompanhados no Hospital Presidente Getúlio Vargas em 
São Luís e discutir a importância desses exames de imagem no diagnóstico da TB. Como objetivo 
secundário, procurou-se identificar os achados mais recorrentes nesses pacientes, bem como analisar o 
grupo de maior susceptibilidade, quanto ao sexo e idade.Métodos: 
Estudo de caso de pacientes com TB pulmonar ativa. A amostragem de conveniência foi realizada no 
Hospital de referência Presidente Getúlio Vargas, no período de um ano, segundo aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) de acordo com a Resolução n° 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. O 
trabalho foi aprovado pelo CEP sob CAAE 44636921.9.0000.5084 e número do parecer 4.657.164. As 
variáveis foram analisadas pelos testes de qui-quadrado ou exato de Fisher; e para as variáveis numéricas 
foi aplicado o teste de Student. Um valor de P< 0,05 foi considerado estatisticamente 
significativo.Resultados: 
Foram acompanhados 38 pacientes que atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa. A maioria dos 
pacientes eram do sexo masculino (73,7%); a idade na época do diagnóstico variou entre 17 anos e 63 anos, 
com média de idade de 34,8 anos. Os achados tomográficos mais frequentes foram: opacidades 
pulmonares (73,7%), nódulos (46,6%) e consolidações (33,3%), já os aspectos radiográficos foram: 
opacidades (70%), cavitações (30%) e consolidações (20%). A maioria dos pacientes com alterações 
tomográficas – 15/38 – tiveram mais de um acometimento, independentemente do número de áreas 
pulmonares atingidas por tal encontro. A média dessas detecções foram de 2,3. Sendo esse exame de 
imagem mais realizado por homens 10/15, as quais tiveram maior número de comprometimento em 
relação ao sexo feminino, que obteve uma média de 1,4 achados, com prevalência de 3 achados 
tomográficos por paciente.Conclusão: 
As imagens radiológicas se mostram de extrema importância na avaliação de sinais prévios de disseminação 
do bacilo, sendo necessárias ao tratamento precoce, particularmente de pacientes com forte suspeita 
clínica. Ademais, identificou-se que apesar de a radiografia de tórax oferecer informações sobre a atividade 
da doença, algumas alterações parenquimatosas mínimas podem não ser identificadas, principalmente em 
estágios iniciais da doença, em que aquela pode ser normal sendo desse modo, a tomografia superior à 
radiografia simples de tórax na avaliação da presença e extensão dessas alterações. Como limitação deste 
estudo, destaca-se a quantidade de casos assim como foi constatado algumas informações inconsistentes, 
na qual havia campos em branco e exames “em andamento”.Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 
 



 
4 - Biologia Renal 
 
04.001 - EFEITOS DO ÓLEO DE CAPIVARA NA HISTOPATOLOGIA DO CÓRTEX RENAL EM CAMUNDONGOS C57BL/6 
OBESOS. Pereira PG, Alves LL, Ciambarella BT, Rabelo K, Guimarães FV, Bernardi A, Silva JFR, Carvalho JJ, - 
Departamento de Histologia e Embriologia - UERJ Laboratório de Inflamação - FIOCRUZ 
 
Introdução: 
A obesidade é uma doença inflamatória e está associada a doenças secundárias como doenças renais, que 
ocorrem por acúmulo de lipídeos no rim, podendo causar lipotoxicidade, inflamação e perda da função do 
órgão. Os ácidos graxos poli-insaturados, como o óleo de capivara (OC), atuam na produção de mediadores 
lipídicos e possuem características anti-inflamatórias. 
Objetivos: 
Avaliar a histopatologia renal em camundongos obesos e os efeitos do tratamento com OC. 
Métodos: 
A gordura subcutânea da capivara foi doada (Fazenda Santa Luzia, Goiás, Brasil) e extraída por processamento 
hidrotérmico em banho-maria. Camundongos C57Bl/6 machos (n=24) com 3 meses foram alimentados (4g/dia) 
com dieta controle (grupos C) ou hiperlipídica (grupos HL) durante 18 semanas (protocolo CEUA/ UERJ nº 
031/2018). Da 15ª a 18ª semana, os animais receberam diariamente via gavagem orogástrica água filtrada (C e 
HL) ou OC (5000 mg/ Kg) (C+OC e HL+OC) (n=6/grupo). Os animais foram pesados em balança de precisão e a 
pressão arterial sistólica (PAS) aferida por pletismografia caudal. Na eutanásia, os rins foram fixados em 
paraformaldeído 4% ou congelados a -80ºC para técnicas qualitativas– Hematoxilina e Eosina e Ácido Periódico 
Schiff– ou quantitativas– imunoperoxidase para TGF-β e IL-10 e estresse oxidativo para catalase (CAT) e 
superóxido dismutase (SOD). Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. Foi utilizado teste t-
Student até 14ª semana (pré tratamento- PET) ou two-way ANOVA da 15ª a 18ª semana (pós tratamento-POT) 
com pós-teste de Holm Sidak e nível de significância de 5%. 
Resultados: 
Na análise da massa corporal (MC) (g), o grupo HL apresentou aumento significativo (35.2±3.2) em relação ao 
grupo C (29±2.3) no PET. Já no POT, o grupo HL+OC apresentou tendência de redução da MC (34.7±3.6) em 
relação ao grupo HL (37.7±3.8). Além disso, no PET, a PAS (mmHg) do grupo HL aumentou significativamente 
(173.5±7.6) comparado aos grupos C (130.2±10.9) e C+OC (130.9±4.87). No POT, o grupo HL+OC apresentou 
redução significativa dos níveis de PAS (159.66±5.85) na última semana de tratamento quando comparado ao 
grupo HL (176±4.1). Na análise histopatológica, o grupo HL apresentou alterações na estrutura dos corpúsculos e 
túbulos renais, além de áreas com possíveis vesículas lipídicas e aumento da matriz extracelular mesangial nos 
glomérulos em relação aos grupos C e C+OC. No grupo HL+OC foi observado diminuição das áreas com vesículas 
lipídicas e um remodelamento benéfico do córtex renal, além de preservação da membrana basal da cápsula, 
glomérulos e túbulos. Na análise da inflamação (pixel/µm²) e estresse oxidativo (U/mg), o grupo HL apresentou 
aumento significativo de TGF-β nos túbulos e glomérulos (493.103±54.103) e nos níveis de CAT (0.05±0.006) e 
SOD (28.5±4.3) em relação aos grupos C (TGF-β: 133.103±15. 103; CAT: 0.02±0.005; SOD: 15.2±4.3) e C+OC (TGF-
β: 123.103±18.103; CAT: 0.02±0.007; SOD: 16.7±2.7). O grupo HL+OC apresentou diminuição significativa de 
TGF- β (343.103±36.103), CAT (0.03±0.008) e SOD (18.8±4.8) em relação ao grupo HL, diferentemente da 
marcação de IL-10 que apresentou aumento significativo (356.103±28.103) comparado ao grupo HL 
(197.103±29.103). 
Conclusão: 
Em conclusão, OC é capaz de diminuir o processo inflamatório e alterações fisiopatológicas renais causadas pelo 
consumo de dieta HL em camundongos. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, Capes, FAPERJ e UERJ 
 
 



 
5 - Biologia do Sistema Endócrino e Reprodutor 
 
05.001 - ESTRESSE CRÔNICO NA GESTAÇÃO: IMPACTOS NO METABOLISMO E NA ESTRUTURA DO PÊNIS NA 
PROLE ADULTA DE RATOS. deMacedo CR, Martins-Ferreira PG, Monnerat JAS, Medeiros RF, deSouza DB, 
Sampaio FJB, Gregorio BM, - Anatomia - UERJ Nutrição e Dietética - UFF 
 
Introdução: 
A exposição ao estresse prolongado exerce um efeito destrutivo sobre os tecidos, influenciando 
negativamente a proliferação e a diferenciação celulares. Além disso, o estresse crônico está associado a 
distúrbios metabólicos e alterações na homeostase energética, que podem modificar o comportamento 
alimentar em humanos e animais. Quando ocorre em períodos críticos do desenvolvimento (gestação e/ou 
lactação), pode potencializar a ocorrência de baixo peso ao nascer, e assim programar os filhotes para o 
desenvolvimento futuro de doenças cardiometabólicas. No entanto, ainda não se sabe se essa 
programação por estresse crônico é capaz de induzir obesidade, aumento da ingestão alimentar, redução 
da massa magra (osteopenia e sarcopenia), intolerância à glicose, dislipidemia e alterações morfológicas no 
pênis. 
Objetivos: 
Este trabalho objetiva estudar os efeitos do estresse crônico materno sobre o metabolismo e a morfologia 
peniana de ratos Wistar adultos. 
Métodos: 
Após aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA no 9518170621), os animais foram divididos 
em dois grupos experimentais: Grupo controle (C) - de mães controle, sem intervenção no terceiro 
trimestre gestacional (n=5); Grupo Estresse Crônico (S) - de mães que sofreram estresse crônico variável no 
terceiro trimestre de gestação (14º ao 21º dia; n=10). O protocolo de estresse crônico variável consistiu em 
diversos tipos de estressores, como isolamento metabólico em gaiola, serragem úmida, inclinação da gaiola 
e privação de alimento e água. Os filhotes foram acompanhados até os três meses de idade, data da 
eutanásia. A massa corporal e a ingestão alimentar foram verificadas semanal e diariamente, 
respectivamente. Na eutanásia, o sangue foi coletado, centrifugado e congelado para análise bioquímica; e 
os depósitos de gordura (retroperitoneal, epididimária, subcutânea) e o pênis foram removidos para 
análise histomorfométrica. Os dados foram analisados pelo teste T não pareado, considerando p<0,05. 
Resultados: 
Ao nascimento, a ninhada do grupo S foi mais leve que a do grupo C (-26%, p=0,0347). Porém, a massa 
corporal e a ingestão alimentar não diferiram entre os grupos aos três meses de idade. A glicose sérica 
também foi mais elevada no grupo S em relação ao seu homólogo (+14%, p=0,0022). Por outro lado, o 
grupo S apresentou redução de aproximadamente 31% nos depósitos de gordura epididimária (p=0,0128), 
sem comprometimento nos demais compartimentos (depósitos de gordura retroperitoneal e subcutânea). 
Conclusão: 
Até o momento, a programação fetal por estresse crônico resultou em baixo peso ao nascer, hiperglicemia 
e diminuição do depósito de gordura epididimária, sem afetar a ingestão alimentar. Acredita-se que essas 
alterações iniciais possam comprometer a morfologia do pênis e, assim, predispor à disfunção erétil. 
Apoio Financeiro: 
FAPERJ, CAPES 
 
 
 
 
 



 
05.002 - POTENCIAIS LIGAÇÕES CAUSAIS ENTRE DIABETES MELLITUS, CÂNCER E PROGRESSÃO TUMORAL: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA. Licar JMD, Costa AAA, Sá EGP, Gomes PDB, Santos DCP, - Centro de Saúdes 
Integradas - UNICEUMA 
 
Introdução: 
O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio endócrino de interesse médico global, sendo associado a 
complicações como retinopatias, aterosclerose e câncer. O fator “câncer” torna-se alvo de pesquisa na 
área, uma vez que o DM implica em anormalidades metabólicas, como hiperinsulinemia, com possível 
associação com a hiperlipidemia, possibilitando o desenvolvimento e progressão de diversos cânceres. 
Objetivos: 
Elucidar fatores que ligam o DM ao desenvolvimento de cânceres, relacionando-os à regulação de distintas 
vias de sinalização celular. 
Métodos: 
Fez-se uma revisão sistemática, na plataforma PubMed, utilizando os Descritores da Saúde (DeSC): 
“Diabetes Mellitus”, “Carcinogenesis”, “Insulin Resistance”, “Hyperlipidemias” e “Phosphatidylinositol 3-
Kinases”, em língua inglês, com o auxílio do conector “AND”. Encontrou-se 68.562 artigos, dos quais foram 
analisados 26, dentro do período de 2018-2022, selecionando-se 11 estudos de interesse. A busca incluiu 
estudos relacionados às implicações do diabetes e da hiperlipidemia na patogênese neoplásica e os que 
descreviam a sinalização celular mediada pela insulina e a relação da cascata PI3K com os cânceres. Excluiu-
se artigos de revisão e trabalhos não relacionados ao tema de interesse. 
Resultados: 
Estudos demostram uma relação íntima entre a propensão ao desenvolvimento de câncer em indivíduos 
com níveis excessivos de insulina, uma vez que a sensibilização dos receptores INSR e sua autofosforilação 
pode ativar a cascata de sinalização PI3K/AKT/mTOR. Fisiologicamente, essa via auxilia no transportadores 
de glicose para a superfície celular, além de ter papel importante na mitogênese celular. No entanto, 
quando cronicamente ativada, como no estado de hiperinsulinemia, a via PI3K desencadeia uma 
transformação maligna, pois gera uma síntese desordenada de fatores de crescimento, inibindo a apoptose 
celular e a progressão do ciclo celular por fosforilação, além de inibir outros intermediários de sinalização. 
Junto a isso, ocorre estímulo para angiogênese e influência no metabolismo, sendo fatores envolvidos na 
progressão tumoral. Ademais, a falha no controle da concentração de glicose sanguínea, associada ao 
excesso de triglicerídeos e ácidos graxos livres (AGL), culmina em uma inibição mútua do metabolismo 
oxidativo dessas moléculas, levando a uma alta disponibilidade de AGL, que inibe a oxidação da glicose, 
assim como a alta glicemia inibe a oxidação dos AGL. Todo esse processo aumenta a disponibilidade desses 
nutrientes para as células, acarretando uma absorção excessiva, a qual resulta em sobrecarga da cadeia de 
transferência de elétrons, disfunção mitocondrial e, principalmente, um aumento de espécies reativas de 
oxigênio (ERO). O acúmulo dessas espécies aumenta a possibilidade de o material genético sofrer um 
ataque oxidativo, desencadeando as mutações genéticas da etapa de iniciação do câncer, inibição das vias 
de sinalização celular e síntese desordenada de fatores de mitogênicos de progressão, além da inativação 
de genes supressores tumorais. 
Conclusão: 
A pesquisa possibilitou avaliar uma possível relação próxima da DM com a patogênese e progressão de 
vários cânceres, associada diretamente ao estímulo de vias de sinalização responsáveis pelo controle do 
crescimento celular. Além disso, essa condição crônica descompensada leva ao aumento do estresse 
oxidativo, acarretando em potenciais danos à molécula de DNA e se configurando como um potencial risco 
para o surgimento de neoplasias. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 



 
6 - Neurociências 
 
06.001 - DEXTROCETAMINA REVERTE DÉFICIT DE INTERAÇÃO SOCIAL, ANSIEDADE EXPERIMENTAL E 
EXPRESSÃO GÊNICA NA PROLE EXPOSTA À ATIVAÇÃO IMUNE MATERNA. Oliveira EG, Lima DA, Júnior JCS, 
Lemos MDTB, Silva SCA, Lira EC, Lagranha CJ, Gomes DA, - Departamento de Fisiologia e Farmacologia - 
UFPE Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 
Introdução: 
A ativação imune materna (MIA) durante a gestação é considerada um fator de risco para doenças como 
autismo e esquizofrenia, pois pode promover disfunções permanentes. Tendo em vista a ação modulatória 
da dextrocetamina (DEX) sobre os sistemas nervoso e imune, nós testamos o seu potencial para tratar as 
disfunções causadas pela MIA em camundongos. 
Objetivos: 
Verificar os efeitos da DEX nos déficits comportamentais e na expressão gênica de citocinas pró-
inflamatórias no córtex pré-frontal (CPF) da prole proveniente de fêmeas submetidas à MIA. 
Métodos: 
Nos dias gestacionais 15 e 16, fêmeas (swiss) prenhes receberam administração de lipopolissacarídeo 
bacteriano (LPS) por via intraperitoneal (IP, 100 µg/kg). Do dia pós-natal (DPN) 35 ao 50 a prole (apenas 
machos) recebeu DEX (IP, 20 µg/kg) (grupo MIA+DEX), ou salina (grupos CTRL e MIA). No DPN 62 os 
respectivos grupos da prole foram submetidos aos testes de campo aberto e interação social (n= 8 a 10 por 
grupo). 12 horas depois o CPF foi coletado para análise de expressão gênica de IL-1β, IL-6 e TGF-β através 
da técnica de RT-PCR (n=5 por grupo). Comitê de ética CEUA-UFPE nº 4/21. 
Resultados: 
Nas fêmeas prenhes a administração de LPS causou redução do ganho de peso (CTRL: 3,0 ± 0,59 vs MIA: 
0,85 ± 0,7; p<0,05). Na prole submetida ao teste de campo aberto, no grupo MIA, em comparação com o 
grupo Ctrl, houve redução na distância percorrida no centro (CTRL: 23,32 ± 1,13 vs MIA: 17,12 ± 1,5; 
p<0,005), tempo de permanência no centro (CTRL: 101,1 ± 10,57 vs MIA: 62,25 ± 7,71; p<0,05) e número de 
visitas ao centro (CTRL: 82,90 ± 5,21 vs MIA: 54,70 ± 5,5; p<0,005). No grupo MIA+DEX, em comparação 
com o MIA, houve aumento na distância percorrida no centro (MIA+DEX: 24,76 ± 1,0 vs MIA: 17,12 ± 1,5; 
p<0,0005), tempo de permanência no centro (MIA+DEX: 98,62 ± 10,03 vs MIA: 62,25 ± 7,71; p<0,05) e 
número de visitas ao centro (MIA+DEX: 77,70 ± 3,98 vs MIA: 54,70 ± 5,5; p<0,05). No teste de interação 
social, no grupo MIA, em comparação com o Ctrl, houve redução no tempo de interação social (CTRL: 213,6 
± 31,56 vs MIA: 131,0 ± 11,59; p<0,05). O grupo MIA+DEX, em comparação com o grupo MIA, apresentou 
aumento no tempo de interação (MIA+DEX: 258,6 ± 19,75 vs MIA: 131,0 ± 11,59; p<0,005) e no número de 
visitas à área de interação (MIA+DEX: 231,0 ± 37,63 vs MIA: 116,5 ± 28,09; p<0,05). Quanto à expressão 
gênica, no grupo MIA, em comparação ao Ctrl, houve aumento na expressão IL-1β (CTRL: 1,0 ± 0,36 vs MIA: 
3,32 ± 0,33; p<0,05), IL-6 (CTRL: 1,0 ± 0,36 vs MIA: 6,82 ± 1,33; p<0,05) e TGF- β (CTRL: 1,0 ± 0,3 vs MIA: 
4,54 ± 0,9; p<0,05), enquanto no grupo MIA+DEX, em comparação com o grupo MIA, houve redução na 
expressão de IL-1β (MIA+DEX: 1,03 ± 0,56 vs MIA: 3,32 ± 0,33; p<0,05), IL-6 (MIA+DEX: 2,49 ± 1,23 vs MIA: 
3,32 ± 0,33; p<0,05) e TGF-β (MIA+DEX: 1,74 ± 0,51 vs MIA: 3,32 ± 0,33; p<0,05). 
Conclusão: 
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a administração de DEX reverteu as disfunções 
comportamentais e reduziu o aumento na expressão dos genes IL-1β, IL-6 e TGF-β induzidos pela 
MIA.Apoio Financeiro: 
CAPES e FACEPE 



 
06.002 - POLISSACARÍDEOS DAS FOLHAS DE GENIPA AMERICANA APRESENTAM EFEITO DUAL DOSE 
DEPENDENTE NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, REDUZINDO AS CONVULSÕES INDUZIDAS POR 
PENTILENOTETRAZOL EM CAMUNDONGOS. Craveiro RMCB, Andrade IP, Veras MEC, Nonato DTT, Pereira 
MG, Silva ÁLM, Assreuy AMS, Chaves EMC, - Ciências Fisiológicas - UECE 
 
Introdução: 
A epilepsia é uma doença neurológica crônica que afeta 70 milhões de pessoas no mundo, caracterizada 
por crises convulsivas persistentes, causando alterações bioquímicas, psicológicas e sociais. Em função dos 
efeitos imunomoduladores e antioxidantes dos polissacarídeos oriundos de plantas, estes surgem como 
ferramentas alternativas de estudo em modelos de convulsão aguda induzida por agentes químicos, como 
o pentilenotetrazol (PTZ). Já foi demonstrado que os polissacarídeos das folhas de Genipa americana 
(Rubiaceae) apresentam efeito anticonvulsivante quando administrados por via intraperitoneal em 
camundongos. 
Objetivos: 
Investigar o efeito do extrato rico em polissacarídeos das folhas de Genipa americana (ERP-Ga) por via oral 
em modelos comportamentais e de convulsão induzida por PTZ em camundongos. 
Métodos: 
O pó seco (5g) das folhas de G. americana foi submetido à despigmentação em metanol e o ERP-Ga obtido 
por extração em NaOH e precipitação com etanol absoluto. Os protocolos experimentais foram aprovados 
pela Comissão de Ética para o Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará (CEUA - UECE, n° 
051676241/2019). Camundongos Swiss machos (25-30 g/ N= 80, 4 semanas de idade), receberam por via 
oral solução salina (NaCl 0,9%) e ERP-Ga (50, 100 ou 200 mg/kg) 1 hora antes dos testes para avaliar o 
comportamento exploratório (campo aberto), ansioso (placa perfurada) e depressor (suspensão de cauda). 
O comportamento convulsivo foi avaliado pelo teste de convulsão aguda induzida por PTZ (80 mg/kg i.p.) 1 
hora após a administração do ERP-Ga. O diazepam (1 ou 2 mg/kg i.p.) e imipramina (10 mg/kg i.p.) foram 
utilizadas como drogas padrões. Os animais foram eutanasiados para remoção de áreas cerebrais (córtex 
pré-frontal, hipocampo e corpo estriado) para mensuração da substância antioxidante glutationa reduzida 
(GSH). Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) e analisados pelos testes 
estatísticos ANOVA seguido do teste de Tukey. 
Resultados: 
No teste do campo aberto, o ERP-Ga reduziu o número de travessias nas doses de 100 (17.86 ± 1.90) e 200 
mg/kg (13,29 ± 1,86), comparado aos controles que receberam salina (31,17 ± 3,30), porém aumentou esse 
parâmetro na dose de 50 mg/kg (73,57 ± 4,08 vs. salina: 31,17 ± 3,30). No teste da placa perfurada o ERP-
Ga (50 mg/kg) aumentou o número de mergulhos (35,75± 3,03 vs. salina: 23,75 ± 1,66), sugerindo efeito 
ansiolítico. No teste de suspensão da cauda o ERP-Ga (200 mg/kg) aumentou o tempo de imobilidade 
(143,3 ± 7,67 vs. salina 71,86 ± 6,17 s), sugerindo efeito depressor. No modelo de convulsão induzida por 
PTZ, o ERP-Ga aumentou a latência de convulsão nas doses de 50 (63,63 ± 3,14 s), 100 (73,38 ± 4,25 s) e 
200 mg/kg (9,50 ± 6,43) vs. PTZ (40,38 ± 1,45 s), a latência de morte nas doses de 50 (312,8 ± 130,7 s), 100 
(798 ± 155,5 s) e 200 mg/kg (803,1 ± 152,5) vs. PTZ (78,88 ± 17,39 s), e aumentou a sobrevivência dos 
animais em 50% nas doses de 100 e 200 mg/kg, apresentando efeito anticonvulsivante. Ademais, o ERP-Ga 
per se (200 mg/kg) aumentou os níveis de GSH no corpo estriado (1824 ± 234,7 μmol/mg vs. salina: 895,5 ± 
176,8 μmol/mg), sugerindo efeito antioxidante. 
Conclusão: 
O ERP-Ga apresenta efeito dual dose dependente no sistema nervoso central, inibindo as convulsões 
induzidas por PTZ em camundongos, provavelmente por sua ação antioxidante. 
Apoio Financeiro: 
CNPq; FUNCAP 



 
06.003 - O EXTRATO POLISSACARÍDICO DAS CASCAS DE LIBIDIBIA FERREA APRESENTA EFEITO INIBITÓRIO 
NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E NAS CONVULSÕES AGUDAS INDUZIDAS POR PENTILENOTETRAZOL EM 
CAMUNDONGOS. Andrade IP, Barbosa EAT, Craveiro RMCB, Silva ÁLM, Pereira MG, Assreuy AMS, Chaves 
EMC, - Ciências Fisiológicas - UECE 
 
Introdução: 
A epilepsia é um dos distúrbios neurológicos crônicos mais comuns e incapacitantes, afetando 70 milhões 
de pessoas no mundo. Pessoas com epilepsia têm episódios recorrentes de convulsões espontâneas, que 
podem ser de natureza focal ou generalizada. Os polissacarídeos de plantas surgem como alternativas 
terapêuticas devido aos efeitos antioxidantes, no sistema nervoso central. Já foi demonstrado que os 
polissacarídeos das cascas de Libidibia ferrea (Fabaceae) atenua a inflamação aguda e tem efeito 
antioxidante em camundongos. 
Objetivos: 
Investigar os efeitos do extrato polissacarídico das cascas de Libidibia ferrea (EP-Lf) em modelos 
comportamentais e de convulsão aguda induzida por pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. 
Métodos: 
O EP-Lf foi extraído das cascas de L. ferrea por despigmentação, extração alcalina, precipitação com etanol 
e desproteinização. Os protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética para o Uso de 
Animais da Universidade Estadual do Ceará (CEUA/UECE nº510620/2020). Camundongos Swiss machos (25-
35 g / N= 96) com média de 2 meses de idade receberam por via intraperitoneal solução salina (NaCl 0,9%) 
ou EP-Lf (1, 3, 9 e 27 mg/kg) 30 min antes da avaliação dos comportamentos exploratório (campo aberto), 
ansioso (placa perfurada) e depressor (suspensão de cauda). O comportamento convulsivo foi avaliado pelo 
teste de convulsão aguda induzida por PTZ (85 mg/kg i.p.) 30 minutos após a administração do EP-Lf. As 
drogas padrões utilizadas foram diazepam (1 mg/kg i.p.) e imipramina (10 mg/kg i.p.). Os resultados foram 
expressos como média ± erro padrão da média (SEM) e analisados pelos testes estatísticos ANOVA seguido 
pelo pós-teste de Newman-Keuls. 
Resultados: 
No teste do campo aberto, o EP-Lf reduziu o número de travessias nas doses de 1 (31,50 ± 3,77), 3 (30,75 ± 
3,23), 9 (20 ± 3,27) e 27 mg/kg (15,75 ± 1,98) comparado ao controle salina (46,09 ± 3,81), assim como o 
número de elevações nas doses de 3 (5,75 ± 1,70), 9 (2,25 ± 1,03) e 27 mg/kg (0,50 ± 0,26) comparados ao 
controle (30,90 ± 2,57). No teste da placa perfurada o EP-Lf reduziu o tempo de permanência nos orifícios 
nas doses de 3 (8,71 ± 1,10 s), 9 (3,50 ± 0,82 s) e 27 mg/kg (2,75 ± 0,79 s) comparado ao controle (25,20 ± 
2,22 s), sugerindo efeito ansiogênico. No teste de suspensão da cauda o EP-Lf aumentou o tempo de 
imobilidade nas doses de 9 mg/kg (155,6 ± 13,87 s) e 27 mg/kg (157,0 ± 10,45 s) comparado ao controle 
(92,38 ± 7,043 s), sugerindo efeito depressor. No modelo de convulsão induzida por PTZ o EP-Lf aumentou 
a latência de convulsão na dose de 27 mg/kg (104,7 ± 8,38 vs. controle: 59,38 ± 3,28 s), bem como a 
latência de morte na mesma dose (27 mg/kg: 982,5 ± 98,75 vs. controle :260,3 ± 47,21), apresentando 
efeito anticonvulsivante. 
Conclusão: 
O EP-Lf apresenta efeito inibitório no sistema nervoso central, inibindo as convulsões agudas induzidas por 
PTZ em camundongos. 
Apoio Financeiro: 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). 
 
 
 



 
06.004 - AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E PERCEPÇÃO EMOCIONAL DE PACIENTES COM COVID-19.. 
Ferro BM, Paranhos HB, Ferro ENL, Linhares APC, Costa MS, Castro KSK, Lacerda EMCB, - Laboratório de 
neurociências e comportamento - UNICEUMA 
 
Introdução: 
A COVID-19 pode ocasionar acometimentos neurológicos e emocionais graves, nesses casos, se faz 
necessária a utilização de um mecanismo de avaliação desses padrões para acompanhamento da evolução 
de pacientes em seu tempo de internação. A Escala de Coma de Glasgow e questionários sobre a impressão 
de pacientes a respeito de seu estado podem ser mecanismo úteis e acessíveis para essa avaliação. 
Objetivos: 
Dessa forma o objetivo desse estudo foi fazer uma avaliação epidemiológica dos níveis de consciência e 
autopercepção emocional de pacientes com COVID-19. 
Métodos: 
Esse trabalho foi aprovado pelo CEP_CEUMA: 4.315.245. Para tanto esse trabalho correspondeu à um 
estudo observacional transversal que avaliou um banco de dados com 1886 registros de prontuários, sendo 
888 do sexo feminino e 991 do sexo masculino e 7 pessoas não relataram o sexo, de pacientes internados 
diagnosticados com COVID-19 de um hospital de grande porte em uma capital da Amazônia Legal. Para tal, 
foi feita uma análise descritiva e uma análise de comparação utilizando um teste binomial, em todos os 
casos se considerou 5% de erro e 95% de confiança, sendo alfa = 0,05. 
Resultados: 
Observou-se que os pacientes foram avaliados através da escala de Glasgow para determinar os níveis de 
consciência e por um questionário de queixas para avaliar a percepção emocional. A maioria dos pacientes 
possuiu níveis de consciência normal, porém mais de 20% da amostra demonstrou resultados na escala de 
Glasgow condizentes com uma alteração encefálica severa. Além disso, observou-se que 14% dos pacientes 
internados apresentavam queixa de medo e ansiedade, dados que eram maiores em pacientes que 
passaram por muitas transferências. 
Conclusão: 
Esses dados corroboram com a informação de que cerca de 20% dos pacientes apresentou algum sintoma 
neuropsicológico durante a internação por COVID-19. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA-COVID-19-00778/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.005 - ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NEUROPSICOLÓGICO DE PACIENTES COM COVID-19.. Paranhos HB, 
Ferro ENL, Linhares APC, Costa MS, Castro KSK, Ferro BM, Lacerda EMCB, - Laboratório de neurociências e 
comportamento - UNICEUMA 
 
Introdução: 
Durante a pandemia de COVID-19 notou-se o gradual aumento das notificações de transtornos mentais o 
torna importante compreender o impacto dos desses sintomas sobre o prognóstico das pessoas 
acometidas pela COVID-19. 
Objetivos: 
Este trabalho teve como objetivo relacionar o desfecho clínico de pacientes internados com COVID-19 e 
sintomas psicológicos no momento da internação. 
Métodos: 
Foi realizado um estudo observacional transversal com 1.886 prontuários cuja variável sintoma psicológico 
no momento da internação (medo, ou ansiedade, ou medo e ansiedade) e o desfecho clínico da doença 
(alta por melhora n=1508; óbito n= 354; evasão n=3; transferência n=11, ainda sem desfecho ou desfecho 
ignorado n=8). Esses dados foram colhidos de um hospital de referência numa capital da Amazônia legal e 
estava aprovado pelo CEP_CEUMA: 4.315.245. A amostra foi subdividida em 4 grupos de desfecho e 
avaliada por comparação de frequências de sintomas psicológico. 
Resultados: 
Observou-se que pacientes com desfecho de evasão e pacientes ainda sem desfecho ou com desfecho 
ignorado não apresentaram queixa psicológica na internação. Pacientes que posteriormente passaram por 
transferência apresentaram maior frequência (28%) de queixa psicológica relacionadas à medo e ansiedade 
no momento da internação quando comparados aos outros grupos. Pacientes com posterior alta por 
melhora apresentaram menor frequência de queixa psicológica no momento da internação (16,7%). 
Conclusão: 
Observamos que o desfecho clínico pode ter uma relação com sintomas psicológicos no momento da 
internação. Sugerimos que estes achados se devam ao fato de que pacientes com pior desfecho tendem a 
ter sido internados com piores sintomas o que pode estar relacionado a um maior estresse durante a 
hospitalização e consequente ocorrência de sintomas psicológico. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA-COVID-19-00778/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.006 - EVIDÊNCIAS DO EFEITO ANTIDEPRESSIVO RÁPIDO DA AYAHUASCA EM UM MODELO ANIMAL.. 
PINTO FCC, CHAVES AJM, MEDEIROS NS, JÚNIOR MADS, LIMA IC, SOARES MVR, JUCÁ PM, VASCONCELOS 
GS, GASPAR DM, LUCENA DFD, - Neurofarmacologia - UFC Ciências Biomédicas - UECE 
 
Introdução: 
Introdução: O transtorno depressivo maior (TDM) é caracterizado por alterações afetivas, cognitivas e 
psicomotoras. Estima-se que apenas 20 a 35% das pessoas irão apresentar remissão completa, 
necessitando de uma nova alternativa para o tratamento. Em estudos clínicos e pré-clínicos do chá 
Ayahuasca (AYA) está sendo bem promissor, trata-se do chá de 2 plantas, que contém N,N-
dimetiltriptamina (DMT) e β-carbolinas. 
Objetivos:Objetivos: Avaliar os efeitos comportamentais e bioquímico da AYA em camundongos 
submetidos ao modelo animal de depressão. 
Métodos: 
Metodologia: Conduzido na Universidade Federal do Ceará, com camundongos machos adultos pesando 25 
a 30 gramas, os 112 animais foram randomicamente distribuídos em 8 grupos experimentais, grupos 
expostos e não expostos ao modelo animal de depressão e tratados com ayahuasca, cetamina e salina após 
o tratamento os animais passaram pelos testes comportamentais, analises histológicas e bioquímicas os 
dados foram analisados por meio do teste ANOVA de duas vias, seguidos pelo teste de Bonferroni para os 
dados paramétricos e teste de Fisher LSD para os dados não-paramétricos. O software utilizado será o 
GraphPadPrism 7.0, San Francisco, USA. O critério de significância foi p < 0.05. sendo aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa Animal sob número 3065091118. 
Resultados:Resultados: Após a administração crônica da corticosterona foi observado a diminuição do 
peso dos animais SAL = 5,663 +/-1,0g; CORT= 3,44 +/- 1,01g, peso nas adrenais SAL = 0,030 +/- 0,0090g; 
CORT= 0,016 +/- 0,0033g e tempo de imobilidade nos testes de suspensão de calda SAL= 56,5 +/- 12,17s; 
CORT= 97,5 +/- 18,76s e nado forçado SAL= 81,16 +/- 18,30s; CORT= 139,0 +/- 17,0s e o aumento dos níveis 
de corticosterona SAL= 19,52 +/- 5,15µg/ml; CORT= 37,04 +/- 13,77µg/ml, diminuição dos níveis de BDNF 
no hipocampo SAL= 109,12 +/- 34,46µg /ml; CORT 34,73 +/- 13,79µg /ml. Após o tratamento agudo com a 
AYA em doses diferentes AYA1 e AYA2 reverteu o tempo de mobilidade no nado forçado AYA1= 36,0 +/- 
21s, AYA2= 16,0 +/- 18s, e suspensão de calda AYA1= 29,58 +/- 15s, AYA2= 10,09 +/- 14,15s, os níveis de 
corticosterona AYA1= 18,55 +/- 4,7µg/ml; AYA2= 22,57 +/- 4,12µg/ml e os níveis de BDNF AYA1= 129,60 +/- 
43,7µg/ml; AYA2= 109,28 +/- 41,12µg/ml. após o tratamento com o controle positivo cetamina CET foi 
revertido o tempo de mobilidade no nado forçado CET= 95 +/- 26,22s e suspensão de calda CET= 48,0 +/- 
5,6s e os níveis plasmáticos de corticosterona. 
Conclusão:Conclusão: Concluímos neste estudo que a AYA em diferentes doses conseguiu reverter de 
forma aguda o fenótipo depressivo ocasionado pela administração prolongada de corticosterona, sendo 
revertido a diminuição do tempo de imobilidade nos testes de suspensão de cauda e nado forçado, 
aumentar os níveis de BDNF, e os níveis de corticosterona no sangue de forma parecida como a CET. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, Capes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.007 - AVALIÇÃO DOS RESULTOS OBTIDOS NO TESTE DE TRIAGEM MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT 
(MOCA) EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS. Silva ELR, Halabe DJE, Lacerda EMCB, Silva FMC, Alves CHL, - 
Ceuma - Ceuma 
 
Introdução: 
A triagem cognitiva é essencial num processo de avaliação neuropsicológica entre os diversos testes 
encontra-se o Montreal Cognitive Assessment (MOCA), que busca compreender o funcionamento cognitivo 
do sujeito. A pontuação máxima é de 30 pontos e avalia oito domínios cognitivos contemplando diversas 
áreas da cognição global. 
Objetivos: 
O objetivo foi Avaliação dos resultados do MOCA em diferentes faixas etárias. 
Métodos: 
Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, essa pesquisa se trata de 
um estudo analítico epidemiológico observacional de corte transversal que possui autorização do comitê de 
Ética (56466216.0.0000.50.84). Foram avaliados 92 participantes sendo que 7 foram excluídos por não está 
devidamente enquadrado 87 sujeitos, de idade 18 a 85 anos idade, 73 do sexo feminino, moradores de São 
Luís MA, Brasil, foi utilizado MOCA em português, para a análise estatística foi utilizado o teste estatístico 
teste t duas amostras independentes. 
Resultados: 
A amostra foi dividida em dois grupos: grupo de adultos de idade 18 até 58 anos e grupo de adultos idosos 
de 59 à 85 anos. O grupo de 18 à 58 anos teve pontuação média de 24 com intervalo de confiança de 23 a 
25. O grupo de 59 a 85 anos teve pontuação média de 18 com intervalo de confiança de 16 a 20. O grupo 
mais jovem teve pontuação superior ao grupo de idosos (p<0.05). 
Conclusão: 
O MOCA é um instrumento relevante na realização da triagem. Este instrumento permite a distinção entre 
o desempenho de adultos e adultos idosos. 
Apoio Financeiro: 
FAPMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.008 - UTILIZAÇÃO DO ANÁLOGO ELÉTRICO DE MEMBRANA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS NEURÔNIOS DO 
GÂNGLIO CERVICAL SUPERIOR DE RATOS.. Freitas LF, Gonçalves JM, Vaz LA, Alves KSS, Leal-Cardoso JH, Silva 
FWF, - Engenharia Civil - UVA Ciências Biológicas - UVA Instituto Superior de Ciências Biomédicas - UECE Pós-
graduação em Ciências da Saúde - UFC Licenciatura em Física - UVA 
 
Introdução: 
O gânglio cervical superior (GCS) é uma estrutura do sistema nervoso autonômico simpático, que contém os 
neurônios que inervam o pescoço e a face, mas também fornece inervação simpática para o coração e para a 
glândula pineal. A membrana desses neurônios pode ser modelada por um análogo elétrico, onde os canais 
iônicos são representados por condutâncias, a força movente dos íons por baterias e a membrana plasmática 
por um capacitor. O uso desse análogo elétrico de membrana possibilita estudar as propriedades elétricas da 
membrana neuronal e auxiliar na classificação celular por meio das propriedades passivas das membranas. 
Objetivos: 
Classificar os neurônios do gânglio cervical superior com base nas suas propriedades passivas utilizando o 
modelo do análogo elétrico de membrana. 
Métodos: 
Os dados desse trabalho são provenientes do projeto submetido ao CEUA/UECE, que recebeu aprovação sob 
número 4695010/2016. Inicialmente foi feito um programa em linguagem C que modelava a membrana dos 
neurônios do GCS utilizando as equações de um circuito resistor-capacitor simples. Depois, foram analisados os 
dados experimentais de corrente-voltagem (IxV) dos neurônios do GCS e os parâmetros eletrofisiológicos 
potencial de repouso (Em), resistência de entrada (Rin) e tempo de decaimento da voltagem (τm) foram 
inseridos no programa para obtenção das curvas IxV simuladas e de dados da membrana neuronal. Com os 
dados experimentais e simulados das curvas IxV, foi realizada a subtração dos dois sinais e analisada as 
respostas. Ao todo foram utilizados 8 animais, obtidos 77 células para os dados eletrofisiológicos e os resultados 
estão expressos como média ± E.P.M, onde o número entre parênteses representa o número de neurônios. Para 
comparação entre os grupos, o teste ANOVA de uma via seguido do pós-teste Holm-Sidak foi utilizado e os 
grupos apresentaram diferença estatística quando o valor de p para ocorrência da hipótese nula foi menor ou 
igual a 0,05. 
Resultados: 
Na inspeção visual das curvas IxV, alguns neurônios apresentavam uma retificação da voltagem quando aplicado 
um pulso hiperpolarizante de 500 pA. Assim, classificamos, inicialmente, os neurônios em sem retificação (SR) e 
com retificação (CR). Quando obtivemos as subtrações da IxV experimental e simulada, verificamos outro grupo 
neuronal, que apresentava uma deflexão negativa (DN) no sinal subtraído. Dessa forma, obtivemos três grupos 
neuronais: SR (50), CR (17) e DN (10). Entre os grupos, não houve diferença estatística nos parâmetros Em e Rin. 
Houve diferença estatística (p < 0,05) na τm e o valor para o grupo SR, CR e DN foi 13,2 ± 1,0, 6,7 ± 0,8 e 13,2 ± 
0,8 ms, respectivamente. Nos parâmetros ativos, a reobase não apresentou diferença estatística entre os 
grupos, mas todos os parâmetros do potencial de ação (PA) apresentaram diferença estatística (p < 0,05) entre o 
grupo SR e CR. A amplitude do PA dos grupos SR, CN e DN foi 76,4 ± 1,6, 67,1 ± 3,8 e 80,2 ± 2,7 mV e houve 
diferença estatística entre os grupos. Da mesma forma, os grupos SR, CR e DN apresentaram diferença 
estatística entre si na inclinação máxima ascendente do PA e seus valores foram 78,8 ± 4,3, 58,6 ± 6,1 e 87,4 ± 
8,2 V/s, respectivamente. 
Conclusão: 
A utilização do análogo elétrico de membrana permitiu classificar os neurônios do gânglio cervical superior em 
grupos com propriedades eletrofisiológicas diferentes. Essa abordagem pode ser utilizada para melhorar a 
classificação dos neurônios do GCS tanto em situações fisiológicas como patológicas. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, FUNCAP, ISCB-UECE. 
 
 



 
06.009 - EFEITO PREVENTIVO DO ANETOL NAS ALTERAÇÕES ELETROFISIOLÓGICAS DAS FIBRAS DO NERVO 
CIÁTICO DE RATOS COM NEUROPATIA DIABÉTICA... 1BARBOSA-FERREIRA, B.S; 1,3RODRIGUES, T.M; 
1,2GONÇALVES, J.M; 1,3MOTA-FILHO, A.S.S; 1,4VAZ, L.A; 1COELHO-DE-SOUSA, A.N; 1,5FERREIRA-DA-SILVA, F.W; 
1LEAL-CARDOSO, J.H; 1,3SILVA-ALVES, K.S. 1LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA – ISCB – UECE 2CURSO DE 
FÍSICA – CCET - UVA 3 CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – CECITEC– UECE 4CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 
CCAB – UVA 5CURSO DE ENGENHARIA CIVIL – CCET – UVA. BARBOSA-FERREIRA BS, MOTA TR, GONÇALVES JM, 
MOTA-FILHO ASS, VAZ LA, COELHO-DE-SOUZA AN, FERREIRA-DA-SILVA FW, LEAL-CARDOSO JH, SILVA-ALVES KS, - 
Laboratório de Eletrofisiologia - UECE Curso de Engenharia Civil - UVA Curso de Ciências Biológicas - UVA Curso 
de Física - UVA Curso de Ciências Biológicas - UECE 
 
Introdução: 
A neuropatia diabética (ND) é a complicação mais prevalente e debilitante associada ao diabetes mellitus (DM). 
O nervo ciático é o mais longo do sistema nervoso e é composto por fibras motoras e sensoriais, representando 
um bom modelo para estudo da ND. Atualmente, não há tratamento específico para a ND. O anetol (AN) é um 
composto presente em óleos essenciais de plantas brasileiras e um potencial agente farmacológico para o 
tratamento de inúmeras patologias. Levantou-se a hipótese de o AN ser um agente terapêutico para a ND, uma 
vez que ele possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, neuroprotetoras e analgésicas. 
Objetivos: 
Assim, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito preventivo do AN sobre as alterações eletrofisiológicas das 
fibras do nervo ciático de ratos com DM. 
Métodos: 
Os protocolos experimentais realizados nessa pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de 
Animais da Universidade Estadual do Ceará, sob o número 540620/2020. Foram utilizados 79 ratos Wistar, de 
ambos os sexos, na 8° semana de vida, com massas entre 150 e 200g. Os animais foram divididos em quatro 
grupos: controle (CT), diabético (DB), controle tratado (CTA) e diabético tratado (DBA). Para indução do DM, os 
animais dos grupos DB e DBA receberam, via intraperitoneal, 60mg/kg de estreptozotocina. Diariamente, uma 
dose de 300mg/kg de anetol foi administrada aos animais dos grupos CTA e DBA. A administração do AN teve 
início após 48h da indução e foi realizada por via oral, pelo método de gavagem. Além disso, massa corpórea e 
glicemia foram aferidas semanalmente. Após 4 semanas da indução, os animais foram eutanasiados e tiveram 
seu nervo ciático direito dissecado. O estudo das alterações eletrofisiológicas das fibras do nervo ciático foi 
realizado pela técnica do registro extracelular do Potencial de Ação Composto (PAC). Para análise estatística, os 
dados experimentais foram expressos como média ± erro padrão da média. Os grupos foram comparados por 
meio do ANOVA de uma via e as médias foram consideradas estatisticamente diferentes quando p ≤ 0,05. 
Resultados: 
Após 4 semanas da indução do DM, não houve diferenças estatísticas entre a massa corpórea (DB=194 ± 7,64 e 
DBA=200 ± 8,13 g) e glicemia (DB=423 ± 16,4 e DBA=379 ± 17,3 mg/dl) dos grupos DB (n=23) e DBA (n=19). 
Contudo, esses parâmetros diferiram significativamente do grupo CT (248 ± 8,85 g, 100 ± 2,57 mg/dl). Com 
relação ao grupo CT (n=21), o DM reduziu significativamente a velocidade de condução do 1° componente (CT = 
103,3 ± 2,91 e DB = 90,9 ± 3,18 m/s) e do 2° componente do PAC (CT = 39,23 ± 0,92 e DB = 35,30 ± 1,62 m/s). O 
tratamento com AN preveniu a redução da velocidade de condução em ambos os componentes (1º componente 
= 95,8 ± 3,43 e 2º componente = 39,8 ± 1,34 m/s). Com relação aos parâmetros de excitabilidade, reobase e 
cronaxia, não houve diferenças estatísticas significantes entre os grupos. 
Conclusão: 
O tratamento de animais diabéticos com AN preveniu as alterações na condutibilidade das fibras nervosas 
motoras e sensoriais. Após 4 semanas de DM experimental, não foram observadas alterações na excitabilidade 
dessas fibras. Ainda que sejam necessários mais estudos para elucidar os mecanismos envolvidos, sugere-se que 
a via responsável por essa prevenção seja independente de um firme controle glicêmico, visto que o AN, não 
atuou expressivamente como hipoglicemiante. 
Apoio Financeiro: 
FUNCAP, CNPq e Capes. 



 
06.010 - EFEITOS DO ESTRÓGENO NA INGESTÃO DE ÁGUA E SÓDIO INDUZIDAS PELA PRIVAÇÃO HÍDRICA EM 
RATAS ALIMENTADAS COM DIETA HIPERLIPÍDICA. VARANDA T, DERÓBIO HO, SÁ JM, LUCERA GM, PONTESJR 
RB, MENANI JV, COLOMBARI E, COLOMBARI DSA, - FISIOLOGIA E PATOLOGIA - UNESP 
 
Introdução: 
Dado as altas temperaturas no Brasil principalmente no verão, há a ocorrência de mais casos de 
desidratação. Ainda, no Brasil a obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), acomete cerca de 21,5% da população adulta. 
Tanto na obesidade quanto na desidratação há alterações no equilíbrio hidro-salino. Por outro lado, não se 
conhecem ainda os efeitos da privação hídrica (PH), um modelo de desidratação, em fêmeas alimentadas 
com dieta hiperlipídica (DH). 
Objetivos: 
Verificar as alterações na ingestão de água e sódio induzidas pela PH de 24 h em ratas alimentadas com DH, 
intactas (SHAM) ou ovariectomizadas (OVX), com ou sem reposição E2 
Métodos: 
Fêmeas Holtzman (260–300g) foram submetidas à OVX ou cirurgia SHAM, e foram subdivididas para dietas: 
DP (11% de calorias de gordura) ou DH (45% de calorias de gordura). Após 3 semanas de dieta, parte das 
ratas DP-OVX e DH-OVX recebeu por 4 semanas E2 (10µg/dia/rata) resultando nos grupos: DP/SHAM (n= 
16), DP/OVX (n=12), DP/OVX+E2 (n=8), DH/SHAM (n=15), DH/OVX (n=13), DH/OVX+E2 (n=8). Ao final de 6 
semanas, para indução de sede e apetite ao sódio, foi utilizado o protocolo de PH-Reidratação Parcial (RP). 
Brevemente: as ratas foram mantidas apenas com ração por 24 h e, depois, foi ofertada uma bureta de 
água por 2 h (RP, teste da sede), e em seguida foi ofertada uma bureta adicional contendo NaCl 0,3 M por 
mais 2 h (teste do apetite ao sódio). A ingestão não-cumulativa foi avaliada a cada 30 minutos está 
expressa em ml/100g de peso corporal. 
Resultados: 
Comparado com ratas DP-SHAM, ratas DH-SHAM ingeriram menos água (3,7 ± 0,2 vs. DH/SHAM: 3,1 ± 
0,2ml/30 min; p < 0,05) e mais sódio (1,3 ± 0,2, vs. DH/SHAM: 2,0 ± 0,3 ml/30 min; p < 0,05) quando 
submetidas a 24 h de PH. Em ratas DP/OVX, houve uma menor ingestão de água (3,2 ± 0,2, vs. DP/SHAM: 
3,7 ± 0,2 ml/30 min; p < 0,05) induzida pela PH, que não foi revertida pelo tratamento com E2 (3,2 ± 0,2 vs. 
DP/OVX+E2: 2,8 ± 0,1; p < 0,05). A OVX não alterou a ingestão de sódio induzida pela PH em ratas DP (1,5 ± 
0,2 vs. DP/SHAM: 1,3 ± 0,2; p > 0,05), porém na presença de estrógeno houve uma redução na ingestão de 
sódio induzida pela PH (1,0 ± 0,1 vs. DP/OVX: 1,5 ± 0,2 p < 0,05). Por outro lado, a ingestão de água à PH em 
ratas DH/OVX foi menor do que em ratas DH/SHAM (2,5 ± 0,1 vs. DH/SHAM: 3,1 ± 0,2 ml/30 min; p < 0,05), 
bem como a de sódio (1,3 ± 0,1 vs. DH/SHAM: 2,0 ± 0,3 ml/30 min; p < 0,05). No caso de ratas DH, o 
tratamento com E2 restaurou a ingestão de água (DH/OVX+E2: 2,7 ± 0,1 vs. DH/SHAM: 3,1 ± 0,2 ml/30 min; 
p > 0,05), quanto de sódio (DH/OVX+E2: 1,8 ± 0,2 vs. DH/SHAM: 2,0 ± 0,3 ml/30 min; p > 0,05). 
Conclusão: 
Ratas DP e DH respondem de maneira diferente à PH e a reposição com E2. Enquanto nas ratas DP o E2 
parece ter um efeito inibitório sobre a ingestão de sódio, nas ratas DH o efeito parece ser excitatório tanto 
para a ingestão de água como para a ingestão sódio. 
Apoio Financeiro: 
CAPES, FAPESP, CNPq, CAPES-PrINT 
 
 
 
 
 
 



 
06.011 - PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO. Bardini DC, Alves CHL, Lacerda EMCB, - Laboratório de 
Neurociências e Comportamento - CEUMA 
 
Introdução: 
A síndrome de burnout caracteriza-se por estafa física, mental e emocional relacionada ao trabalho. Trata-
se de um problema que afeta diferentes realidades educacionais, culturais ou sociais. Estima-se que cerca 
de 30% dos trabalhadores brasileiros tenham a síndrome. É importante que se inicie um tratamento logo 
após o diagnóstico, pois a síndrome de burnout pode ter consequências graves como o suicídio. 
Objetivos: 
Devido à relevância da síndrome de burnout na população, sua cronicidade, e sua provável presença nos 
mais distintos ambientes de trabalho, este estudo objetivou verificar a sua prevalência em profissionais de 
laboratórios de análises clínicas na cidade de São Luís do Maranhão, considerando o perfil socioeconômico, 
sintomas de estresse e estrutura do trabalho. 
Métodos: 
Para tanto, foi realizado um estudo de caráter observacional analítico transversal com 318 sujeitos 
utilizando-se de um questionário semiestruturado e das escalas MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory - 
Human Services Survey), WDQ (Work Design Questionnaire), e ISS (Inventário de Sintomas de Stress). As 
dimensões do MBI-HSS e as características do WDQ foram validadas pelo coeficiente de confiabilidade 
interna Alfa de Cronbach. A principal correlação foi feita através da análise de porcentagens, considerando 
a amostra total de 318 profissionais, as amostras com as três características de burnout em nível moderado 
ou alto, e as com somente em nível alto. Ainda, foram feitas análises estatísticas para as variáveis 
quantitativas do questionário semiestruturado, como média, desvio padrão, e correlação de Pearson por 
meio do BioEstat. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com humanos da Universidade 
Ceuma com o CAAE 04059818.8.0000.5084 e número do parecer 3.107.894. 
Resultados: 
Destaca-se que as variáveis, estado civil, idade, repartição, cargo, setor, tempo de trabalho no laboratório, 
turno destinado a trabalhar, conseguir aproveitar o tempo livre, dificuldade para chegar ao trabalho, 
desconforto físico, motivação, problemas de saúde psicológicos, ganhar o suficiente, desistência de 
emprego em laboratório por causa de estresse, e pensar em suicídio por conta do trabalho tiveram relação 
com a prevalência da síndrome de burnout. Enquanto isso, sexo, renda família, escolaridade, horas de 
trabalho por dia, profissão complementar, região violenta, e problema de saúde físico não tiveram relação 
com a síndrome. Através da escala ISS, dos 318 profissionais, encontraram-se nas fases de alerta, 
resistência e exaustão respectivamente 9 (2,83%), 98 (30,82%) e 21 (6,60%). Com os resultados da escala 
MBI-HSS constatou-se para exaustão emocional 157 (49,37%) no nível baixo, 70 (22,01%) moderado, e 91 
(28,62%) alto; para despersonalização, 183 (57,55%) obtiveram classificação baixa, 74 (23,27%) moderada, 
e 61 (19,18%) alta; e, para reduzida realização profissional, 124 (38,99%) no nível baixo, 89 (27,99%) 
moderado, e 105 (33,02%) alto. Para confiabilidade interna da escala MBI-HSS, obteve-se 0,86 para 
exaustão emocional, 0,56 para despersonalização, e 0,70 para reduzida realização profissional. 
Conclusão: 
Devido a relevância da síndrome de burnout, os responsáveis e líderes do laboratório precisam desenvolver 
métodos que reconheçam a síndrome entre seus colaboradores. Dar atenção especial a estes funcionários 
e melhorar o ambiente organizacional como um todo é fundamental. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro. 
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08.001 - WESTERNIZED MATERNAL DIET AND IMPACTS ON FEEDING BEHAVIOR IN OFFSPRING. Souto VF, 
Araújo NCM, Melo NCO, Amorim MAC, Muniz GS, Nascimento E, - Departamento de Nutrição - UFPE 
 
Introdução: 
Changes in dietary/energetic composition during a critical period of development (pregnancy/lactation) 
may contribute to changes in metabolic and behavioral parameters of Wistar rats. Feeding behavior 
involves psychological, operational, peripheral, and metabolic physiological events. These events are 
controlled by internal demands and can be modulated by external environment characteristics. 
Objetivos: 
To evaluate the effects of a westernized maternal diet on food behavior, abdominal fat, and biochemical 
parameters of the offspring of male rats. 
Métodos: 
43 male Wistar rats, 56 days, 350g, formed 4 groups: C- Control Group; RC- Control Group with time-
restricted feeding; W- Westernized Diet Group during pregnancy/lactation; RW- Westernized Diet Group 
during pregnancy and lactation with time-restricted feeding. In adult life, the following parameters were 
evaluated: behavioral sequence of satiety (BSS), biochemical parameters, and abdominal fat. All 
experimental procedures were submitted for analysis and approval by the Ethics Committee on Animal 
Experimentation of the Federal University of Pernambuco (UFPE) under protocol number 0036/2016. The 
standard chow diet offered to the control group progenitors had 23% protein, 63% carbohydrate, and 11% 
lipid totaling 3.6 Kcal/g. The westernized group received an experimental westernized diet formulated from 
the adaptation of the study by Ferro-Cavalcante et al (2013), until the end of the lactation period (21 days 
postpartum), composed of 21% protein, 45% carbohydrate, and 34% lipids, totaling 4.6 Kcal/g. After 
weaning (postnatal day 22), all puppies were fed with a commercial diet (Presence®) ad libitum. For 
statistical analysis, Shapiro Wilk´s test was performed to evaluate data homogeneity. One way or two-way 
Analysis of Variance (ANOVA) test was performed followed by Holm Sidak´s or Tukey´s post-hoc test. 
Resultados: 
The results showed high abdominal fat pad of the groups whose mothers were submitted to westernized 
diet (C=1.88g/100g; RC=2.36 g/100g; W=3.56g/100g; RW=3.12g/100g), hypertriglyceridemia 
(C=27.10±8.48mg/dL; RC=35.66±12.64mg/dL; W=45.97±11.73mg/dL; RW=46.8±14.47mg/dL) and the 
evident difference in feed rate (C =1.14 Kcal/min; RC=1.03 Kcal/min; W=2.3 Kcal/min; RW = 3.63 Kcal/min) 
as well as the length of the meal (C=18.97min; RC=15.41min; W=6.54min; RW=7.14min). 
Conclusão: 
The study showed that the Westernized diet ingested by mothers during pregnancy and lactation, induces 
hypertriglyceridemia and changes in the feeding behavior of adult offspring and the time-restricted feeding 
affects the parameters of feeding behavior independent of the diet. These changes may be responsible for 
eating disorders and risks of developing metabolism-related diseases. 
Apoio Financeiro: 
FACEPE, CAPES 
 
 
 
 
 
 
 



 
08.002 - OBESOGENIC DIET DURING GROWTH MAXIMIZES THE EFFECTS OF A PERINATAL LOW-ENERGY DIET ON 
GLUCOSE HOMEOSTASIS AND LIPIDS PROFILE IN ADULT OFFSPRING. Souto VF, Silva LAR, Rodrigues VF, AMORIM 
MAC, Araújo LL, Franco ES, Muniz GS, Nascimento E, - NUTRIÇÃO - UFPE Medicina Veterinária - UNIBRA 
 
Introdução: 
Introduction: The maternal low-protein diet model during gestation and/or lactation is one of the most 
extensively studied animal models of developmental plasticity. Feeding a low-protein diet during gestation and 
lactation is associated with growth restriction, glucose intolerance, insulin resistance, hypertension, and 
dyslipidemia, even when the offspring are weaned onto a control diet (1). But, less is known about caloric 
restriction during gestation and lactation followed by an obesogenic diet and its consequences on glycemia and 
lipidic profile in life. of adult offspring. 
Objetivos: 
Objective: The aim was to evaluate the effects of a post-weaning obesogenic diet on the growth and metabolic 
parameters of male adult rats submitted to a perinatal low-energy diet 
Métodos: 
Methods: 46 Male Wistar rats weighing 7.5g (±0.7g) were divided into two groups according to the dam´s diet 
during gestation and lactation: Control (C, mothers received normocaloric diet), low-energy diet during 
gestation, and lactation (LE, mothers received hypocaloric diet). At weaning (C=50.0±2.1g; LE=38.9±3.2g), half of 
the number of animals in each group was divided into two more groups according to the post-weaning diet: 
control (CC, n=12), control and obesogenic diet (CO, n=11), low-energy and control diet (LC, n=14), and low-
energy and obesogenic diet (LO, n=9). The nutritional values of diet were: low-energy diet with 2.3kcal/g (19% 
protein, 64% carbohydrate, 18% lipids); obesogenic diet with 4.2kcal/g (21% protein, 47% carbohydrate, 32% 
lipids) and control diet with 3.5kcal/g (26% protein, 63% carbohydrate, 18% lipids). In the offspring, weight post-
weaning, a gain of body weight, food intake, glucose tolerance test (GTT), and biochemical parameters were 
evaluated. The experimental protocol was approved by the Ethics Committee of the Biological Sciences Center 
(protocol number 23076.048926/210-88) of the Federal University of Pernambuco 
Resultados: 
Results: The low-energy diet reduced the body weight by 23% at weaning and the post-weaning diets caused 
more body weight gain in puppies derived from the low-energy diet group, but without significance in relation to 
puppies fed a control diet. However, the obesogenic groups ingested 40% less relative energy than the control 
groups (CC=22.5±1.5; LEC=22.6±4.4; CO=15.1±2.6; LEO=17.9±1.5Kcal/100g, P<0.0001). At 90 and 120 years old 
age, puppies from dams submitted to a low-energy diet showed an increase in the area under the glycemic curve 
(increase between 10% and 17% higher) when compared with puppies from control dams (p<0.0001). 
Obesogenic diet potentiated this effect in all ages in both control and low-energy groups (increase between 15% 
and 33%, p<0.0001). The biochemical profile showed that the obesogenic diet offered by the low-energy group 
increased 48% glycemia compared to the control pair (LEC=101.17±17.74; LEO=150.12±16.33mg/dL) and also 
potentiated hypertriglyceridemia (LEC=116.68±12.25; LEO=190.54±15.15mg/Dl,p<0.05) and total cholesterol 
(LEC=92.25±10.78; LEO=106.96±9.78mg/dL, p<0.05). 
Conclusão: 
Conclusion: The use of a low-energy diet by dams during gestation and lactation causes adverse effects on the 
offspring and also appears to be potentiate when followed by an obesogenic diet. Key-words: low-energy diet; 
perinatal life; hyperlipidic diet; hypertriglyceridemia, hyperglicemia Reference: 1.Ozanne SE, Hales CN (2004) 
Lifespan: catch-up growth and obesity in male mice. Nature 427:411-412 
Apoio Financeiro: 
Financial Support: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. 
 
 
 
 



 
08.003 - APENDICECTOMIAS POR VIDEOLAPAROSCOPIA E POR TÉCNICA CONVENCIONAL: PONTOS 
POSITIVOS E NEGATIVOS. Costa AAA, Costa GAA, Licar JMD, Barreto ASC, Gomes PDB, Santos DCP, GOMES 
PDB, - Medicina - CEUMA 
 
Introdução: 
A apendicite aguda é uma emergência cirúrgica que acomete principalmente o público jovem e adulto, 
tendo como principal causa notificada nas unidades de pronto atendimento o abdômen agudo, na qual é 
preconizado para tratamento a apendicectomia, podendo ser realizada pela abordagem do tipo 
videolaparoscopia (VDL) como por técnica convencional de cirurgia aberta (CA). Devido ao grande número 
de notificações dessa patologia observado na população, se faz necessário a realização de uma revisão das 
bases literárias para analisar as melhores condutas em casos de pacientes acometidos com a apendicite 
aguda. 
Objetivos: 
Analisar de forma comparativa os achados literários referente as vantagens e desvantagens das técnicas 
operatórias com acesso por VDL e através da CA. 
Métodos: 
Os dados desse trabalho foram obtidos por meio de uma revisão sistemática da literatura em 3 plataformas 
de ampla pesquisa (PubMed, Google Scholar e Scielo) considerando o período dos anos de 2018 a 2022 e 
utilizando os seguintes descritores: apendicectomia, videolaparoscopia, cirurgia aberta, vantagens e 
desvantagens. Como resultado dessa busca encontrou-se 39 artigos dos quais 5 foram selecionados após a 
aplicação dos critérios de inclusão: estudos publicados na íntegra e gratuitamente, em línguas portuguesa 
ou inglesa, publicados nos últimos 5 anos e que discutissem sobre os pontos positivos e negativos da 
apendicectomia por VLP e CA. 
Resultados: 
Após análise dos materiais selecionados, foi verificado que em relação ao tempo de procedimento a técnica 
por videolaparoscopia demanda um tempo maior para sua execução quando comparada com a cirurgia 
aberta. Porém, essa citação faz referência a falta de experiência e contato dos cirurgiões com a técnica VLP. 
No entanto, essa situação tem se revestido, visto que em um dos estudos a realização de apendicectomias 
por VLP demonstrou um aumento de 440,1%, com isso as duas vertentes cirúrgicas passaram a apresentar 
uma equivalência temporal. Contínuo a isso, observou-se que a técnica VLP apresenta a vantagem de um 
menor tempo de permanência intra-hospitalar no pós operatório, um retorno precoce das atividades 
cotidianas e menor risco de infecção de ferida operatória, porém quando refere-se ao tratamento de 
apendicites complicadas (supuradas) e ao custo cirúrgico, observa-se que o procedimento convencional se 
sobressai, devido a apresentação de um menor risco de formação de abcessos intra-abdominais nos casos 
complexos, além de um menor custo cirúrgico. 
Conclusão: 
Infere–se, portanto, que a técnica VLP mostrou um menor número de intercorrências pós-operatória e uma 
recuperação cirúrgica mais eficiente, porém apresenta um maior custo de insumos e equipamentos 
cirúrgicos, além de possuir maiores complicações pós-operatória em casos de apêndice perfurado em 
comparação com a técnica convencional. No entanto, apesar de numerosos estudos prospectivos 
randomizados, revisões sistemáticas e meta-análise, as técnicas cirúrgicas ainda não apresentam vantagens 
suficientes entre si para que uma seja preferencialmente escolhida em detrimento da outra. Necessitando 
dessa forma, de novas pesquisas para que a indicação da técnica cirúrgica de apendicectomia seja precisa e 
baseada em fatos técnicos. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro. 
 



 
08.004 - EFEITOS DO ÓLEO DE CAPIVARA NA HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA DE CAMUNDONGOS C57BL/6.. 
Alves LL, Pereira PG, Ciambarella BT, Rabelo K, Guimarães FV, Bernardi A, Silva JFR, Carvalho JJ, - 
Departamento de Histologia e Embriologia - UERJ Laboratório de Inflamação - FIOCRUZ 
 
Introdução: 
A obesidade é uma doença inflamatória caracterizada pelo acúmulo de gordura no tecido adiposo, seguido 
do aumento significativo da massa corporal do indivíduo (OMS, 2016) e está associada a diversas doenças 
como a doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas (Machado e Cortez-Pinto; Int J Mol Sci 2016;17:481). 
Ácidos graxos poli-insaturados são mediadores lipídicos que apresentam características anti-inflamatórias 
(Molfino, et al.; Oxid Med Cell Longev.;2017:5987082) e podem ser encontrados em animais e vegetais, 
sendo o óleo de capivara (OC) uma fonte promissora (Panahi, et al.; Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):509-14). 
Objetivos: 
Avaliar os efeitos do OC nas alterações hepáticas estabelecidas pela obesidade em camundongos C57Bl/6. 
Métodos: 
O protocolo de manuseio e experimentação foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 
da UERJ (CEUA nº 031/2018). Camundongos C57Bl/6 machos (n=18) com 3 meses de idade receberam dieta 
(4g/dia) controle ou hiperlipídica durante 18 semanas. Da 15ª a 18ª semana, os animais receberam o 
tratamento - via gavagem orogástrica - com placebo (água potável) ou como OC (5000 mg/kg), este teve 
sua extração realizada de acordo com MARINHO, et al. (Evid Based Complement Alternat 
Med.;2013:217198). Os animais foram divididos em 3 grupos (n= 6/grupo): controle (C), hiperlipídico (HL) e 
hiperlipídico tratado com OC (HL+OC). A massa corporal (MC) foi aferida semanalmente e a eutanásia 
ocorreu ao final da 18ª semana. Foram coletadas amostras de sangue para a avaliação dos níveis de AST e 
de fígado que foram fixadas em paraformaldeído 4% ou congeladas (-80ºC). As amostras fixadas foram 
processadas para análises histopatológicas por HE, marcação para expressão TNF-∝ por imunoperoxidase, 
e as amostras congeladas foram submetidas às análises de atividade enzimática e produtos relacionados ao 
estresse oxidativo. As análises quantitativas tiveram seus dados expressos como média ± desvio padrão, 
sendo utilizado teste t-Student até 14ª semana (pré tratamento) ou two-way ANOVA da 15ª a 18ª semana 
(pós tratamento) com pós-teste de Holm Sidak e nível de significância de 5%. 
Resultados: 
Na análise da MC (g), no pré-tratamento, o grupo HL (35.2±3.2) apresentou aumento significativo quando 
comparado ao C (29±2.3). A administração do OC mostrou tendência a diminuição da MC no grupo HL+OC 
(34.7±3.6) em relação ao grupo HL (37.7±3.8). Avaliando os níveis de AST, o grupo HL (244.8±32.5) 
apresentou aumento significativo comparado a C (158.4±11.6), e o tratamento com OC (161.8±31.8) 
reduziu a expressão dessa enzima. Na análise histopatológica, o grau de esteatose foi avaliado por HE e viu-
se que o grupo HL (27.92±9.22) apresentou aumento significativo comparado ao C (10.61±4.34) e que a 
administração de OC (14.9±0.87) diminuiu o acúmulo lipídico no fígado. A expressão de TNF-∝ no HL 
aparenta estar maior quando comparada a C, e no HL+OC essa expressão parece estar reduzida comparada 
a HL. Na análise do estresse oxidativo (U/mg), C apresentou aumento significativo de SOD (196.9±45.15) e 
TBARS (3.82±1.29) quando comparado a HL (SOD: 90.4±5.78; TBARS: 1.98±0.49), enquanto a CAT 
apresentou o efeito inverso, estando maior em HL (11.31±1.35) em relação a C (8.06±2.34). Somente na 
SOD o tratamento OC se mostrou eficaz com a diminuição da expressão dessa enzima no HL+OC 
(162.6±23.07). 
Conclusão: 
O OC apresentou correlação positiva com a melhora de alguns parâmetros da histopatologia do fígado de 
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, Capes, FAPERJ e UERJ 
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10.001 - CARBON MONOXIDE IS A KEY REGULATOR OF DIARRHEA PROMOTED BY TOXIN FROM VIBRIO CHOLERA: 
PERSPECTIVE FOR ITS USE AS A THERAPEUTIC TOOL. Silva LD, Pinheiro JLS, Rodrigues LHM, Santos VMR, Borges 
JLF, Oliveira RR, Gomes DA, Lira EC, Souza MHLP, Medeiros JR, Damasceno ROS, - CCS - UFPE - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO Department of Physiology and Pharmacology, Federal University of Pernambuco, 
Recife, PE, Brazil - UFPE Department of Physiology and Pharmacology, Federal University of Ceará, Fortaleza, CE, 
Brazil - UFC Biotechnology and Biodiversity Center Research, Federal University of Parnaíba Delta, Parnaíba, PI, 
Brazil - UFDPar 
 
Introdução: 
Cholera toxin (CT) is one of the main factors responsible for the virulence of V. cholerae to mammalian hosts. 
This signaling mediate cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) opening, a Cl- channel, 
resulting in water and electrolyte loss. Carbon monoxide (CO) is a gasotransmitter with direct action on the CFTR 
channel. However, the possible protective action of CO against CT-induced diarrhea has not yet been studied. 
Objetivos: 
To evaluate the role of HO-1/CO pathway against diarrhea promoted by CT in mice. 
Métodos: 
Male and female Balb/c mice (25-30 g; 7-8 weeks old; n=6-8; Ethics Committee 17/2019) received CORM-2 (a CO 
donor; 0.5, 1.5 or 5 mg/kg, p.o.), Hemin (a HO-1 inducer; 1, 3 or 10 mg/kg, i.p.), iCORM (an inactive CORM-2; 5 
mg/kg, p.o.) or ZnPP (a HO-1 inhibitor; 3 or 10 mg/kg, i.p.). After 30 min, a surgical procedure was performed for 
inoculation of CT (100 µL; 0.5 or 1 µg/loop) or PBS (100 µL/loop) in the intestinal loops. After 4 h, the animals 
were euthanized, and measured intestinal fluid secretion, Cl- ion, vascular permeability, histopathological 
analysis, intestinal absorption, immunohistochemistry for HO-1 and bilirubin levels. Statistical differences were 
considered significant when P<0.05. 
Resultados: 
CT significantly (P<0.05) increased the loop weight/length ratio (0.093±0.006 g/cm), Cl- secretion (24.63±4.13 
mg/dL) and local vascular permeability (11.97±0.88 µg/mg tissue), compared to PBS group (0.053±0.003 g/cm, 
2.66±0.68 mg/dL, 4.38±0.52 µg/mg tissue, respectively). However, the treatment with CORM-2 (0.064±0.004 
g/cm, 10.51±1.03 mg/dL and 7.39±1.05 µg/mg tissue, respectively) or Hemin (0.071±0.007 g/cm, 12.23±0.82 
mg/dL and 7.237±0.592 µg/mg of tissue, respectively), but not iCORM (0.086±0.007 g/cm), significantly (P<0.05) 
decreased these parameters altered by CT. This effect of Hemin on loop weight/length ratio and Cl- secretion 
was reverted in animals treated with ZnPP (0.110±0.009 g/cm and 25.36±4.89 mg/dL, respectively). Compared to 
CT (1 µg/loop), there was no statistical difference was observed in the loop weight/length ratio or Cl- secretion 
when using ZnPP (0.101±0.009 vs 0.103±0.011 g/cm and 30.36±7.32 mg/dL vs 28.79±7.93 mg/dL, respectively). 
However, when a submaximal dose of CT (0.5 µg/loop) was used, there was a significant increase in the loop 
weight/length ratio and Cl- secretion by ZnPP (0.104±0.015 vs 0.069±0.003 g/cm and 25.36±4.89 mg/dL vs 
14.78±2.55mg/dL, respectively). Additionally, the intestinal absorption was not altered in animals treated with 
CORM-2 (0.078 ± 0.005 g/cm), Hemin (0.075 ± 0.005 g/cm) or ZnPP (0.069 ± 0.003 g/cm), compared to PBS 
group at 2 h (0.084 ± 0.006 g/cm). CT also altered the intestinal epithelium architecture, a villus/crypt ratio 
(3.518 ± 0.129 µm), compared to PBS group. However, this harmful effect was prevented in animals treated with 
CORM-2 (4.179 ± 0.180 µm). Mice with inoculation of CT also had increased HO-1 expression and bilirubin levels 
(92.87 ± 6.082), compared to PBS group (59.51 ± 8.030 g/cm). 
Conclusão: 
CO reduces CT-induced secretory watery diarrhea. This result was confirmed by the pharmacological inhibition 
of HO-1, which potentiated the secretory response by CT. Thus, the data suggest a possible application of CO as 
therapeutic tool against CT. 
Apoio Financeiro: 
CNPq and FACEPE. 
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Introdução: 
Naproxen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used to relieve pain and inflammation. Curiously, its 
use has been associated with numerous gastrointestinal problems, including dyspeptic symptoms and the 
appearance of gastric and intestinal damage. Polysaccharide from marine alga S. filiformis demonstrated 
antioxidant, anti-inflammatory and antinociceptive activities. However, the possible protective effect of this 
polysaccharide against naproxen-induced gastrointestinal injury has not yet been studied. 
Objetivos: 
To investigate the effect of a sulfated polysaccharide from marine alga S. filiformis (SP-Sf) against naproxen-
induced gastrointestinal injury in mice. 
Métodos: 
Male Mice Swiss (7-8 weeks old; 25-30 g; n=6-8; Ethics committee protocol No 58/2019) were pretreated with 
0.5% CMC (vehicle) or SP-Sf (10, 30, and 90 mg/kg, p.o.) twice daily (at 9.00 h and 21.00 h) for 2 days. One hour 
after SP-Sf or vehicle administration, the gastrointestinal injury was induced with naproxen (80 mg/kg) by 
gavage. On the last day of treatment, 4 h after naproxen administration, the animals were euthanized. The 
gastric damage was measured using digital calipers, while intestinal injury was evaluated by scores. Samples 
from stomach and intestine were collected to analysis of glutathione (GSH), malondialdehyde (MDA), 
myeloperoxidase (MPO), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and interleukin-1 beta (IL-1β). Statistical 
differences were considered significant when P<0.05. 
Resultados: 
Naproxen administration promoted intense macroscopic gastric (18.18±1.77 mm) and intestinal (20.0 [20-22] 
lesion score) injury, compared to control group (Absence of lesion). However, SP-Sf significantly (P<0.05) 
prevented naproxen-induced gastrointestinal injury, with maximal effect at 30 mg/kg (8.58±1.91 mm and 7.5 
[5.0-14.5] lesion score, respectively). Additionally, the gastrointestinal injury promoted by naproxen was 
accompanied of lipid peroxidation with reduced GSH levels (277.30±20.57 and 33.47±9.76 µg/g) and increased 
MDA levels (121.10±6.37 and 251.70±58.89 nmol/g) in the stomach and intestine, compared to control group 
(495.40±15.12 and 173.30±27.82 µg/g for GSH, 68.64±10.61 and 117.00±18.41 nmol/g for MDA). However, 
animals treated with SP-Sf reversed the harmful effect of naproxen on GSH (373.30±9.99 and 61.07±20.61 µg/g 
for stomach and intestine, respectively) and MDA (85.09±8.27 and 75.31±12.20 nmol/g for stomach and 
intestine, respectively). Naproxen also altered the polymorphonuclear migration, measured by increased MPO 
activity (13.34±2.23 and 47.20±4.69 U/mg, respectively) in the stomach and intestine, compared to control 
group (0.92±0.31 and 5.73±0.98 U/mg, respectively). However, these alterations promoted by naproxen were 
prevented in animals that received SP-Sf (4.19±1.30 and 22.24±1.61 U/mg, respectively). 
Conclusão: 
The sulfated polysaccharide from S. filiformis prevented naproxen-induced gastrointestinal injury, through 
reduction of oxidative stress and polymorphonuclear migration to the inflamed site. 
Apoio Financeiro: 
CNPq and FACEPE 
 
 
 



 
10.003 - EFEITO ANTIDIABÉTICO E HIPOLIPEMIANTE DO EXTRATO HIDROALCÓOLICO DAS FOLHAS DE 
BAUHINIA CHEILANTHA EM RATOS.. Alves WÂS, Brito AL, Batista EKL, Gomes DA, Lira EC, - Fisiologia e 
Farmacologia - UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 
Introdução: 
Bauhinia cheilantha, popularmente conhecida como pata-de-vaca ou mororó, é uma espécie nativa da 
Caatinga indicada popularmente para o tratamento do diabetes mellitus (DM). 
Objetivos: 
Avaliar o efeito antidiabético e hipolipemiante do extrato hidroalcóolico de Bauhinia cheilantha(EHaBc) em 
ratos. 
Métodos: 
O DM foi induzido em ratos Wistar (200±20g), 8 semanas de idade, com dose única de estreptozotocina 
(STZ, 40mg/kg, i.v.). Após 5 dias, ratos com glicemia pós-prandial >250mg/dL foram considerados 
diabéticos. Os animais foram divididos (n=5) nos grupos controle (C), diabético (D), diabético tratado via 
oral com 150mg/kg EHaBc (DT150), diabético tratado com 300mg/kg EHaBc (DT300) e diabético tratado 
com 3U/dia de insulina (DTI, i.p.) e mantidos em gaiola metabólica durante 28 dias. A glicemia pós-prandial 
foi aferida a cada 7 dias. A massa corporal, volume urinário, ingestão hídrica e alimentar quantificados 
diariamente. Após 28 dias, os animais foram eutanasiados para coleta e pesagem de fígado e dos músculos 
extensor longo dos dedos (EDL), soleus e tibial anterior (TA), adiposo branco epididimal (EPI) e 
retroperitoneal (RETRO) e sangue para dosagem triglicérides, colesterol total e frações (HDL, VLDL e LDL), 
além de tecido hepático para quantificação de glicogênio. Os dados foram expressos em média ± erro 
padrão e analisados pelo ANOVA (p< 0,05) utilizando o GraphPad Prisma®. 
Resultados: 
A STZ causou hiperglicemia (461±29 vs. 87±3 mg/dl do C, p<0,01), polifagia (1078±25 vs. 870±34g do C, 
p<0,05), polidipsia (3523±543 vs. 1030±46ml do C, p<0,05), poliúria (3835±255 vs. 387±22ml do C, p<0,05) 
e perda ponderal (6879±269 vs. 8853±462g do C, p<0,05). O tratamento com EHaBc reduziu a hiperglicemia 
nos 21 e 28 dias nos grupos DT150(~20%, p<0,01) e DT300 (~60%, p<0,01), assim como a polifagia e 
polidipsia (20%, p<0,01), poliúria (50%, p<0,05), além de melhorar o ganho ponderal (20%, p<0,01) na 
maior dose estudada. Além disso, o aumento dos triglicérides (202±3 vs. 38±1,9mg/dl do C, p<0,01), 
colesterol total (140±8 vs. 35±4 mg/dl do C, p<0,01) e VLDL-C (40,6±,7 vs. 7,7±,4 do C, p<0,01) induzidas 
pela STZ foram atenuadas nos grupos DT150 (~35%, p<0,05) e DT300 (~36%, p<0,05). Embora o DM não 
tenha reduzido os níveis de HDL (21,9±1 vs. 17,0±2,2 do C), houve aumento (~2x, p<0,01) no DT300. Não 
houve alterações nos níveis do LDL em nenhum dos grupos e doses avaliadas. O catabolismo nos tecidos 
EPI (0,368±0,1 vs. 0,950±0,054 do C, p<0,05), RETRO (0,219±0,1 vs. 0,882±0,105, p<0,01), TA (0,1221±0,031 
vs. 0,225±0,011 do C, p<0,01) e EDL (0,009± 0 vs. 0,043±0,002 do C, p<0,01) induzida pelo DM foi atenuada 
no EPI do grupo DT150 (3X, p<0,01) e no EDL nos grupos DT150 (4x, p<0,01) e DT 300 (3x, p<0,01). Não 
houve alteração do músculo soleus em nenhum dos grupos avaliados. Embora não houve alterações de 
massa hepática, a glicogenólise no DM foi reduzida nos grupos DT150 (5,93±0,63 vs. 4,11±0,51 do D, 
p<0,05) e DT300 (8,69±0,64 vs. 4,11±0,51 do D, p<0,01). 
Conclusão: 
O EHaBc tem ações antihiperglicemiante, antidiabética e antilipêmica. Estes dados confirmam o uso 
tradicional da B. cheilantha, o que sugere que esta espécie é promissora para o estudo de alternativas 
terapêuticas para o DM e suas comorbidades. 
Apoio Financeiro: 
CNPq 
 
 



 
10.004 - EFEITO ANTIEDEMATOGÊNICO DOS POLISSACARÍDEOS DAS FOLHAS DE G. AMERICANA EM 
MODELO DE INFLAMAÇÃO AGUDA. Araujo DF, Nascimento FG, Souza MS, Nobre ES, Pereira MG, Pires AF, 
Assreuy AMS, - Centro de Ciências da Saúde - ISCB Centro de Ciências da Saúde - FECLESC/UECE Centro de 
Ciências da Saúde - ESTÁCIO/CE 
 
Introdução: 
O zimosan, polissacarídeo extraído de leveduras, estimula reações inflamatórias agudas por mecanismos 
que envolvem a formação e liberação de fosfolipase A2-PLA2, derivados do metabolismo do ácido 
araquidônico (incluindo prostaglandina E2-PGE2), serotonina, radicais livres, etc. Atualmente, os 
polissacarídeos vegetais surgem como alternativa terapêutica ao tratamento de doenças inflamatórias 
devido as suas variadas atividades imunomoduladoras, além de sua baixa toxicidade. As folhas da planta 
medicinal Genipa americana (jenipapo) são utilizadas na forma de infusão para tratar condições 
inflamatórias. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito anti-inflamatório do extrato polissacarídico das folhas de G. americana (PE-Ga) no modelo 
de edema de pata induzido por zimosan e por mediadores inflamatórios que participam da inflamação 
aguda induzida por zimosan em ratos. 
Métodos: 
As folhas de G. americana foram coletadas (Custódio-Quixadá/CE), trituradas, e o pó (5 g) despigmentado 
com metanol (1:50, p/v). Os polissacarídeos foram extraídos com NaOH (0,1 M; 1:50, p/v), precipitados 
com etanol, seguido de desproteinização por precipitação em TCA (pH 3,0; 4 h, 4° C), e o sobrenadante, 
contendo o EP-Ga, dialisado e liofilizado. Ratas Wistar fêmeas, 8-10 semanas, (150-200 g) (CEUA/UECE: nº 
00510002/2020) receberam o PE-Ga (1 ou 3 mg/kg) ou NaCl 0,9% (salina) por via intravenosa (i.v.) 30 min 
antes da administração subcutânea (s.c.) dos estímulos inflamatórios zimosan (1 mg), PLA2 (30 μg), PGE2 
(30 μg), L-arginina (15 μg) ou serotonina (20 μg) na pata traseira dos animais. O grupo controle recebeu 
salina (s.c.) na pata contralateral. O edema foi medido por pletismometria antes (T0) e em períodos (h) 
após a indução, sendo calculado pela diferença do volume das patas, expresso como Média ± EPM (n=6) em 
ml ou área sob a curva-ASC (unidades arbitrárias) e analisado pelos testes ANOVA e Bonferroni (p<0,05). 
Resultados: 
O PE-Ga na dose de 3 mg/kg, mas não de 1 mg/kg, inibiu em 39% (2,3 ± 0,2 ASC) o curso temporal do 
edema induzido por zimosan (3,8 ± 0,2 vs. Salina: 0,2 ± 0,04 ASC), principalmente na fase tardia (4-6 h), 
sendo inibitório em 1/2 h (44%: 0,5 ± 0,2), 2 h (29%: 0,6 ± 0,06), 4 h (58%: 0,3 ± 0,04) e 6 h (75%: 0,3 ± 0,07 
ml) após indução do edema. O PE-Ga (3 mg/kg) inibiu o edema induzido pelos mediadores inflamatórios de 
fase tardia PLA2 em 32% (2,2 ± 0,1 vs. Salina: 0,5 ± 0,06 vs. PE-Ga: 1,5 ± 0,09 ASC) e PGE2 em 49% (1,7 ± 0,2 
vs. Salina: 0,1 ± 0,06 vs. PE-Ga: 1,0 ± 0,2 ASC). Nesta dose PE-Ga inibiu todo o curso temporal do edema 
induzido pelos mediadores presentes nas duas fases: L-arginina (precursor do óxido nítrico-NO) em 36% 
(2,0 ± 0,1 vs. Salina: 0,2 ± 0,05 vs. 1,3 ± 0,08 ASC) e serotonina em 54% (7,7 ± 0,3 vs. Salina: 1,3 ± 0,1 vs. PE-
Ga: 3,6 ± 0,3 ASC). Efeitos semelhantes foram observados com os anti-inflamatórios padrões inibidores de 
PLA2 (dexametasona, 1,0 mg/kg; 0,8 ± 0,09 ASC); PGE2 (indometacina, 5 mg/kg; 0,8 ± 0,1 ASC); NO (L-
NAME, 30 mg/kg; 0,7 ± 0,06 ASC) e serotonina (ciproeptadina, 10 mg/pata; 2,2 ± 0,17 ASC). 
Conclusão: 
PE-Ga apresenta efeito anti-inflamatório no modelo de edema de pata induzido por zimosan, via inibição 
de mediadores de fase tardia do processo inflamatório agudo induzido por zimosan em ratos. 
Apoio Financeiro: 
FUNCAP, CNPq, CAPES. 
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Holanda BF, Souza MS, Gabriel FSML, Assreuy AMS, Castro RR, Mota MRL, - Centro de Ciências da Saúde - 
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Introdução: 
As artrites são incapacitantes devido a intensa hiperalgesia desencadeada por citocinas inflamatórias. Os 
tratamentos locais ou sistêmicos são paliativos e causam efeitos adversos, portanto busca-se o 
desenvolvimento de melhores alternativas terapêuticas, sobretudo de fontes naturais, como 
galactomananas isoladas das sementes de Delonix regia (GM-DR), que exibem efeito anti-nociceptivo por 
mecanismos desconhecidos. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito da GM-DR na artrite tíbio-tarsal aguda induzida por mediadores inflamatórios. 
Métodos: 
Ratos Wistar machos, 8-10 semanas, (170-200 g), (CEUA/UFC:9994050421) receberam GM-DR (100 µg/25 
µL), por via intra-articular (i.art.), 4 horas antes da indução por TNF-α (4 ղM/25 µL) ou SP (10 ղM/25 µL) na 
articulação tíbio-tarsal e submetidos a teste de nocicepção mecânica (1, 2, 3, 6, 24 e 48 horas) em 
analgesímetro. Grupo controle recebeu salina. Foi coletada amostra de fluido sinovial (4, 24 e 48 horas), 
avaliados contagem total e diferencial leucocitária e atividade de mieloperoxidase (MPO). Os dados 
analisados por ANOVA e Bonferroni (p <0.05) e expressos como Média ± EPM (N=6). 
Resultados: 
A SP exibiu efeito nociceptivo após 3 horas (SP: 39.1 ± 1.3 vs. salina: 57.97 ± 2.2 g), permanecendo até 48 
horas (SP: 39.1 ± 1.3 vs salina: 57.97 ± 2.2 g). O tratamento intra-articular com GM-DR (100 µg/25uL) 
reduziu a nocicepção induzida por substância P após 3 horas (GM-DR: 51 ± 2.1vs. SP: 39.1 ± 1.3 g), 24 horas 
(GM-DR: 42.3 ± 2.1 vs. SP: 31.1± 3.1 g) e 48 horas (GM-DR: 38.3 ± 2.1 vs. SP: 26.5± 2.1 g). A GM-DR reduziu 
os picos de infiltração leucocitário induzida por SP após 4 horas (GM-DR: 2400 ± 400 vs SP: 5100 ± 450 
células/mm3) e 24 horas (GM-DR: 3.200 ± 200 vs. SP: 5.100 ± 450 células/mm3), com predominância de 
efeito sobre neutrófilos em 4 e 24 horas (90%, 70%), respectivamente. A nocicepção induzida por TNF-α 
não foi revertida por GM-DR após 24 horas (GM-DR: 29.91 ± 3.1 vs. TNF-α: 33.2 ± 4 g) ou 48 horas (GM-DR: 
25.22 ± 5.1 vs. TNF-α: 30.2 ± 4.8 g). O TNF-α induziu pico de influxo leucocitário em 24 horas (TNF-α: 1.750 
± 150 vs. salina: 250 ± 20 células/mm3), com predominância de neutrófilos e presença de 
macrófagos/linfócitos (60%, 35%, 5%) respectivamente. A GM-DR reduziu o influxo leucocitário induzido 
por TNF-α no pico de infiltração leucocitária (24 horas) (GM-DR: 600 ± 60 vs. TNF-α: 1750 ± 150 
células/mm3). O tratamento com GM-DR reduziu também os níveis da MPO na artrite por TNF-α (GM-DR: 
6.39 ± 0.74 vs. TNF-α: 17.63 ± 1.38 U/mL) e por SP (GM-DR: 5.38 ± 0.74 vs. SP: 20.63 ± 1.38 U/mL). 
Conclusão: 
A GM-DR reduz migração leucocitária e nocicepção induzidas por substância P e TNF-α na fase aguda da 
artrite. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, FUNCAP, CAPES. 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.006 - OS POLISSACARÍDEOS DAS FOLHAS DE G. AMERICANA ATENUAM A HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA 
EM RATOS. Holanda BF, Araujo DF, Martins AB, Lessa RA, Pereira MG, Pires AF, Assreuy AMS, - Ciências da 
Saúde - Universidade Estadual do Ceará 
 
Introdução: 
O zimosan, polissacarídeo extraído das células de Saccharomyces, induz hipernocicepção inflamatória por 
meio da ativação da cascata do ácido araquidônico e por produtos do seu metabolismo (incluindo a 
prostaglandina E2- PGE2), além de serotonina, dentre outros. A planta Genipa americana de nome popular 
jenipapeiro, é vastamente utilizada na medicina popular para o alívio dos sinais e sintomas da inflamação. 
Adicionalmente, a G. americana apresenta baixa ou ausente toxicidade. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito do extrato polissacarídico das folhas de G. americana (EP-Ga) na hipernocicepção induzida 
por zimosan e por mediadores que participam da inflamação aguda induzida por este em ratos. 
Métodos: 
As folhas de G. americana foram coletadas (Custódio-Quixadá/CE), o pó (5 g) despigmentado com metanol 
(1:50, p/v), os polissacarídeos extraídos (0,1 M NaOH, 1:50, p/v) e precipitados com etanol, seguido de 
desproteinização por precipitação com TCA (pH 3,0; 4 h, 4° C), e o sobrenadante, contendo o EP-Ga, 
dialisado e liofilizado. Ratas Wistar fêmeas (6/grupo, idade: 8-10 semanas e peso: 150-200 g) (CEUA/UECE: 
nº 00510002/2020) receberam por via intravenosa (i.v.) o EP-Ga (1 ou 3 mg/kg) ou NaCl 0,9% (salina) 30 
min antes da administração de zimosan (1 mg) por via intraperitoneal (i.p.) ou de fosfolipase A2- PLA2 (30 
μg), PGE2 (30 μg) ou serotonina (20 μg) por via subcutânea (s.c.) na pata. A hipernocicepção foi avaliada 
por analgesimetria, sendo aplicada pressão no peritônio ou na pata com filamento rígido ligado ao 
analgesímetro. A força aplicada foi expressa em gramas e a resposta de retirada do peritônio ou da pata 
como limiar hipernociceptivo por meio da média de quatro valores antes e em vários períodos após (min) a 
indução. As diferenças estatísticas foram analisadas por ANOVA, seguida pelo teste de Bonferroni. 
Resultados: 
O EP-Ga (1 mg/kg) reduziu a hipernocicepção peritoneal (59%, 16,6 ± 3,7 vs. EP-Ga: 39,1 ± 3,3 g) induzida 
por zimosan (16,6 ± 3,7 vs. salina: 41,1 ± 3,9 g) 4 h após o estimulo. Além disso, o EP-Ga reduziu a 
hipernocicepção na pata traseira na 1a h (50%, 30,8 ± 2,2 vs. PGE2: 15,3 ± 1,1 g) e 2a h (50%, 30,6 ± 2,5 vs. 
PGE2: 15,0 ± 1,7 g) após o estimulo por PGE2, e em ½ h (34%, 41,3 ± 3,0 vs. serotonina: 27,0 ± 3,7 g) e 3a h 
(41%, 41,8 ± 4,5 vs. serotonina: 25,5 ± 3,7 g) após o estimulo por serotonina. No entanto, o EP-Ga não 
reduziu a hipernocicepção (45,0 ± 2,8 vs. PLA2: 28,6 ± 2,7 g) induzida por PLA2. Os mediadores 
inflamatórios induziram hipernocicepção, principalmente na 3a h após o estimulo por PLA2 (28,6 ± 2,7 vs. 
salina: 43,5 ± 5,6 g), PGE2 (17,5 ± 3,4 vs. salina: 41,8 ± 6,5 g) e serotonina (25,5 ± 3,7 vs. salina: 39,6 ± 4,4 g). 
Efeitos semelhantes foram demonstrados para os anti-inflamatórios clássicos: inibidor da PLA2 na 1a h 
(dexametasona: 45,0 ± 2,8 vs. PLA2: 28,6 ± 3,7 g) e na 2a h (dexametasona: 40,1 ± 3,1 vs. PLA2: 31,1 ± 3,2 
g); inibidor da ciclooxigenase na 2a h (indometacina: 33,2 ± 4,5 vs. PGE2: 15,0 ± 1,7 g); antagonista do 
receptor de serotonina na 1/2 h: ciproeptadina: 42,6 ± 3,2 vs. serotonina: 29,8 ± 4,0 g), na 2a h 
ciproeptadina: 43,5 ± 2,2 vs. serotonina: 32,2 ± 1,5 g) e na 3a h ciproeptadina: 43,5 ± 2,0 vs. serotonina: 
25,5 ± 3,7 g). 
Conclusão: 
O PE-Ga atenua a hipernocicepção mecânica induzida por zimosan e por mediadores que participam da 
inflamação aguda induzida por zimosan nos modelos de peritonite e edema de pata em ratos. 
Apoio Financeiro: 
FUNCAP, CNPq, CAPES. 
 
 



 
10.007 - EFEITOS CARDIOMETABÓLICOS DA MESOTERAPIA COM DEOXICOLATO DE SÓDIO PARA REDUÇÃO 
DE GORDURA CORPORAL EM CAMUNDONGOS SUISSOS FÊMEAS. Mello SCS, Ramos ITT, Lima MLM, 
Fernandes-Santos C, - Departamento de Ciencias Basicas - UFF 
 
Introdução: 
A mesoterapia tem sido amplamente utilizada na redução da gordura localizada, através da aplicação 
subcutânea de substâncias que estimulam a necrose gordurosa. Entre elas está o deoxicolato de sódio 
(DEOXI), um sal biliar que dissolve e emulsifica gorduras. Porém, há carência de evidências acerca da 
segurança desse procedimento para a saúde cardiometabólica. 
Objetivos: 
Investigar longitudinalmente os efeitos cardiometabólicos do DEOXI após uma única aplicação subcutânea 
em camundongos suisso fêmeas saudáveis. 
Métodos: 
Camundongos suissos fêmeas com quatro meses de idade receberam uma injeção subcutânea (SC) de 
salina (100 µL) (C), 13 µg (D13) ou 130 (D130) µg de DEOXI na região inguinal direita e foram eutanasiados 6 
h, 24 h ou 7 dias após a intervenção. Foi avaliado a massa corporal, ingestão alimentar e analitos séricos 
(glicose, triglicerídeo [TG], glicerol, colesterol total [CT], HDL e enzimas hepáticas). O TG e glicerol tecidual 
também foram avaliados no coração, fígado e tecido adiposo marrom [TAM]. Por fim, foi feita a análise 
histopatológica e morfométrica do tecido adiposo branco (TAB) inguinal direito. 
Resultados: 
O DEOXI não alterou a MC e o peso dos órgãos coletados. O TG sérico foi maior em D13-6h comparado a C-
6h (+ 33,0%, P<0,05). O glicerol sérico de D130 foi 62,0% menor (P<0,01) em 6h e 48,7% menor (P<0,05) em 
24h vs. C-6h e C-24h, respectivamente. Em 7 dias, o glicerol de D13 foi menor que D13-6h (49,7%, P<0,01). 
O HDL-c estava elevado em todos os tempos no grupo D130 vs. C e D13. A enzima TGO estava elevada em 
24h comparada ao grupo D13 e C (+45,7%, P<0,05) e o grupo D130 vs. D13 (-28,4%, P<0,05). A enzima TGP 
estava elevada no grupo D13 em todos os tempos. No TAB, foi observada inflamação aguda e 
remodelamento tecidual. No TAM, o TG tecidual estava aumentado em +130,2% (P<0,05) no D130-6h e 
+80,2% (P<0,01) no D130-24h comparado aos seus respectivos controles. Também houve aumento de 
717,5% (P<0,01) no grupo D130-6h vs. D13-6h. No fígado, o TG tecidual no grupo D130-6h foi maior vs. C-
6h (+131,6%, P<0,001) e D13-6h (+108,1%, P<0,01). Em 24h, o TG hepático de D13 foi maior que C-24h 
(+195,0%, P<0,001) e D13-6h (+126,6%, P<0,001). Em 7 dias, o TG hepático de D13-7dias foi maior que C-
7dias (+188,5%, P<0,0001) e D13-6h (+70,0%, P<0,05). O glicerol hepático de D130-24h foi menor que C-24 
(-48,6%, P<0,05) e que D130-6h (-55,0%, P<0,05) e em 7 dias foi menor em D13-7dias (-76,8%, P<0,001) em 
relação a C-7dias e D130-6h (-77,9%, P<0,01). O glicerol do VE em D130-6h foi maior do que C-6h (+204,8%, 
P=0,001) e D13-6 (+56,2%, P<0,05). 
Conclusão: 
A aplicação subcutânea de uma única dose de DEOXI ocasiona efeitos tanto locais quanto sistêmicos 
sanguíneos e em tecidos metabolicamente ativos. 
Apoio Financeiro: 
FAPERJ, PIBIC/CNPq. 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.008 - O OLEO ESSENCIAL DE HYPTIS CRENATA REDUZ A ATIVIDADE DA ENZIMA MIELOPEROXIDASE EM 
INTESTINO DE RATOS PREVIAMENTE TRATADOS COM METOTREXATO. Gomes-Vasconcelos YA, Martins-
Santiago PL, Barros ARM, Alves-Soares R, Ferreira-da-Silva FW, Leal-Cardoso JH, Coelho-de-Souza AN, - 
Laboratório de Fisiologia Experimental - UECE ²Laboratório de Eletrofisiologia - UECE 
 
Introdução: 
O Metotrexato (MTX) é uma droga considerada pela organização mundial da saúde como um dos 
integrantes da lista de medicamentos essenciais para tratamento o câncer. Contudo, semelhante a outros 
medicamentos antineoplásicos, vários efeitos colaterais acometem os usuários deste medicamento, 
principalmente relacionados a presença da inflamação da mucosa oral e intestinal. O óleo essencial 
extraído da Hyptis crenata (OEHc) apresenta efeitos anti-inflamatórios e gastrointestinais, que poderiam 
ser benéficos na atenuação dos efeitos indesejáveis do MTX. 
Objetivos: 
Assim, este trabalho busca avaliar o efeito do tratamento com o OEHc na atividade da enzima 
mieloperoxidase no intestino de ratos tratados com MTX. 
Métodos: 
De forma simplificada, 35 ratos Wistar machos, pesando entre 250g a 300g, provenientes do Biotério do 
Centro Universitário Christus (Unichristus), foram divididos em 5 grupos: Grupo SAL-TW, MTX-TW-6D, MTX-
OEHc-6D, MTX-TW-10D e MTX-OEHc-10D. Os animais dos grupos MTX receberam metotrexato na dose de 
2,5 mg/kg s.c. durante 3 dias seguidos; o grupo SAL recebeu salina s.c. durante o mesmo período; os 
animais tratados com OEHc, receberam uma dose de 300 mg/kg, por via oral, dissolvido em solução de 
Tween 80 a 0,1% (v/v); e os animais dos grupos TW que receberam apenas a solução de Tween 0,1% (v/v). 
Os grupos 6D receberam OEHc ou TW por 3 dias, sendo eutanasiados no 6º dia após o início do tratamento 
com o MTX. Os animais 10D receberam OEHc ou TW por 7 dias, sendo sacrificados no 10º dia após o início 
do tratamento com o MTX. A região abdominal sofreu uma incisão cirúrgica longitudinal para a exposição 
do intestino delgado e dissecação de segmentos de duodeno, jejuno e íleo. Para a dosagem da atividade da 
enzima MPO, os tecidos foram homogeneizados em solução de CTAB 0,5% (Brometo de 
cetiltirmetilamônio) na proporção de 50 mg de tecido por mL de solução e centrifugados (10000 X g por 7 
min a 4º C). Ao sobrenadante (20 μl) foi adicionado 200 μl da solução de leitura (5mg O-dianisidina; 15 μL 
H2O2 1%; 3 ml tampão fosfato; 27 ml H2O), e então a absorbância foi lida em espectrofotômetro a 460 ηm 
nos tempos 0 e após 1 min. O resultado foi relativizado pela quantidade de proteína (dosada pelo método 
de Lowry). Para as análises estatísticas utilizou-se o teste ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey 
para comparações múltiplas, considerando-se estatisticamente diferentes quando p < 0,05. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética de utilização de animais da UECE (07280650/2020). 
Resultados: 
Observou-se a existência de alterações apenas no duodeno e íleo de animais do grupo MTX-TW-6D, onde o 
tratamento com MTX levou a um aumento da atividade da MPO passando de 50,9 ± 9,97 U/mg de proteína 
no Grupo SAL-TW para 144,6 ± 12,80 U/mg de proteína para o duodeno, e de 30,4 ± 6,60 U/mg de proteína 
no Grupo SAL-TW para 70,3 ± 13,17 U/mg de proteína no íleo. O Tratamento com o OEHc preveniu esse 
aumento. A atividade da MPO no grupo MTX-OEHc-6D foi de 24,9 ± 11,18 U/mg de proteína para o 
duodeno e de 34,2 ± 9,37 U/mg de proteína para o íleo. 
Conclusão: 
Como esperado, a administração de MTX levou ao aumento da atividade da MPO, um marcador indireto de 
inflamação, no duodeno e íleo. O tratamento com o OEHc se mostrou eficaz em diminuir a atividade da 
MPO tanto no duodeno quanto no íleo e, consequentemente, a inflamação provocada pelo MTX. 
Apoio Financeiro: 
CAPES e FUNCAP 



 
10.009 - EFEITO DO TRATAMENTO PROLONGADO COM O ÓLEO ESSENCIAL DE HYPTIS CRENATA SOBRE A 
PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA E CONCENTRAÇÃO DE NITRITO EM ESTÔMAGO E DUODENO DE RATOS. Barros ARM, 
Gomes-Vasconcelos YA, Martins-Santiago PL, Lopes MRF, Alves-Soares R, Pires-da-Silva MV, Coelho-de-Souza 
AN, - ¹Laboratório de Fisiologia Experimental - UECE 
 
Introdução: 
A Hyptis crenata, uma espécie vegetal amplamente distribuída nas regiões norte e nordeste do Brasil, 
pertencente à família Lamiaceae. É conhecida popularmente como salva-de-marajó e hortelã-brava e 
frequentemente utilizada pelas suas propriedades fitoterápicas, como tais como anti-inflamatória e digestiva. 
Seus extratos, como o óleo essencial (OE), têm sido objeto de diversos estudos. Contudo, pouco se conhece 
sobre os efeitos do uso prolongado do OE, principalmente no estômago e duodeno, primeiros órgãos a entrarem 
em contato, quando o OE é usado oralmente. 
Objetivos: 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tratamento prolongado com Óleo Essencial de Hyptis 
crenata (OEHc) sobre a peroxidação lipídica e concentração de nitrito em estômago e duodeno de ratos. 
Métodos: 
Foram utilizados ratos Wistar machos com peso entre 170g e 220g. Todos os procedimentos experimentais 
seguiram as normas do Comitê de Ética em Animais da UECE (no. 3157650-2016). Vinte animais foram divididos 
igualmente em quatro grupos: TW (animais tratados por via oral com veículo (solução Tween 80 0,1% (v / v)); 
OEHc30; OEHc100 e OEHc300 que receberam 30, 100 e 300 mg/Kg de OEHc respectivamente. Após 30 dias de 
tratamento, os animais foram eutanasiados por inalação de CO2. Então o estômago e duodeno foram coletados. 
Posteriormente, as amostras foram homogeneizadas em tampão Tris - HCL (100 mM), pH 7,4. A avaliação da 
peroxidação lipídica foi realizada através do método TBARS, sendo realizada uma curva padrão para 
malondialdeído (MDA). A quantificação das concentrações de nitrito foi realizada pela reação de Griess e 
comparada com uma curva padrão de nitrito de sódio. Ambas as quantificações foram relativizadas pela 
quantidade de proteína (determinada pelo método de Lowry). Os dados foram reportados como média ± EPM. 
Para as análises estatísticas foi usado o teste ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey para comparações 
múltiplas considerando-se estatisticamente diferentes quando p<0,05. 
Resultados: 
No tocante à peroxidação lipídica, nenhum dos dois tecidos estudados apresentou alterações significativas nos 
grupos tratados nas doses de 30 e 100 mg / Kg de OEHc. Contudo, na dose de 300 mg/Kg observou-se alterações 
tanto no estômago quanto no duodeno. No estômago, o grupo OEHc300 apresentou um aumento (1035.86 ± 
145.9 ηMol de MDA/mg de proteína) em relação ao grupo TW (442.62 ± 124.1 ηMol de MDA/mg de proteína). 
Inversamente, no duodeno houve uma redução significativa no grupo OEHc300 (624.02 ± 131.8 ηMol de 
MDA/mg de proteína) em relação ao grupo TW (1659.47 ± 401.2 ηMol de MDA/mg de proteína). Em relação a 
quantificação de nitrito, observou-se alterações apenas no estômago. Houve redução significativa nos grupos 
OEHc30 (85.77±12.2 µM/mg de proteína), OEHc100 (97.59 ± 21.3 µM/mg de proteína) e OEHc300 (96.46 ± 7.6 
µM/mg de proteína) em relação ao grupo TW (226.58 ± 41.8 µM/mg de proteína). 
Conclusão: 
oncluímos que a dose de 300mg/kg de OEHc provocou mais alterações principalmente no estômago, que 
apresentou aumento significativa na peroxidação lipídica e redução dos níveis de nitrito, seguido pelo duodeno 
onde provocou o aumento da peroxidação lipídica sem alterar os níveis de nitrito. O estômago também parece 
ser mais sensível às alterações nos níveis de nitrito por apresentar redução já na menor dose estudada. São 
necessários mais estudos e avaliações para associar esses efeitos a alterações funcionais ou possível toxicidade 
do OEHc. 
Apoio Financeiro: 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) 
 
 



 
10.010 - O USO DE FITOESTROGÊNIOS PARA ALÍVIO DOS SINTOMAS DO CLIMATÉRIO: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA. Sá EGP, Silva ENRO, PINHEIROAN, PINHEIRO AN, PINHEIROAN, SÁ EGP, - Centro de Saúdes 
Integradas - Uniceuma 
 
Introdução: 
O climatério é um período de transição para a vida não reprodutiva de uma mulher, que abrange diversas 
transformações físicas, emocionais e sociais. Do ponto de vista fisiológico, ocorre o decréscimo da 
produção de hormônios esteroides, que pode provocar sintomas desconfortáveis, tais como as ondas de 
calor. Para controlar os sintomas, tem-se a tradicional terapia de reposição hormonal, que utiliza 
hormônios sintéticos e pode estar associada a enfermidades, como o câncer de mama. Em contrapartida, o 
uso de fitoestrogênios está sendo uma alternativa à reposição hormonal no climatério. 
Objetivos: 
O objetivo desse estudo foi analisar os benefícios do uso de fitoestrogênios no alívio dos sintomas do 
climatério em mulheres nessa fase da vida reprodutiva. 
Métodos: 
Fez-se uma revisão sistemática, com uma busca de artigos na base de dados Google acadêmico, utilizando 
os descritores fitoterápicos e climatério, segundo o DeCS. A busca incluiu artigos de abordagem qualitativa 
e quantitativa, no período de 2016 a 2022 e excluiu revisões de literatura, somando 10 artigos no total, 
sendo 4 artigos analisados completamente, de acordo com os critérios de inclusão. 
Resultados: 
Os estudos indicam que, mesmo sendo eficazes no combate aos sintomas do climatério e menopausa, o 
uso de fitoestrogênios e plantas medicinais ainda é pouco difundido entre as mulheres da amostragem. 
Dentre as plantas usadas com comprovação científica de alívio dos sintomas climatéricos, a maioria foi 
indicada por familiares e amigos dessas mulheres. As quais fizeram uso informal dos fitoterápicos, por meio 
de chás. Os sintomas que apresentaram melhora foram, majoritariamente, insônia, ansiedade e ondas de 
calor. 
Conclusão: 
Conclui-se que os fitoestrogênios são uma alternativa para o controle dos sintomas do climatério, pois as 
mulheres são capazes de perceber esses benefícios. No entanto, percebe-se a necessidade de maiores 
estudos botânicos e químicos para validar a eficácia e identificar o mecanismo de ação desses fitoterápicos, 
para que, assim, sejam difundidos para mais mulheres. 
Apoio Financeiro: 
Não se aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.011 - EFEITO DO TRANS-ANETOL EM RATOS SUBMETIDOS A SEPSE INDUZIDA POR LIGADURA, PUNÇAO E 
PERFURAÇÃO CECAL. Queiroz CVG, Martins AB, Lima FSP, Mota JS, PIRES AF, Assreuy AMS, - Centro de 
Ciencias da Saude - UECE 
 
Introdução: 
A sepse é uma patologia caracterizada pelo desequilíbrio entre a resposta pró- e anti-inflamatória às 
infecções. As interações entre o sistema imune, desregulação da cascata de coagulação e disfunção 
endotelial são os principais componentes da resposta do hospedeiro ao choque séptico. A sepse induz uma 
infiltração de células inflamatórias, principalmente neutrófilos, aumento de substancias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (TBARS) além das alterações do estresse oxidativo e status oxidante dependendo do nível da 
infecção e acometimento de lesão a múltiplos órgãos. Muito se tem investido em pesquisa na compreensão 
dos processos e fenômenos envolvidos na sepse e principalmente no desenvolvimento de recursos e 
tecnologias a fim favorecer os avanços no tratamento desta patologia. O trans-anetol é um composto 
bioativo presente em óleos essenciais que apresenta atividade anti-inflamatória, antiedematogênica, 
antimicrobiana, analgésica, vasorrelaxante, antitrombótica e antioxidante, além de não causar toxicidade 
sistêmica. 
Objetivos: 
Avaliar os efeitos anti-inflamatórios do trans-anetol na fase inicial da sepse induzida por ligação, punção e 
perfuração cecal (CLP). 
Métodos: 
Ratos Wistar machos de 9-11 semanas (200-300 g) (CEUA/UECE: nº 36062020/2020) receberam trans-
anetol (1 mg/ Kg; v.o.) ou veículo (Tween 80) 60 min antes da indução da sepse pela técnica de ligadura, 
punção e perfuração do ceco (CLP). Após 24 horas o fluido peritoneal foi coletado para contagem total 
(câmera de Neubauer) e diferencial (H&E) de leucócitos, dosagem de malondialdeído (MDA), substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico – TBARRS e óxido nítrico (NO) (Gries) e determinação da atividade da 
enzima glutationa reduzida (GSH). Os resultados foram analisados por ANOVA e teste de Bonferroni (n=5-7; 
p˂0,05) e expressos como Média ± E.P.M. 
Resultados: 
O Anetol reduziu parâmetros inflamatórios, 24 horas após a indução: leucócitos totais (60%; 132338 ± 3528 
vs. CLP:31325 ± 3591), principalmente neutrófilos (84%; 4884 ± 714 vs. CLP: 30870 ± 2974), e os níveis de 
NO2-/NO3 (58%; 0,0881 ± 0,005 vs.CLP: 0,1515 ± 0,026 ) e MDA (55%; 1,320 ± 0,2801 vs. CLP: 2,895 
±0,5696) além de aumentar os níveis da enzima glutationa reduzida em 1,2x (1332 ± 60,0 vs. CLP: 1112 ± 
59,4) 
Conclusão: 
O Trans-anetol possui atividade anti-inflamatória, reduzindo parâmetros como infiltrado neutrofílico, teor 
de NO e MDA e aumento da atividade da enzima GSH 24 h após a indução da sepse no modelo de CLP. 
Apoio Financeiro: 
FUNCAP, CNPq, CAPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.012 - PREPARAÇÕES DERIVADAS DE SEMENTES DE MORINGA OLEIFERA COM ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 
CONTRA TRICHOPHYTON TONSURANS. GUEDES CCDS, BUONAFINA-PAZ MDS, Rocha SKL, Coelho LCBB, 
Navarro DMAF, NEVES RP, NAPOLEÃO TH, OLIVEIRA APS, SILVA PMD, PAIVA PMG, - DEPARTAMENTO DE 
BIOQUÍMICA - UFPE DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA - UFPE DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL 
- UFPE 
 
Introdução: 
As plantas são fontes de metabólitos secundários, ácidos graxos e proteínas com atividade antimicrobiana e 
estudos demonstraram que as sementes de Moringa oleifera são ricas em proteínas capazes de inibir o 
crescimento e a sobrevivência de fungos e bactérias. Fungos dermatófitos causam problemas na pele, 
unhas e cabelos, sendo a espécie Trichophyton tonsuras associada principalmente a infecções no couro 
cabeludo. A resistência desse fungo a compostos utilizados na terapêutica estimula a busca por novos 
agentes antifúngicos. 
Objetivos: 
Este estudo visou determinar o potencial antifúngico de uma fração proteica e do óleo fixo obtidos de 
sementes de M. oleifera contra T. tonsurans. 
Métodos: 
A atividade antifúngica das preparações foi avaliada em concentrações que variaram de 1 a 1024 μg/mL, 
sendo determinada a concentração mínima inibitória (CMI). Os mesmos ensaios foram realizados na 
presença de sorbitol para avaliar a integridade da parede celular dos fungos. Efeitos sinérgicos entre fração 
e óleo, bem como entre cada preparação e antifúngicos comerciais, também foram avaliados; nesse 
ensaios, as concentrações de óleo e fração também variaram de 1 a 1024 μg/mL, enquanto para os 
antifúngicos (cetoconazol, intraconazol e ciclopirox-olamina) variaram de 0,03 a 32 μg/mL. Foram então 
determinados os valores de índice de concentração inibitória fracionada (ICIF). Citometria de fluxo foi 
empregada para investigação de morte celular, integridade lisossomal e potencial de membrana 
mitocondrial dos fungos tratados com óleo e fração na CMI e 2×CMI. 
Resultados: 
A fração proteica e o óleo fixo apresentaram atividade fungistática com CMI de 1024 μg/mL, mas não 
foram agentes fungicidas. A presença de sorbitol preveniu a ação fungistática do óleo (CMI > 2048 μg/mL), 
indicando que essa preparação atua sobre a biossíntese da parede celular. Efeito aditivo foi detectado para 
as combinações fração proteica + óleo fixo (ICIF: 0,507) e fração proteica + cetoconazol (ICIF: 1,0) enquanto 
efeito sinérgico foi detectado para fração proteica + itraconazol (ICIF: 0,12) e óleo fixo + itraconazol (ICIF: 
0,25). Aumento no número de células em apoptose e necrose foi obtido após o tratamento do fungo com a 
fração proteica e o óleo fixo. Hiperpolarização mitocondrial foi detectada nas células tratadas com o óleo e 
combinação de preparações na CMI e 2 × CMI. 
Conclusão: 
Em conclusão, o estudo mostrou que a fração proteica e óleo fixo de sementes de M. oleifera podem ser 
considerados para estudos avançados visando o tratamento de infecções causadas por T. tonsurans por 
inibirem o crescimento do fungo e por aumentarem a eficiência de antifúngicos comerciais. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES, FACEPE e UFPE. 
 
 
 
 
 
 



 
10.013 - O TRATAMENTO COM METOTREXATO AUMENTA A ATIVIDADE DA ENZIMA CATALASE NA MUCOSA 
SEM ALTERAR A ATIVIDADE NA CAMADA MUSCULAR. Lopes MRF, Gomes-Vasconselos YA, Barros ARM, 
Martins-Santiago PL, Alves-Soares R, Pires-da-Silva MV, Coelho-de-Souza AN, - ¹Laboratório de Fisiologia 
Experimental - UECE 
 
Introdução: 
O metotrexato (MTX) é uma das principais drogas utilizadas no tratamento de algumas doenças como 
artrite reumatoide, lúpus, vasculite e no tratamento de algumas neoplasias como a leucemia, 
osteossarcoma, câncer de mama e de alguns tumores cerebrais. Entretanto, esse fármaco, apesar de 
apresentar certas vantagens e benefícios no seu uso, apresenta uma alta toxicidade, que leva ao 
aparecimento de diversos efeitos colaterais, motivados, principalmente, pelas alterações gastrointestinais, 
como irritação e inflamação da mucosa intestinal. 
Objetivos: 
Portanto, esse trabalho objetivou avaliar a atividade da enzima catalase (CAT) na camada muscular e na 
camada mucosa de duodeno de ratos. 
Métodos: 
Para isso, utilizou-se 21 ratos Wistar machos (250g - 300g), provenientes do Biotério do Centro 
Universitário Christus (Unichristus), que foram divididos em dois grupos: grupo MTX, no qual 14 animais 
receberam uma dose de 2,5 mg/kg s.c. de MTX durante 3 dias seguidos e grupo SAL, em que 7 animais 
receberam salina s.c. durante o mesmo período. Posteriormente, dividiu-se o grupo MTX em 2 grupos: 
grupo MTX6D e grupo MTX10D, em que os animais foram eutanasiados após 6 dias e 10 dias do início do 
tratamento, respectivamente. Em seguida, realizou-se uma incisão cirúrgica longitudinal na região 
abdominal do animal para exposição e retirada do duodeno. Parte do duodeno foi congelada 
imediatamente enquanto outra sofreu um corte transversal para abertura do tubo e exposição desse 
segmento em uma placa de Petri contendo Krebs-Henseleit (pH = 7,4) de forma plana. Sob uma lupa 
estereoscópica, retirou-se a camada mucosa com o auxílio de pinças, deixando-se apenas a camada 
muscular, que em seguida foi congelada. Os tecidos depois foram homogeneizados em tampão Tris – HCl 
(100 mM). A medição da atividade da CAT foi realizada por espectrofotometria em comprimento de onda 
de em 240ηm, através da degradação do peróxido de hidrogênio. A atividade foi então relativizada pela 
quantidade de proteína (determinada pelo método de Lowry). Os dados foram reportados como média ± 
EPM. Para as análises estatísticas foi usado o teste ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey para 
comparações múltiplas considerando-se estatisticamente diferentes quando p<0,05. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética de utilização de animais da UECE (07280650/2020). 
Resultados: 
Com base nos dados coletados, o MTX não provocou alterações significativas na atividade da CAT. Porém, 
ao analisar o segmento com todas as camadas intactas, observou-se um aumento significativo da atividade 
da CAT nos grupos MTX6D (8,225 ± 0,76 U/mg de proteína) e MTX10D (6,734 ± 0,84 U/mg de proteína) em 
relação ao grupo SAL (3, 941± 0,33 U/mg de proteína). 
Conclusão: 
Assim, conclui-se que o MTX leva ao aumento da atividade da CAT apenas na camada mucosa do duodeno 
de ratos tratados por 3 dias na dose de 2,5 mg/kg s.c. e esse aumento é observado após 6 dias do início do 
tratamento, persistindo até o 10° dia. 
Apoio Financeiro: 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) 
 
 
 



 
10.014 - CARACTERIZAÇÃO FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS DE FOLHA DE BIXA 
ORELLANA L. EM ESPÉCIES DE TRICHOPHYTON. AMORIM PK, GUEDES CCS, MATOSO TMD, SANTANA NCD, 
CONDE HF, SANTOS ANSD, SILVA WSFLD, BENTA EFDL, SILVA JNDO, BUONAFINA-PAZ MDS, PAIVA MPG, 
OLIVEIRA AMD, NAPOLEÃO TH, - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA - UFPE DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA 
- UFPE 
 
Introdução: 
Dermatofitoses são infecções micóticas produzidas por diferentes espécies de fungos dermatófitos, muitos 
deles apresentando resistência frente aos antifúngicos. Bixa orellana L. (Bixaceae) é conhecida como 
“urucuzeiro” e sua principal aplicação concentra-se na indústria alimentícia; além disso, possui atividade 
larvicida, ação antibacteriana e atividade anti-Leishmania. 
Objetivos: 
O trabalho teve como objetivos descrever o perfil fitoquímico de extratos aquoso, salino e hidroetanólico 
de folhas de B. orellana e avaliar a atividade antifúngica sobre os dermatófitos Trichophyton tonsurans, T. 
rubrum e T. mentagrophytes. 
Métodos: 
Para a análise fitoquímica, foram empregadas cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE). A atividade antifúngica dos extratos foi avaliada de acordo com o 
documento M38-A2 do Clinical and Laboratory Standards Institute, onde as concentrações variaram de 1 a 
1024 μg/mL, sendo determinada a concentração mínima inibitória (CMI). O efeito do extrato hidroetanólico 
na parede celular fúngica foi avaliado através do ensaio de proteção com sorbitol. O sinergismo desse de 
antifúngicos (0,03 a 16,0 μg/mL) com esse extrato foi avaliado pelo método tabuleiro de xadrez, sendo 
determinado o índice de concentração inibitória fracionada (ICIF). 
Resultados: 
CCD apontou a presença de flavonoides, taninos hidrolisáveis, derivados antracênicos, saponinas e 
açúcares redutores nos três extratos. Derivados cinâmicos e taninos condensados foram detectados nos 
extratos aquoso e salino. CLAE identificou a presença de flavonoides e ácido elágico (tanino hidrolisável), 
sendo detectados maior teor de flavonoides para o extrato aquoso (3,4 g%) e maior teor de taninos 
hidrolisáveis para o extrato hidroetanólico (0,34 g%). O extrato hidroetanólico foi o único que apresentou 
ação antifúngica com CMI de 256, 128 e 128 µg/mL para T. tonsurans, T. mentagrophytes e T. rubrum, 
respectivamente. Foi detectado efeito sinérgico para o extrato hidroetanólico e itraconazol contra T. 
mentagrophytes (ICIF: 0,28) e T. tonsurans (ICIF: 0,24). Em relação à espécie T. rubrum houve efeito 
sinérgico entre o extrato e anfotericina B (ICIF: 0,26), bem como entre o extrato e itraconazol (ICIF: 0,022). 
O sorbitol protegeu os fungos da ação do extrato nas três espécies estudadas, indicando que o mecanismo 
envolve perturbação da parede celular. 
Conclusão: 
Em conclusão, o extrato hidroetanólico de folhas de B. orellana é um forte candidato com um agente 
antifúngico frente Trichophyton spp., podendo inclusive ser usado em combinação com antifúngicos 
convencionais. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES, FACEPE e UFPE 
 
 
 
 
 
 



 
10.015 - SULFATED POLYSACCHARIDE FROM MARINE ALGA AGARDHIELLA RAMOSISSIMA PREVENTS 
GASTRIC INJURY IN RODENTS VIA CYTOPROTECTION AND ANTIOXIDANT MECHANISM. Pinheiro JLS, 
Rodrigues LHM, Silva LD, Santos VMR, Gomes DA, Chagas FDS, Chaves LS, Melo MRS, Freitas ALP, 
Damasceno ROS, - Department of Physiology and Pharmacology, Federal University of Pernambuco - UFPE 
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Federal University of Ceará - UFC 
 
Introdução: 
Excessive alcohol consumption can lead to serious consequences for the gastrointestinal tract. In this 
context, sulfated polysaccharides from marine alga A. ramosissima can promote a protective response 
against harmful stimuli to gastric mucosa. However, its gastroprotective effect and possible action 
mechanism have not yet been studied. 
Objetivos: 
To investigate the gastroprotective effect of a sulfated polysaccharide extracted from A. ramosissima (SP-
Ar) in a model of ethanol-induced gastric injury, and its in vitro antioxidant activity. 
Métodos: 
Male and female Swiss mice (25-30 g; 6-7 weeks old, n=6; Ethics Committee 58/2019) were treated with SP-
Ar (3, 10, 30 or 90 mg/kg, p.o.) or saline, and after 1 h, the gastric injury was induced with 50% ethanol. 
One hour later, the animals were euthanized. Macroscopic analysis, hemoglobin concentration, vascular 
permeability, gastric secretion (volume, total acidity, pH and peptic activity) and gastric emptying were 
analyzed. Regarding the in vitro antioxidant activity, DPPH scavenging, antioxidant total activity and ferrous 
iron chelating capacity assays were performed. 
Resultados: 
Compared to ethanol (47.45 ± 3.05 % lesion area), SP-Ar significantly (p<0.05) reduced macroscopic lesion 
area in a dose-dependent manner (40.24±8.13 % lesion area for 3 mg/kg, 21.05±2.95 % lesion area for 10 
mg/kg and 21.00±3.18 % lesion area for 30 mg/kg), reaching maximum effect at the dose of 90 mg/kg 
(11.90±2.90 % lesion area). Compared to control, ethanol also increased tissue hemoglobin levels 
(30.35±2.32 vs. 18.02±0.56 mg/g tissue), a marker of hemorrhagic injury and vascular permeability 
(19.32±1.62 vs. 8.23±0.50 µg Evans Blue/g tissue). However, these changes were prevented in mice treated 
with SP-Ar 90 mg/kg (19.50±1.35 mg/g tissue and 12.55±0.68 µg Evans Blue/g tissue, respectively). 
Considering gastric physiological response, compared to control, SP-Ar 90 mg/kg did not modify gastric 
secretion volume (166.0±24.5 vs. 176.30±28.91 µL), total acidity (0.066±0.004 vs. 0.058±0.005 Eq 
[H+]/mL/4 h), pH (1.19±0.03 vs. 1.24±0.04) or pepsin activity (458.00±17. 30 vs. 455.10±26.19 µM 
tyrosine/4h). As expected, animals treated with histamine, a control used as stimulator of gastric acid 
secretion, had these parameters significantly (p<0.05) altered (291.00±22.52 µL for volume, 0.086±0.003 Eq 
[H+]/mL/4h for total acidity, 1.07±0.01 for pH and 536.50±19.19 µM tyrosine/4h for pepsin activity). In 
addition, atropine (63.86±6.36 % of retention), used as a control, but not SP-Ar 90 mg/kg (46.46±3.56 % of 
retention), promoted a delay in the gastric emptying, compared to saline group (37.28±6.09 % of 
retention). Additionally, in vitro results showed that SP-Ar present antioxidant total activity (87.72±0.76 %), 
DPPH scavenging (59.12±1.89 %) and ferrous iron chelating capacity (78.81±0.36 %). 
Conclusão: 
The sulfated polysaccharide from A. ramosissima has a potential effect against ethanol-induced gastric 
injury by mechanism that involve, at least in part, its intrinsic antioxidant activity. However, it does not 
interfere with motor and gastric secretory functions. Thus, this macromolecule should have applications as 
a new therapeutic alternative to gastric disorders. 
Apoio Financeiro: 
FACEPE and CNPq. 
 



 
10.016 - USO DE BIFOSFANATO PARA TRATAR OSTEOPOROSE E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ODONTOLOGIA: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA. Vasconcelos VA, Batista EVA, Martins AGS, Costa JCS, Vilela GV, Moreira JC, 
Costa CPS, - Superior - CEUMA 
 
Introdução: 
A osteoporose é uma doença crônica multifatorial que acomete ambos os sexos caracterizada por diminuir 
a massa óssea o que resulta na fragilidade do tecido. A osteoporose é uma doença crônica multifatorial que 
acomete ambos os sexos caracterizada por diminuir a massa óssea o que resulta na fragilidade do tecido. 
Os bifosfonatos são amplamente utilizados no tratamento da osteoporose pois alteram o metabolismo 
ósseo, aumentam a massa óssea e diminuem o risco de fratura. O tratamento com bifosfonatos causa 
aumento de densidade da medula óssea e redução do risco de fratura e os efeitos positivos dos 
bifosfonatos persistem durante vários anos após a sua descontinuação. 
Objetivos: 
O objetivo desse trabalho é mostrar o uso dos bifosfonatos para tratamento da osteoporose e suas 
consequências na Odontologia. 
Métodos: 
Essa pesquisa foi realizada de forma sistemática com base em 5 artigos, os quais incluía estudos de caso 
clínico e revisões de literatura, sendo encontrados nos bancos de dados SCIELO, PUBMED. A procura foi 
realizada a partir das combinações: bifosfonatos, osteonecrose dos maxilares, até o dia 22/04/2022. 
Resultados: 
Contudo existe um efeito colateral chamado de osteonecrose dos maxilares que é a incapacidade do tecido 
ósseo afetado em reparar e se remodelar frente a quadros inflamatórios desencadeados por estresse 
mecânico (mastigação), exodontias, irritações por próteses ou infecção dental e periodontal. 
Conclusão: 
O cirurgião-dentista deve ter muito cuidado no tratamento, fazendo a suspensão da medicação em 
paciente com risco de osteonecrose e uso de BFs por mais de 3 anos, sempre optando por tratamentos 
mais conservadores, antibióticoterapia e voltando ao uso da medicação somente após a cicatrização total 
dos tecidos no qual foram operados. Conclui-se que são excelentes medicamentos para tratamento de tal 
enfermidade, entretanto podem causar osteonecrose dos maxilares. 
Apoio Financeiro: 
Ninguem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.017 - AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM ÓXIDO DE ROSA E DONEPEZILA SOBRE 
PARÂMETROS HEMODINÂMICOS DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. Barros LSR, Castro LVO, 
Sabino JPJ, - Departamento de Biofísica e Fisiologia - UFPI 
 
Introdução: 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação persistente 
da pressão arterial (PA) (≥140/90 mmHg). Seus mecanismos de desenvolvimento e progressão ainda não 
foram completamente elucidados e novas estratégias terapêuticas estão sendo investigadas para seu 
tratamento. Dentre estas pode-se citar a estimulação colinérgica por meio de inibidores da 
acetilcolinesterase, por exemplo donepezila, e o uso de produtos naturais com indícios de atividade anti-
hipertensiva, por exemplo o monoterpeno óxido de rosa (OR). 
Objetivos: 
Avaliar os efeitos da administração subcrônica de OR e Donepezila, de forma isolada e em associação, sobre 
os parâmetros hemodinâmicos de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). 
Métodos: 
Grupos SHR-veículo (n=6), SHR-Donepezila (n=9), SHR-OR (n=10), SHR-OR + Donepezila (n=8), SHR-nebivolol 
(n=9) e Wistar-veículo (n=6) com 16 semanas de vida receberam por gavagem durante 14 dias veículo 
(Tween 80 5%), OR (50mg/kg/dia), donepezila (1,6mg/kg/dia), OR + donepezila e nebivolol (10mg/kg/dia). 
Adicionalmente o grupo Wistar foi submetido ao mesmo regime de tratamento com veículo. Todos os 
animais foram submetidos a monitoramento indireto da PA por pletismografia caudal nos dias 0, 7 e 14. Em 
seguida, passaram por cirurgia de canulação da artéria e veia femorais a fim de possibilitar o 
monitoramento direto da PA, por meio do qual foram aferidas variáveis hemodinâmicas basais (PAS, PAD, 
PAM e FC), variabilidade da PAS e IP, sensibilidade do barorreflexo (estimulado por fenilefrina [4 μg/kg] e 
nitroprussiato de sódio[8 μg/kg]), tônus parassimpático (mediante bloqueio com atropina [2 mg/kg]) e 
FIMP. Os resultados foram comparados por ANOVA one way. (* p < 0.05 comparado ao grupo SHR-veículo; 
+ p < 0.05 comparado ao grupo Wistar-veículo). Logo após, os animais foram eutanasiados e procedeu-se à 
necropsia dos órgãos, os quais foram pesados para cálculo do peso relativo. 
Resultados: 
O tratamento com Donepezila induziu um leve, porém significativo, aumento de peso em SHR em 
comparação com o peso basal, tendência semelhante à observada no grupo Wistar-veículo, mas não nos 
outros grupos SHR. De acordo com o monitoramento indireto, a donepezila induziu queda na PAS dos SHR 
na 1ª semana (∆PAS0-7= -19±4mmHg), persistindo até a 2ª semana (∆PAS 0-14= -14±4mmHg), de forma 
similar ao tratamento com nebivolol (∆PAS0-7= -31±4mmHg; ∆PAS0-14= -26±3mmHg), porém em menor 
magnitude. OR reduziu a PAS apenas na 1ª semana, tendo seu efeito atenuado no final do tratamento 
(ΔPAS0−7 = -13,64 ±3,4 mmHg; ΔPAS0−14 = 1,14 ± 8,1 mmHg). A associação entre OR e donepezila levou a 
efeitos menos pronunciados sobre a PAS neste protocolo (ΔPAS0−7 = -8,75 ± 8,8 mmHg; ΔPAS0−14 = -14,13 
± 6,4mmHg), o que sugere antagonismo entre as substâncias. Por meio do monitoramento direto, os 
grupos tratados com Donepezila (171,6 ± 7,4mmHg) e nebivolol (160,1 ± 5,6mmHg) apresentaram menor 
PAS que o controle hipertenso (193,8 ± 5,5 mmHg), sendo que apenas o nebivolol, usado como controle 
positivo, reduziu outros parâmetros (PAD, PAM e FC). 
Conclusão: 
O tratamento com OR + donepezila não alterou as variáveis hemodinâmicas, mas foi o único a induzir uma 
melhora no reflexo bradicárdico dos animais. Nenhuma das intervenções levou a melhoras no tono 
parassimpático e FIMP de SHR. 
Apoio Financeiro: 
Conselho Nacional de Ciências Científicas e Desenvolvimento Tecnológico e à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 



 
10.018 - EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE YLANG-YLANG (CANANGA ODORATA) SOBRE A HIPERALGESIA E 
FORMAÇÃO DE EDEMA EM MODELO DE ARTRITE EXPERIMENTAL. Lossavaro PKMB, Bonfá IS, Lencina JS, 
Toffoli-Kadri MC, Silva-Filho SE, - Faculdade de Ciência Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil. - UFMS 
 
Introdução: 
O uso de fármacos anti-inflamatórios se torna limitado na terapêutica devido aos efeitos adversos que 
podem ocasionar. Sendo assim, a busca de produtos naturais com atividade anti-inflamatória e menor 
incidência destes efeitos torna-se relevante. O Ylang-ylang (Cananga odorata) é uma planta da família 
Annonaceae. Várias atividades biológicas foram descritas para o óleo essencial de ylang-ylang (OEY). No 
entanto, estudos sobre o efeito do OEY na resposta inflamatória ainda são limitados. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito do OEY sobre a hiperalgesia e formação de edema em camundongos submetidos à artrite 
experimental induzida por zymosan. 
Métodos: 
Camundongos machos Swiss foram tratados com OEY (nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg, v.o.); 
dexametasona (1mg/Kg, v.o., droga de referência) ou veículo (solução de salina e Tween 1%, v.o.) (n=5 
animais/grupo). Uma hora após o pré-tratamento foram injetados 200 µg de zymosan diluídos em 10µL de 
salina estéril na cavidade articular do joelho direito dos camundongos, no joelho esquerdo dos 
camundongos foi injetado somente salina. Nos tempos de 3 e 4 horas após a indução da artrite foi avaliada 
a hiperalgesia mecânica, por meio de um analgesímetro digital (Von Frey, Insight®), onde os animais 
receberam uma pressão na região plantar das patas direita e esquerda e registrada a intensidade de força 
aplicada até a retirada da pata pelo animal. Nos tempos de 4 e 6 horas após a indução da artrite foi 
avaliada a formação de edema articular por meio de um micrômetro digital, para a mensuração do volume 
da articulação dos joelhos direito e esquerdo, sendo a formação de edema determinada pela diferença de 
volume entre as articulações. Os dados foram expressos como a média E.P.M., os resultados foram 
analisados por análise de variância ANOVA, seguida do teste de Tukey. O protocolo experimental foi 
aprovado pela CEUA/UFMS, sob protocolo nº 1.182/2021. 
Resultados: 
A injeção intra-articular de zymosan promoveu formação de edema e hiperalgesia nas articulações dos 
camundongos nos períodos avaliados. O tratamento de OEY na dose de 200mg/kg reduziu a hiperalgesia 
mecânica nos tempos de 3 e 4 horas após a indução da artrite, em 52,38% e 81,75%, respectivamente, em 
comparação com o grupo controle. Foi observado a formação de edema em 4 horas (1,004 ± 0,134 mm) e 
em 6 horas (1,008 ± 0,208 mm) após a indução da artrite, em comparação com o grupo que recebeu 
apenas injeção i.a. de salina 0,9%. O tratamento com OEY na dose de 100mg/kg reduziu a formação de 
edema nos tempos de 4 e 6 horas após indução da artrite, em 73,91% e 72,89%, respectivamente. Na dose 
de 200 mg/kg, o tratamento com OEY reduziu a formação de edema nos tempos de 4 e 6 horas em 77,5% e 
66%, respectivamente, em comparação com o grupo controle. O tratamento com dexametasona reduziu a 
hiperalgesia e formação de edema em todos os tempos analisados. 
Conclusão: 
O OEY apresenta atividade anti-inflamatória, reduzindo a formação de edema e hiperalgesia em 
camundongos submetidos à inflamação articular. 
Apoio Financeiro: 
CAPES e CNPq 
 
 
 



 
10.019 - A INFLUÊNCIA DA DEXAMETASONA NO MANEJO DA SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 
AGUDO EM PACIENTES COM COVID-19: PRINCIPAIS RESULTADOS DE ESTUDOS ATUAIS. Silva IMCP, Filho 
AEAR, Aziz NTAA, Duarte MLM, Carvalho AA, - Medicina - Uniceplac 
 
Introdução: 
Sabe-se que o COVID-19 é uma patologia que leva à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), 
que consiste em uma grave lesão pulmonar, desencadeada com processos inflamatórios pulmonares. Esses 
geram disfunção de oxigênio denominada hipóxia, a qual gera intenso estresse fisiológico e induz uma 
gama de efeitos tóxicos a nível celular. Assim, essa condição culmina na necessidade de ventilação 
mecânica pelos pacientes. Diante desse contexto, os estudos em questão mencionam: a utilização de 
corticosteroides, a dexametasona, no manejo de pacientes com COVID-19 e as influências desse fármaco 
no prognóstico. 
Objetivos: 
O resumo tem por objetivos comparar dois estudos sinérgicos, um em animais e outro em pacientes na UTI, 
que investigaram o efeito da dexametasona na sobrevivência e uso de ventilação mecânica na doença do 
COVID-19. 
Métodos: 
O trabalho em questão foi realizado a partir de uma seleção de artigos publicados na base de dados 
PubMed, Biblioteca Eletrônica e Científica Online (Scientific Electronic Library Online, SciELO). Para essa 
pesquisa foram utilizadas as palavras chave ´´covid´´ ´´animals´´ e ´´medicine research´´ combinados com o 
operador booleano AND. Nesse sentido, foram usados artigos cuja temática aborda a influência da 
dexametasona no manejo da síndrome do desconforto respiratório agudo em pacientes com COVID-19. 
Resultados: 
Tendo em vista a cascata de eventos estressantes ao organismo, ocasionados pela ausência de oxigênio, 
devido à infecção pelo SARS-CoV-2, a dexametasona demonstrou efeitos protetores contra a letalidade 
induzida por hipóxia em camundongos, em um estudo randomizado realizado com 84 roedores, resultando 
num efeito protetor, em seu uso por 10 dias. Isso ocorre devido aos efeitos anti-inflamatórios, anti-
fibrinolíticos e vasoconstritores dos corticosteróides, os quais apresentam resultados mais exuberantes em 
pacientes com hipoxemia e sob suporte respiratório invasivo/não invasivo, do que em pacientes sem 
hipoxemia e sem suporte respiratório. Concomitante a isso, um ensaio clínico randomizado realizado em 41 
unidades de terapia intensiva do Brasil, com 299 pacientes, utilizando dexametasona em pacientes com 
COVID-19, apresentou desfechos primários, no grupo que usou o corticosteróide, uma média de 6,6 dias 
sem ventilação (IC 95%, 5,0-8,2) durante os primeiros 28 dias. Já no grupo de tratamento padrão, 
obtiveram 4 dias sem ventilação (IC 95%, 2,9-5,4). Dessa forma, o estudo em camundongos concluiu que 
além dos efeitos benéficos da dexametasona contra a hipóxia, o propranolol apresentou desfechos 
positivos, sendo segura, potencial e prudente para o tratamento. Já no estudo em humanos, o uso de 
dexametasona intravenosa conjuntamente com o tratamento padrão resultou na diminuição do número de 
dias em ventilação, mais de 28 dias em pacientes com COVID-19 e SDRA grave. 
Conclusão: 
Portanto, torna-se evidente que o uso da dexametasona atrelado ao tratamento padrão comparado ao 
tratamento padrão sozinho demonstrou resultados promissores, como aumento dos dias de vivos e sem 
ventilação mecânica em ambos os estudos, tanto em camundongos quanto em pacientes na UTI. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio 
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11.002 - RELAÇÃO ENTRE COVID-19 E ALOPECIA ANDROGENÉTICA: UMA REVISÃO LITERÁRIA DOS ANOS 
2020 ATÉ 2022.. York BBCCN, Barreto ASC, Ferreira JPN, Trabulsi RK, Lima VKGPA, Torres MAO, - Medicina - 
UNICEUMA 
 
Introdução: 
Alopecia androgenética (AGA) é uma patologia onde há um estado hiperandrogênico que gera queda aguda 
ou crônica do cabelo. Nos últimos dois anos tem sido relacionada com o grau de severidade nas 
hospitalizações por COVID-19. Ademais, tanto a AGA quanto a COVID-19 têm relação direta com hormônios 
sexuais masculinos, já que esses serão responsáveis, em alguns casos, por gerar quadros mais graves dessas 
patologias, isso ocorre devido ao papel desses hormônios na modulação das respostas imunes inata e 
adaptativa. 
Objetivos: 
Dessa forma o objetivo desse estudo foi avaliar a relação entre a AGA, sendo ela aguda ou crônica, em 
pacientes infectados pelo vírus da COVID-19. 
Métodos: 
Esse trabalho corresponde à um estudo de revisão integrativa, o qual utilizou as plataformas de pesquisa 
Scielo e Google Acadêmico. Na busca pelos descritores “COVID-19” e “Alopecia Androgenética” apareceram 
14,100 resultados, sendo os critérios de inclusão artigos dos anos 2020 até 2022 que relacionavam COVID-
19 e Alopecia androgenética. Os critérios de exclusão foram artigos que fugiam deste tema ou não 
relacionavam de forma direta as duas patologias. Para tal, foram usados 4 artigos na confecção desse 
trabalho. 
Resultados: 
Em estudos epidemiológicos realizados foi avaliado que a maior sensibilidade androgênica pode estar 
relacionada diretamente com sintomas de maior gravidade que levaram à internação por COVID-19. Além 
disso, observou-se que a queda de cabelo está relacionada com um sintoma de início tardio da COVID-19 
podendo ter como possíveis causas o hiperandrogênico, fatores genéticos e estressores psicológicos, 
apesar de ainda não ter um mecanismo fisiopatológico esclarecido. Nota-se também a relação entre os 
fatores de risco das duas patologias, sendo o principal fator a idade avançada. Em um estudo 
epidemiológico constatou-se que cerca de 70% dos pacientes internados por COVID-19 eram do sexo 
masculino com uma média de 62,5 anos de idade e que 79% desses indivíduos possuíam AGA severa. 
Contudo, o estudo é limitado devido ao tamanho da amostra (n=175 pacientes com COVID-19) e a falta de 
um grupo de controle e desfechos. 
Conclusão: 
Portanto, conclui-se que apesar das relações encontradas entre a COVID-19 e a AGA, e seus fatores de risco 
associados, são necessárias mais pesquisas sobre o tema, pois embora seja possível fazer a associação 
entre as duas patologias, ainda não é confirmado os mecanismos fisiopatológicos que as unem. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.003 - INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA NA PATOGÊNESE DA ALOPECIA AREATA.. Aguiar FRRA, Freitas FBC, 
Vale TCBR, Torres MAO, - Imunologia - UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO 
 
Introdução: 
A alopecia areata é uma doença autoimune que leva à queda capilar e manchas residuais circulares no 
couro cabeludo, representando a segunda maior causa de queda de cabelo não cicatricial. Fatores diários 
de vida, como stress patológico, fumo e síndrome metabólica podem desencadear a patologia, que possui 
uma predisposição genética. O folículo é atacado pelas células autoimunes no bulbo capilar, contribuindo 
para a supressão da ativação de células imunológicas combatentes, contribuindo para o quadro de estresse 
oxidativo, que altera os sistemas moduladores, interferindo no equilíbrio imunológico e metabólico. Deve-
se considerar que além das alterações dermatológicas, defronta-se com o fardo psicossocial que 
acompanha o quadro. 
Objetivos: 
Objetivou-se avaliar a influência dos hábitos cotidianos relacionados ao desenvolvimento da alopecia 
areata, com base na patologia imunológica da doença. 
Métodos: 
Realizou-se uma busca na base de dados on–line Pubmed. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos em 
inglês que mostrassem fatores de vida envolvidos na patogenia e os descritores: alopecia areata, 
imunopatologia, estilo de vida e fatores psicossociais. Foram escolhidos artigos dos anos de 2020 a 2022, 
com n de pelo menos 12. O fator de impacto considerado foi de 1 ponto. Os critérios de exclusão utilizados 
foram artigos incompletos e de anos anteriores. Cada artigo foi estudado e os resultados importantes 
obtidos foram descritos. 
Resultados: 
A alopecia areata requer pelo menos quatro processos de alteração no fenótipo de perda capilar não 
cicatricial: presença de um INFg-secretor (imunomodulador estimulador de Th1), célula inflamatória 
perifollicular infiltrando-se em torno do bulbo folicular (HFs), colapso dos fatores fisiológico dos HFs 
anágenos e distrofia principal do bulbo folicular, levando à derramamento do eixo do cabelo. Estudos 
comprovam que os folículos capilares que carregam CD200 estão diminuídos em pacientes com alopecia. 
Crescentes evidências indicam uma relação entre Síndrome do Estresse Pós traumático e alterações no 
sistema imunitário, sugerindo um gatilho para o aparecimento da doença. O tabagismo possui uma 
influência substancial tanto nas respostas humorais como nas respostas imunes mediadas, aumentando o 
nível de Th2 inflamatório, sugerindo a exarcebação da alopecia areata nesta exposição. Outros fatores 
como alimentação, toxinas e infecções estão associados a processos da desregulação autoimune. Um 
diagnóstico de alopecia areata foi significativamente associado ao risco de várias comorbilidades, mais 
notavelmente vitiligo, dermatite atópica e doença de Crow. 
Conclusão: 
Conclui-se que vários fatores externos influenciam na patogênese da alopecia areata, favorecendo a 
atividade autoimune e conduzindo à várias condições imunológicas durante seu curso clínico. O mecanismo 
molecular detalhado envolvido na patogênese diária relacionado ao estilo de vida permanece incerto. Há 
uma limitação de artigos que discorrem a respeito de informações detalhadas sobre fatores cotidianos de 
estilo de vida que influenciam a patogênese de alopecia areata. Há a necessidade de incrementar os 
estudos e as pesquisas focadas nas atitudes pessoais cotidianas que levam à ativação, reativação ou 
exarcebação da doença, visto que podem relacionar a uma importante informação prognóstica, 
possibilitando novos métodos de tratamento específicos. 
Apoio Financeiro: 
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11.004 - ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ÓXIDO NÍTRICO E A CONDIÇÃO DE SAÚDE GERAL DO PACIENTE 
COM COVID-19 EM SÃO LUÍS NO ESTADOS DO MARANHÃO. Amorim ÉAF, Ferreira BSC, Silva LCN, - 
Programa de Pós Graduação em Odontologia - CEUMA 
 
Introdução: 
Uma doença respiratória causada por um tipo de coronavírus(COVID-19), alastrou-se rapidamente por 
todos os continentes. Os sintomas da COVID-19 são semelhantes ao resfriado, podendo evoluir para 
insuficiência respiratória grave pela resposta imunológica exacerbada com liberação de citocinas e 
mediadores pró inflamatórios (D’ALESSANDRO et al., 2020). O óxido nítrico é conhecido em outras doenças 
inflamatórias onde ocorrem uma produção exacerbada de seus indutores (ALAMDARI et al., 2020). Estudos 
demonstram que o óxido nítrico é uma molécula chave na patogênese das infecções virais (CYMERYS et al, 
2019). O óxido nítrico enquanto mediador atua na replicação do vírus e na partenogênese. Por isso, o 
presente trabalho analisou as dosagens de óxido nítrico de pacientes com COVID-19 na cidade de São Luís 
do estado do Maranhão. 
Objetivos: 
Dosar os níveis de óxido nítrico no soro de pacientes contaminados com COVID-19 em São Luís - 
Maranhão/Brasil. 
Métodos: 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa sob número do parecer, 4.657.198. As amostras 
foram coletadas de dezembro/2021 a março/2022 em São Luis (MA). Um total de 307 amostras foram 
obtidas. Sujeitos assintomáticos foram recrutados de forma pareada (sexo e idade) para controle. Cada 
amostra de sangue foi centrifugada por 10min a 3500 × G. O soro foi transferido para tubo de polipropileno 
(10 μL/mL) e armazenado a -80 °C. Para dosagem de Óxido Nitrico Soluções de Reagente de Griess, Nitrito 
de Sódio a 1mM/mL e PBS. O teste foi feito em duplicata. Em placas multi poço de 96, foi adicionado 50μL 
da solução PBS. Nos poços vazios da primeira fileira, foi colocado 100μL da solução padrão diluída em 
solução PBS. Foi feito diluição seriada transferindo 50μL para cada poço adiante e homogeneizando 5x. Em 
seguida foi adicionado 50μL do Reagente de Greiss em todos os poços, exceto branco. Encubado por 10 
min em temperatura ambiente com a placa protegida da luz, sendo levado para o leitor de ELISA, com 
leitura de 540 nm. 
Resultados: 
Das 307 amostras, 12 descartadas. O percentual de pacientes internados entre as mulheres e os homens foi 
de 12,95% e 10,9% respectivamente. Esses resultados demonstram que pacientes do sexo masculino são 
maioria dos contaminados, porém são menos hospitalizados quando comparados com sexo feminino. A 
dosagem média do óxido nítrico em pacientes acometidos pela COVID-19 que necessitaram de 
hospitalização foi de 0,0956 mM/mL, enquanto pacientes negativados para COVID-19 foi de 0,17132 
mM/mL, já pacientes com sintomas leves foi 0,1309 mM/mL. O resultado mostrou diferença entre 
pacientes que precisaram de auxilio médico hospitalar e os que não precisaram, evidenciando uma 
associação entre os níveis de óxido nítrico e a condição de saúde geral do paciente em termos de 
gravidade. 
Conclusão: 
Pacientes do sexo masculino são maioria dos contaminados porém são os que menos precisaram de 
hospitalização. Os níveis de óxido nítrico mostram que pacientes acometidos pela COVID-19, possuem 
diferença significativa nos níveis quando comparados com pacientes negativados, esses resultados 
demonstraram que há uma associação entre os níveis de óxido nítrico e a condição de saúde geral do 
paciente em termos de gravidade. 
Apoio Financeiro: 
CAPES, FAPEMA 



 
11.005 - IMPACTO DA COVID-19 EM INDIVÍDUOS COM TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA. Santana LC, Sales 
ACS, Costa MRF, Ferreira BSC, Silva JGM, Lima JVS, Nascimento VA, Santos AF, Pereira EA, Zagmignan A, - 
Microbiologia - Universidade ceuma 
 
Introdução: 
No Brasil, uma preocupação é o potencial impacto que o COVID-19 pode causar em outras doenças 
prioritárias para saúde pública, como a tuberculose (TB), uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade dentre as doenças infecciosas. As alterações imunológicas decorrentes da COVID-19 podem 
desencadear a transição da forma latente de TB para a fase ativa. Aliado a isso, as possíveis sequelas 
deixadas pelas formas mais graves de COVID-19 podem resultar em um desfecho clínico mais severo da TB. 
Objetivos: 
Os objetivos deste trabalho foram avaliar o impacto da COVID-19 na resposta imunológica, adesão ao 
tratamento e o aspecto clínico em pacientes acometidos com tuberculose pulmonar ativa em São Luís -
Maranhão. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo caso-controle de pacientes com tuberculose pulmonar ativa, realizado em um 
hospital de referência em São Luís – MA, entre janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Participaram do estudo 
pacientes de ambos os sexos com idades entre 18 a 60 anos e que aceitaram assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram incluídos pacientes com diagnóstico de TB pulmonar ativa 
com sintomatologia característica, radiografia de tórax sugestiva e/ou baciloscopia positiva e presença da 
cicatriz vacinal - BCG (Bacilo Calmette-Guérin) e voluntários saudáveis que não tinham tido contato prévio 
com caso de TB e sem manifestações crônicas e parasitárias. Realizou-se a coleta de dados sócios 
demográficos, exames clínicos laboratoriais, radiológicos, histopatológicos, microbiológicos, conduta 
médica adotada, os resultados do tratamento e eventos adversos por meio de um questionário e do 
prontuário e foi realizado coleta de sangue para realização do grau de exposição ao SARS-CoV-2 utilizando 
o Teste rápido coronavírus (IgM/IgG) (ECO Diagnóstico) bem como dosagens de óxido nítrico e dosagens 
bioquímicas. Os resultados foram analisados no GraphPad Prism® 8, sendo avaliada as variáveis categóricas 
pelos testes de qui-quadrado ou exato de Fisher; para as variáveis numéricas foi aplicado o teste T de 
Student e para teste Mann-Whitney para varáveis não paramétricas. O presente estudo foi aprovado sob 
parecer consubstanciado n.º 4.657.164. 
Resultados: 
Dos 36 indivíduos com tuberculose pulmonar ativa que participaram do estudo, 21 (58,3%), apresentaram 
sintomas de COVID-19 e 12 (33,3%) apresentaram sorologia positiva para COVID-19. Em relação ao 
tratamento, apenas 14 (38%) completaram o esquema de tratamento ao final do sexto mês sob supervisão. 
A função hepática, nível de Proteína C reativa (PCR), e perfil lipídico tiveram um aumento significativo nos 
pacientes com TB pulmonar ativa em relação aos controles (p<0,0001). E ainda, os pacientes com TB 
pulmonar ativa IgG+ para COVID-19 tiveram aumento na PCR 47,9 (7 -161) quando comparados aos IgG- 29 
(7,5 – 91,6) (p 0,034), sem diferença de óxido nítrico entre os grupos. 
Conclusão: 
Portanto, a pandemia da COVID-19 tem tido um impacto negativo no diagnóstico e na adesão ao 
tratamento da tuberculose. A desregulação da função hepática já detectada antes do início do tratamento 
para TB pode reduzir a eficácia e prolongar o tratamento, desse modo esses indivíduos necessitam de um 
acompanhamento minucioso. Embora alguns indivíduos tenham sorologia positiva para COVID-19 mais 
testes são necessários para entender o papel do SARS-CoV-2 na progressão da tuberculose. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento próprio 
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12.001 - DEGRADAÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO SOBRE IRRADIAÇÃO LED COMBINADO A PROCESSO 
FENTON (FE2+/H2O2). Costa NM, Marques PRS, Costa KM, Silva DF, - mestrando - CEUMA 
 
Introdução: 
Mundialmente, há uma incidência crescente de contaminantes em matrizes aquosas, substâncias orgânicas 
sintéticas como antibióticos, pesticidas e produtos farmacêuticos. Infelizmente, estes compostos são 
contaminantes de águas, conhecidos no mundo, principalmente, devido a ação antrópica. Este problema, 
associado a ocorrência destes poluentes em níveis traços, cria desafios únicos para a detecção analítica e 
avaliação do desempenho da remoção destes contaminantes em águas utilizando técnicas analíticas 
simples 
Objetivos: 
Neste trabalho foi estudado a aplicação do Processo Oxidativo Avançado foto-Fenton (LED-UV/Fe2+/H2O2) 
na degradação do fármaco diclofenaco de sódio em solução aquosa 
Métodos: 
O fármaco foi determinado via espectrofotometria UV-Vis, utilizando um planejamento fatorial 23, com 
ponto central para avaliara degradação do fármaco. O planejamento foi composto por dois níveis (+/-) e 
três fatores, sendo (X1) Tempo de irradiação, variando de 2 a 4 h; (X2) Teor de peróxido de hidrogênio, 
variando de 1 a 7%; e, (X3) Concentração de Fe2+, variando de 25 a 100 mg L-1. Todos os ensaios de 
otimização foram realizados utilizando-se 200 mL de uma solução de concentração de 10 mg mL-1 de 
diclofenaco de sódio 
Resultados: 
De acordo com os níveis (mínimo e máximo) definidos para cada parâmetro, a metodologia otimizada 
mostrou que a melhor degradação do fármaco foi alcançada combinando-se 2 h de irradiação, 1% de 
solução de H2O2 e 25 mg L-1 de solução contendo Fe2+, onde obteve-se 97,04% de degradação do 
diclofenaco de sódio. Da análise de variância (ANOVA) pôde-se inferir que a concentração de Fe2+ (p = 
0,13044) e a interação tempo de irradiação x concentração de Fe2+ (X1X3) (p = 0,0439) tiveram a maior 
significância no processo de degradação 
Conclusão: 
O planejamento experimental foi útil para indicar a região de máxima degradação, logo, a metodologia foi 
adequada para degradação dos resíduos deste fármaco em amostras de água.. 
Apoio Financeiro: 
não tem 
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14.001 - ESTABLISHMENT OF A STANDARD MOUSE MODEL FOR METABOLIC DYSFUNCTION-ASSOCIATED FATTY 
LIVER DISEASE AND IMPLICATIONS OF HERBICIDE EXPOSURE. Romualdo GR, Cardoso LV, Santos AS, Cogliati B, 
Rodrigues J, Barbisan LF, - Pathology - Botucatu Medical School - UNESP Structural and Functional Biology - 
Biosciences Institute - UNESP Faculty of Health Sciences - UFGD Pathology - School of Veterinary Medicine and 
Animal Science - USP Chemical and Biological Sciences - Biosciences Institute - UNESP 
 
Introdução: 
Non-alcoholic Fatty Liver Disease associated to Metabolic Dysfunction (MAFLD), which has a growing 
epidemiologic/economic burden, is associated to western diet (WD) and changes in gut microbiome-adipose 
tissue(AT)-liver axis (Nat.Rev.Gastroenterol.Hepatol. 18; 770, 2021). Metabolic/microbiome features are usually 
neglected/not reproduced by most animal models (Hepatol. 74;1884,2021). Glyphosate (GLY) and 2,4-D are 
often identified in food/water, and deleterious effects of these herbicides within/below the toxicological limits 
have been demonstrated (Integr.Environ.Assess.Manag.17;507,2021). Nonetheless, literature lacks studies on 
their effects on MAFLD pathogenesis. 
Objetivos: 
We aimed at (1) characterizing a MAFLD model induced by WD and its main features at the gut-AT-liver axis; and 
(2) evaluating whether GLY and/or 2,4-D promote MAFLD. 
Métodos: 
(1) MAFLD was induced in 5-to-6-week-old male C57BL6 mice (n=8/group), that received a high-fat (30% lard and 
0.2% cholesterol, ~57% cal.) and sucrose-rich (20%) chow, and a high sugar solution (23.1 and 18.9 g/L of D-
fructose and D-glucose), or AIN-93G basal chow and water for 6 months. (2) In other bioassay, we used MAFLD 
model (n=10/group), and concomitantly treated with GLY [0.05 or 5 mg/kg body weight (bwt)/day], 2.4-D (0.02 
or 2 mg/kg/day), or GLY+2,4-D (0.05+0.02, 5+2 mg/kg/day) by gavage (5×/week). Low doses followed the 
Acceptable Daily Intake, while high doses were based on No Observed Adverse Effect Level. Glucose tolerance 
test was performed, serum was obtained for alanine aminotransferase (ALT) and triglyceride determination, 
liver/AT were sampled for histological analysis and/or immunoblot, and cecal content was collected for 16S 
rRNA sequencing. Data were analyzed by Student t/Mann-Whitney tests (2 groups) or (>2 groups) one-way 
ANOVA/Kruskal-Wallis and posthoc Tukey test (P<0.05). Proportions or correlations were analyzed by Fisher`s or 
Pearson`s test. Data are presented as Mean±standard deviation, Median(Max-Min) or proportion. 
Resultados: 
(1) MAFLD model: WD-fed animals had glucose intolerance, increases in serum cholesterol and ALT; enhanced 
liver NAFLD activity score [0(0-0) vs 6(7.5-6.0)] with extensive macro/microvesicular steatosis, hepatic stellate 
cell activation (0.4±0.1 vs 2.0±0.9 %α-SMA area), pericellular sinusoidal fibrosis (0.2±0.1 vs 4.5±1.8 %area), 
increased hepatic protein levels of p65-NFκB (1.0±0.2 vs 1.7±0.4 foldchange) and decreased Nrf2 (1.0±0.2 vs 
0.6±0.2, foldchange). WD led to obesity (final bwt, 28±2 vs 54±2g), adipocyte hypertrophy (487±74 vs 840±125 
µm²) and increased macrophage (104±33 vs 725±571 cells/µm²) and mast cell (4.1±2.0 vs 166±58 cells/µm²) 
infiltration in AT. WD-fed mice showed decreased Shannon`s diversity (2.9±0.0 vs 2.5±0.2), Bacteroidetes (50% 
vs 9%) and Bacteroides (12% vs 1%) abundance, that had the highest number of correlations with AT-liver 
parameters. Similar findings were obtained in silico (GMrepo v2) using gut microbiome data of MAFLD patients. 
(2) Herbicides: GLY did not promote MAFLD. 2,4-D (2mg) alone increased WD-induced liver inflammation score 
[0(0.0-1.0) vs 1.5(1.0-2.0)], the proportion of mice with moderate/severe inflammation and fibrosis (0% vs 50%, 
both), and the infiltration of mast cells in AT (142±42 vs 245±124 cells/µm²). 
Conclusão: 
(1) Our model phenotypically resembled human MAFLD. (2) 2,4-D promoted inflammation in liver-AT axis during 
MAFLD, and further mechanisms will be evaluated (RNA-Seq and16S rRNA sequencing). 
Apoio Financeiro: 
FAPESP: #2020/00377-0, 2021/07954-6, 2020/01078-7 



 
14.002 - AÇÃO DA LECTINA EXTRAÍDA DE SEMENTES DE CANAVALIA BRASILIENSIS (CONBR) EM FERIDAS 
CUTÂNEAS INFECTADAS POR BACTÉRIAS. Sousa CEM, Silva LS, Paiva MYM, Silva ISS, Castelo SJS, Santos JLS, 
Branco4 JSC, Batista KLR, Batista KLR, Teixeira3 CS, Silva LCN, - Laboratório patogenicidade microbiana - 
Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
As feridas cutâneas são um problema comum e desafiador na prática clínica, muitas vezes dolorosas e de 
cicatrização difícil, são uma porta de entrada para processos infecciosos e fatores importantes na redução 
da qualidade de vida. A reparação dessas lesões é realizada através de complexas vias bioquímicas e 
celulares e a eficiência desse processo é significativamente prejudicada pela ocorrência de contaminações. 
Staphylococcus aureus é uma espécie das muitas do gênero dos estafilococos, um tipo de bactéria 
integrante da flora residente no corpo humano. Normalmente ela permanece no corpo sem causar 
doenças, mas através de infecções oportunistas são um importante causador de contaminações cutâneas e 
sua capacidade de adquirir resistência estimula a busca de novos compostos antimicrobianos. As proteínas 
de ligação a carboidratos as quais são comumente chamadas de lectinas tem demonstrado diversas ações 
farmacológicas, incluindo em modelos de infecção sistêmicos. Dentre muitos compostos que podem ser 
utilizados para uma possível cicatrização de feridas está a lectina extraída da Canavalia brasiliensis (ConBr) 
uma espécie predominante do Continente Americano pertencente à família Leguminosae sendo conhecida 
como feijão-bravo-do-Ceará. Relatos mostram que ConBr conseguiu acelerar o processo cicatricial em 
lesões cutâneas estéreis, porém o seu efeito em lesões infectadas ainda não foi descrito. 
Objetivos: 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana e cicatricial de ConBr em 
feridas contaminadas por S. aureus. 
Métodos: 
Este teve aprovação da Comissão de Ética de Uso de Animais (CEUA) sob protocolo nº 24/21, utilizou-se 
camundongos Swiss com idade entre 8 e 12 semanas e peso de 20 a 40 gramas, divididos em 4 grupos: 
(i)infectados; (ii) infectados com S. aureus e tratados com ConBr (100 µg/ml); (iii) não infectados; (iv) não 
infectados e tratados com ConBr (100 μg/mL). Uma lesão (8 mm) foi induzida no dorso dos camundongos, e 
posteriormente adicionou-se 80 μL de uma suspensão de S. aureus ATCC 6538 (0,5 X 108 UFC/mL) sob a 
ferida para promover a infecção. Os animais foram analisados e tratados durante 10 dias, os resultados 
obtidos passaram por avaliação estatística realizada por meio de análise de variância (ANOVA), seguida 
pelo teste de Boferroni ou Kruskal-Wallis, para dados paramétricos e não paramétricos, adotou-se o nível 
de significância igual a 0,05. 
Resultados: 
Notou-se que o tratamento tópico utilizando ConBr estimulou uma ligeira melhora na contração da ferida, 
principalmente nos primeiros dias após a indução da lesão. Os dados obtidos entre o 1º e o 5º dia 
mostraram que em comparação ao grupo controle, ConBr induziu uma contração 35,89% mais rápida. A 
severidade da infecção que foi medida ao avaliar alguns parâmetros da ferida permaneceu igual para 
ambos os grupos (60,41 ± 1,9 mm), assim como carga bacterina que não foi reduzida significativamente 
com a aplicação tópica de ConBr, ao final do 10º dia o grupo controle mostrou 160,6 UFC/g de tecido e o 
grupo tratado com ConBr teve valore medidos em 158,7 UFC/g de tecido. 
Conclusão: 
Por fim, concluímos que o uso tópico dessa lectina nas condições testadas não apresentou ação 
antimicrobiana, sendo necessários testes com outras concentrações. 
Apoio Financeiro: 
Nenhum 
 



 
14.003 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CICATRIZANTE DA LECTINA LAA EXTRAÍDA DAS SEMENTES DE 
LUETZELBURGIA AURICULATA. Santos JLS, Silva LS, Silva ISS, Paiva MYM, Sousa CEM, Branco SJSC, Batista 
KLR, Teixeira CS, Silva LCN, - Laboratório de patogenicidade microbiana - UniCeuma 
 
Introdução: 
As lesões cuja a integridade cutânea ou mucosa é prejudicada, seja ela por acidentes, traumas, doenças ou 
cirurgias pode ser um grande obstáculo a qualidade de vida dos acometidos. Essas feridas ainda podem 
servir como porta de entrada para infecções de microrganismos o que dificulta ainda mais a cicatrização. O 
tratamento dessas lesões é dinâmico e dependente, a cada dia, de uma boa evolução das fases da 
cicatrização. As lectinas consistem em glicoproteína capazes de se ligar a diversos tipos de carboidratos, 
possuindo diversas atividades biológicas potencias e é essa afinidade por carboidratos que permite a essas 
proteínas se ligarem a glicoconjugados na superfície das células promovendo a aglutinação das mesmas. 
Sendo assim, a lectina extraída das sementes de Luetzelburgia auriculata (LAA), uma planta conhecida 
popularmente como allemão e comum em vários estados brasileiros já vem demonstrando comprovada 
ação imunomoduladora e anti-inflamatória, no entanto, a comunidade cientifica ainda não relata o 
potencial cicatrizante de LAA. 
Objetivos: 
Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar in vivo a ação cicatrizante da lectina LAA em modelos de 
feridas cutâneas não infectadas. 
Métodos: 
A metodologia utilizada nesse estudo teve aprovação da Comissão de Ética de Uso de Animais (CEUA) sob 
protocolo nº 24/21, foram usados 18 camundongos Swiss com idade entre 8 e 12 semanas e peso de 20 a 
40 gramas, divididos em 3 grupos (6 animais/grupo): (i) animais tratados com salina; (ii) animais tratados 
com LAA (100 µg/ml); (iii) animais tratados com LAA (200 µg/ml). Após anestesia, uma lesão de 8mm foi 
induzida no dorso de cada camundongo, e após 24 horas começou-se o tratamento. Os animais foram 
tratados durante 14 dias consecutivos e a avaliação clínica da lesão ocorreu no 1º, 3º, 5º, 7º, 10º e 14º dia, 
os resultados obtidos passaram por avaliação estatística realizada por meio de análise de variância 
(ANOVA), seguida pelo teste de Boferroni ou Kruskal-Wallis, para dados paramétricos e não paramétricos, 
adotou-se o nível de significância igual a 0,5. 
Resultados: 
Ao final do 14º dia de tratamento observou-se que a aplicação tópica de LAA resultou em uma melhora 
significativa nas características inflamatórias da lesão. Nota-se que a menor concentração usada de LAA 
mostrou uma melhor atividade anti-inflamatória, pois ao compararmos com grupo controle, os animais 
tratados com LAA 100 µg/ml tiveram uma redução de 28,66 % nos aspectos inflamatórios, enquanto os 
animais tratados com LAA 200 µg/ml tiveram redução de 25,51 %. Em relação a área da lesão, diminuições 
significativas provocadas por LAA foram notadas no 5º e no 7º dia. No 5º dia o grupo a LAA 100 µg/ml 
provocou uma contração 34,87% mais rápida que o grupo controle e 21,03 % mais rápida que o grupo LAA 
200 µg/ml, já no 7º dia percentual de diminuição foi de 48,4 % e 49,28 % respectivamente. 
Conclusão: 
Por fim, podemos concluir que o efeito anti-inflamatório e imunomodulador de LAA provavelmente lhe 
confere um grande potencial cicatrizante, analises da expressão de citocinas e das características 
histológicas da cicatriz ainda precisam ser realizadas, no entanto, os resultados obtidos até aqui dão 
subsidio para que mais testes sejam realizados a fim de avaliar o potencial desta lectina em outros modelos 
de cicatrização. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 



 
14.004 - ANÁLISE ACERCA DOS MODELOS DE PREPARAÇÃO DE CAMUNDONGO PARA O ESTUDO DA 
DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO DE LITERATURA.. Souza ALS, Sousa ACCM, Correia AAC, Vieira LKS, 
Lima VKGPA, Mendes LFE, Dantas EMOC, Silveira PV, Lima CZGPA, Neto LGL, Lima WKR, - Medicina - 
UniCeuma 
 
Introdução: 
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa progressiva e irreversível relacionada com a idade. 
DP é a doença neurológica com crescimento mais rápido e é considerada a segunda doença degenerativa 
mais comum no mundo. A fisiopatologia da DP caracteriza-se por complexos mecanismos patológicos, 
dentre eles a progressiva perda de neurônios dopaminérgicos na substancia negra além de perda de 
terminações nervosas dopaminérgicas e teor de dopamina no núcleo estriado. Ademais, compreende-se 
que a disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, morte celular por apoptose, inflamação, exoticidade e 
demais vias de morte celular também estão associados a patogenia da DP. Mesmo com avanços da 
pesquisa na área, a etiologia da Doença de Parkinson é ainda insuficientemente compreendida, tendo em 
vista heterogeneidade (fisiopatologia) da doença, o que infere na limitada via terapêutica. Como resultado, 
tem-se mimetizado a DP humana em camundongos modelo e, o uso de neurotoxinas é uma possibilidade 
experimental para alcançar esse objetivo. 
Objetivos: 
Objetiva-se realizar uma revisão bibliográfica sobre os modelos animais para o estudo da Doença de 
Parkinson. 
Métodos: 
Realizou-se uma revisão sistemática buscando-se artigos nas bases de dados Scopus, Pubmed e Google 
Scholar, relacionados à preparação de camundongos no estudo fármaco terapêutico da Doença de 
Parkinson. Não houve restrição quanto a data de publicação, idioma ou tipo de estudo. 
Resultados: 
Observou-se o uso de MPTP em 3 artigos, exclusivamente com camundongos da linhagem C57BL/6, 
machos e fêmeas, pesando entre 22 e 35 gramas, com idade entre 8 há 15 semanas, estando todos sob 
condições normais de temperatura e livre alimentação e consumo de água. Para a preparação dos 
camundongos, o MPTP foi dissolvido em solução salina (NaCl 0,9%) e a via de administração divergiu entre 
via intraperitoneal e nasoenteral. A Rotenona foi utilizada em 3 estudos com camundongos da linhagem 
Swiss – em um artigo- e da linhagem C57BL/6 -em dois artigos-, apenas machos, de idade 10 e 12 semanas 
com peso variando entre 20 e 50 gramas. A administração da Rotenona foi por via oral a partir da diluição 
em carboximetil-celulose (CMC) a 0,5% em salina (NaCl 0,9%). Quanto ao uso da Reserpina como 
estimuladora da DP, evidenciou-se seu uso em 2 estudos, com camundongos Swiss, machos e fêmeas, 
ambos injetados por via subcutânea e dissolvidos em ácido acético 1%. Os camundongos nesse estudo 
possuíam entre 8 e 24 semanas de vida. 
Conclusão: 
Concluímos que, dentre os modelos analisados, o uso de MPTP foi o mais prevalente, contudo apresentou 
maiores níveis de morte entre os camundongos participantes, tendo em vista o alto grau de toxidade da 
molécula. A Reserpina e a Rotenona foram menos utilizados, contudo, evidenciaram-se como vantagens a 
administração facilitada, podendo ser utilizadas em diferentes linhagens de camundongos e sem restrição 
para gênero, idade ou peso. 
Apoio Financeiro: 
0 
 
 
 



 
15 - Metodologias de Ensino 
 
15.001 - ELABORAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOBRE IMUNIZAÇÃO DE CRIANÇAS CONTRA 
COVID-19. Rodrigues FA, Santos KR, Silva AAO, Silva DMN, Callou MJA, SILVA LCN, - Biomedicina - CEUMA 
Mestrado em Biologia Microbiana - CEUMA Mestrado em Meio Ambiente - CEUMA Núcleo - CEUMA 
 
Introdução: 
Em dezembro de 2019 em Wuhan na china o SARS-CoV-2 (sigla do inglês, Severe acute respiratory 
syndrome, Coronavirus 2) foi identificado como agente etiológico da COVID-19, uma doença infecciosa com 
rápida de disseminação. Os sintomas da COVID-19 em crianças incluem: febre que perdura mais de 24 
horas, dor de barriga, vômito ou diarreia, erupção cutânea, olhos vermelhos, dor de cabeça, estar 
extremamente cansado ou agindo de maneira confusa ou irritada e dificuldade para respirar. Devido ao 
fato que crianças, em sua maioria, apresentam-se assintomáticas ou com formas clinicas mais leves, há 
uma certa relutância dos pais sobre a imunização dos filhos. Este aspecto é agravado pelas campanhas anti-
vacinas e veiculação de notícias falsas nas redes sociais. 
Objetivos: 
Elaborar de uma tecnologia educacional sobre imunização de crianças contra a COVID-19 no intuito de dar 
suporte à ações de divulgação científica em ambiente escolar. 
Métodos: 
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando-se os descritores em saúde “COVID-19”, 
“Vacinas”, “COVID-19 em crianças” para identificação dos conteúdos considerados relevantes para 
elaboração da cartilha. O instrumento foi construído no programa Canva, levando em conta a transmissão 
do conhecimento de maneira lúdica, com informações transparentes e fidedignas. 
Resultados: 
Produziu-se um material digital contendo 22 páginas, intitulado: “Devemos vacinar crianças contra COVID-
19?”, composta por desenhos animados em forma de quadrinhos. A material pode ser dividio nas seguintes 
partes: I) Definição; II) Medidas de Proteção; III) Sintomas da COVID-19 em jovens e criançs; IV) Vacinas: 
tipos e reações; V) Conclusão. O instrumento criado contém informações de forma didática, clara, simples e 
direta para crianças, jovens e adultos. 
Conclusão: 
O desenvolvimento de cartilhas educativas por estudantes representa uma alternativa interessante para 
aquisição de conteúdos de virologia e imunologia. A cartilha educativa sobre vacinação contra a COVID-19, 
tem o potencial de informar a população sobre o risco e o perigo de não se vacinar, além de mostrar a 
eficiência das vacinas. 
Apoio Financeiro: 
Não se aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.002 - ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA SOBRE PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV): AÇÃO PEDAGÓGICA 
BASEADA NA APRENDIZAGEM FUNDAMENTADA EM PROJETOS. Almeida IA, David FLF, Santos MDD, Silva 
IMMV, Paiva MYM, Silva LCN, Callou MJA, - Curso de Biomedicina - UNICEUMA Mestrado em Biologia 
Microbiana - UNICEUMA 
 
Introdução: 
O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus de DNA fita dupla circular, icosaédrico e não encapsulado, 
membro da família Papillomaviridae. Ele infecta células epiteliais escamosas e pode induzir a formação de 
variadas lesões cutaneomucosas, principalmente, na região ano-genital. O ciclo reprodutivo do HPV ocorre 
no interior das células infectadas e está relacionado a um grande potencial de diferenciação dessa 
partícula. A maturação e multiplicação aceleradas são induzidas por oncoproteínas virais, resultando em 
um processo neoplásico benigno que, se não detectado, evolui para um processo neoplásico maligno. A 
principal forma de transmissão dessa infecção viral é o contato sexual, sendo que, atualmente, o HPV é 
classificado como a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) de maior transmissibilidade, superior a 
infecções pelo herpes genital e pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Esse panorama justifica a 
busca por métodos de disseminação da informação que englobem todos os públicos, incluindo pré-
adolescentes e adolescentes, devido a constante antecipação do início da vida sexual, cenário bastante 
observado na atualidade devido a falhas nos meios de conscientização. 
Objetivos: 
Descrever uma ação pedagógica, referente a aplicação da aprendizagem baseada em projetos na disciplina 
de virologia clínica, baseada na experiência da produção de uma tecnologia educacional sobre o vírus HPV. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência que busca relatar 
a construção de uma cartilha digital sobre os cuidados mediante o HPV. O instrumento foi construído no 
programa Canva. 
Resultados: 
O roteiro da cartilha envolve os aspectos gerais do vírus, os meios de transmissão, métodos de prevenção, 
diagnóstico e tratamento do HPV. Durante o desenvolvimento do projeto foi possível o aprofundamento 
nos conteúdos da disciplina de virologia clínica, promovendo a aquisição de conhecimento sobre a 
patologia, diagnóstico e formas de prevenção do vírus HPV. Foi constatado a necessidade da tradução do 
conhecimento científico para que o público-alvo seja beneficiado. 
Conclusão: 
O desenvolvimento de cartilhas educativas por estudantes representa uma alternativa interessante para 
aquisição de conteúdos de virologia. A cartilha educativa sobre HPV tem o potencial de informar a 
população sobre a importância da prevenção sexual, podendo ser aplicada em escolas, unidades de saúde e 
outras instituições não acadêmicas. Estas iniciativas são importantes para ampliar o vínculo da 
Universidade com a sociedade. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, Capes, FAPESP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.003 - AVALIAÇÃO DOS CRIADORES DE CONTEÚDO SOBRE TUBERCULOSE NO INSTAGRAM. Cruz AM, 
Ramos BR, Lacerda EMCB, - Laboratório de Neurociências e Comportamento - Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
Entende-se que a tuberculose é uma doença ativa no Brasil o que torna importante discutir corretamente 
esse assunto. Hoje muitas pessoas buscam informações a respeito de saúde utilizando redes sociais, entre 
estas, o Instagram, mas podemos confiar nessas informações? 
Objetivos: 
Avaliar quem são os criadores de conteúdo sobre tuberculose no Instagram. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo, onde se estudou 53 perfis no Instagram na data 
05/05/2022 ás 15:30. Foi usado a palavra chave TUBERCULOSE, para realização da pesquisa na rede social. 
Os critérios de inclusão foram ter mais de 500 seguidores e os perfis serem ativos. Os critérios de exclusão 
foram o uso do termo fora do contexto de saúde ou perfis inativos. 
Resultados: 
Dos 53 perfis encontrados, 35 foram excluídos por estarem inativos, 18 perfis foram avaliados por estarem 
aptos. Observou-se que 16 perfis (98%) são administrados por graduandos da área da saúde (medicina, 
enfermagem, biomedicina, farmácia) e 2 perfis (2%) são administrados por professores universitários (área 
farmacêutica) e médicos (residente na área de pneumologia). Os perfis encontrados tinham de 500 a 1.826 
seguidores, com média de 679.7 seguidores por página. 
Conclusão: 
Este estudo foi relevante pois mostra que esta rede social pode ser usada para divulgar informações para a 
promoção de saúde. O conteúdo produzido sobre tuberculose foi desenvolvido por estudantes e 
profissionais que apresentam instrução básica sobre o assunto. No entanto, ainda é pequeno o número de 
perfis desenvolvidos por profissionais de saúde. Isso demonstra que essa é uma ação que precisa ser 
melhor estimulada e desenvolvida nesses profissionais. Palavras-chave: Tuberculose. Redes sociais. 
Divulgação científica. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.004 - ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE?. Soares SRS, Ventura MGND, 
Lacerda EMCB, - Laboratório de Neurociências e Comportamento - Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
A rede social Instagram expõe diversos conteúdos informativos e relevantes, e vem sendo uma importante 
fonte de divulgação sobre sintomas e prevenção de doenças uma vez que as campanhas de abrangência 
nacionais são cada vez menos comuns. O problema é que doenças como a Dengue se mostram pouco 
dominante, uma vez que muitos criadores de conteúdo não abordam de forma efetiva esse tema mesmo 
que a doença continue vigente no país. 
Objetivos: 
Identificar como os criadores de conteúdo do Instagram prestam informações sobre a dengue. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo onde se estudou 59 perfis no Instagram em 
05/05/2022 as 15:04. Foi realizada uma busca de perfis cujos critérios de inclusão foram todos os perfis do 
Instagram encontrados usando a palavra-chave DENGUE. Os critérios de exclusão foram perfis inativos ou 
que usavam o termo DENGUE fora do contexto de saúde. 
Resultados: 
Dos 59 perfis encontrados, foram excluídos 31 perfis por não apresentaram ligação com o tema e serem 
perfis de cunho pessoal. Entre os perfis que permaneceram no estudo, somente 14 apresentaram como 
tema a dengue de maneira informacional e objetiva. Esses perfis, tinham como administradores estudantes 
de graduação da área de saúde, todos como projetos de extensão. Eles apresentavam de 200 a 300 
seguidores. Também 14 outros perfis apresentaram conteúdo sem muita informação, com publicações 
rasas e pouco ou nada esclarecedoras sobre a dengue. Estes perfis foram desenvolvidos principalmente por 
leigos. 
Conclusão: 
Poucos foram os perfis encontrados sobre dengue, e entre estes, menor ainda era o número de conteúdo 
com clareza sobre esse assunto. Compreender isso é relevante uma vez que percebemos a abrangência das 
redes sociais sobre a população e a importância de termos mais profissionais da área mais engajados com 
essas redes sociais para promover a divulgação de informações para o controle da doença. Palavras-chave: 
Dengue. Divulgação científica. Instagram. 
Apoio Financeiro: 
sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.005 - O INSTAGRAM COMO FORMA DE AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE EPILEPSIA. Ramos BR, Cruz 
AM, Lacerda EMCB, - Laboratório de Neurociências e comportamento - Universidade CEUMA 
 
Introdução: 
Tendo em vista a alta prevalência de casos de epilepsia no Brasil, é imprescindível que a população tenha 
mais informações sobre o assunto e um dos locais onde a busca de temas em saúde vem crescendo é nas 
redes sociais mais populares como o Instagram, de maneira que é necessário entender como essas 
divulgações estão acontecendo. 
Objetivos: 
Avaliação dos perfis sobre epilepsia no Instagram, visando a qualidade do conteúdo abordado e postado. 
Métodos: 
É um estudo observacional, transversal descritivo onde se estudou 20 perfis, usando a palavra-chave 
`Epilepsia` no Instagram. Os critérios de inclusão foram perfis com mais de 500 seguidores e critérios de 
exclusão foram perfis que não abordam termo dentro do contexto de saúde e perfis em outro idioma. A 
pesquisa foi realizada no dia 02/05/2022, tendo das 16:00h até 22:00h. 
Resultados: 
Foram encontrados 20 perfis que cumprem os critérios de inclusão, nenhum perfil foi excluído. Os perfis 
contêm uma média de 3173 (desvio padrão de 3056) seguidores. O número de perfis administrados por 
profissionais da saúde são 7 com média de 3843 (desvio padrão=2640), os perfis administrados por 
pacientes são 2 contendo 1768 e 9238 seguidores. A maior parte dos perfis, 11 contas, são administrados 
por pessoas leigas com média de 2324 (desvio padrão= 2928) seguidores. Em relação ao conteúdo dos 
perfis, 12 entre 20 apresentam preocupação com o conteúdo nas postagens tendo mais focos em tipos de 
crise, tratamento da doença, aspectos gerais da epilepsia e autoaceitação. 
Conclusão: 
Esse estudo demonstra que a quantidade de perfis no Instagram que abrangem a epilepsia são poucos e 
necessita de mais qualidade técnica em seus conteúdos. A maior parte dos perfis não são de profissionais 
da saúde, tendo assim um conteúdo mais superficial e com pouca clareza sobre o assunto. Porém, ao 
pesquisar em mais de um perfil, um usuário da rede social conseguira sanar suas dúvidas sobre a doença. 
Os perfis que contêm maior número de seguidores foram os que apresentaram melhores informações 
sobre epilepsia no Instagram e que conseguiam ser coesos e propagadores de informações o que demostra 
que o usuário está atendo à qualidade da divulgação promovida. Palavras-chave: Epilepsia. Divulgação 
científica, Instagram. 
Apoio Financeiro: 
sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 - Modelos Alternativos para Experimentação 
 
16.001 - MÉTODOS ALTERNATIVOS AO USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO.. Botega LP, PEREIRA LA, SOUSA 
EM, - medicina - CEUMA 
 
Introdução: 
Historicamente, os animais são utilizados para estudos desde a antiguidade, com indícios da existência dessas 
práticas no Egito antigo e na Grécia. Porém, foi só a partir do século XX que a comunidade científica propôs 
estudos voltados para os aspectos éticos relacionados à utilização de animais na experimentação, 
principalmente após a criação do princípio dos 3 R`s (reduction, replacement e refinement) proposto por Russell 
e Burch em 1959, o qual foi um marco para o início da busca por métodos alternativos que possam substituir os 
animais. Nesse sentido, o princípio citado representa um novo delineamento que tem como base metodologias 
alternativas às que se faziam em modelos de experimentação. Com isso, modificou-se o olhar científico, 
perpassado pelo uso indiscriminado de animais em estudos laboratoriais para a utilização consciente e pontual. 
Assim, constitui-se a nova geração de experimentos com métodos que suscitam alternativas na experimentação 
animal. 
Objetivos: 
O presente estudo visa realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais métodos alternativos usados na 
experimentação científicas na atualidade. 
Métodos: 
A pesquisa ocorreu de janeiro a março de 2022 e duas bases de dados foram utilizadas: Google Scholar e Scielo. 
Dessas bases, analisou-se 14 artigos, dos quais foram selecionados 8 estudos em definitivo para o presente 
trabalho. Os descritores utilizados para tal foram “métodos alternativos”, “experimentação animal” e “modelos 
alternativos de experimentação”. O período da literatura selecionada varia de 2012 a 2021 e os critérios de 
inclusão destas baseou-se na apresentação dos métodos alternativos mais relevantes utilizados pela 
comunidade acadêmica. 
Resultados: 
O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea) reconhece 25 métodos alternativos. Os 
principais métodos são: in vitro, que utiliza amostras de pele de animal, de pele humana reconstituída ou de 
membrana artificial similar à pele; in chemico, que são ensaios abióticos que medem a reatividade química de 
uma substância; in silico, que utiliza um modelo matemático para analisar as propriedades físico-químicas e 
estruturais de uma molécula no intuito de predizer o risco e perigo de uma substância química; e ex vivo, que 
utilizam fragmentos de descarte advindos de cirurgias plásticas e de animais usados para consumo humano, por 
exemplo. Atualmente, métodos de testagem baseados apenas em explicações físicas ou biológicas (como testes 
in chemico e in vitro) foram validados em meio científico. Porém, de acordo com as Abordagens Integradas para 
Testes e Avaliação (AITA), para que se possa substituir totalmente o uso de animais em testes, são necessárias 
combinações de métodos não animais. Nesse contexto, reconhece-se que as metodologias mais agressivas e 
mais antigas ainda coexistem e são amplamente utilizadas na comunidade científica, pois muitas vezes ainda 
possuem aceitação e apresentam custos relativamente menores. Dessa forma, as pesquisas que ainda se 
utilizam de métodos experimentais com animais necessitam de acompanhamento específico do conselho de 
ética que coordena a respectiva comunidade acadêmica, para que se possa fazer um controle da 
experimentação com base no princípio dos 3 R’s. 
Conclusão: 
Assim, as novas metodologias visam reformularem as bases da metodologia de experimentação animal, com o 
escopo de permanecer a mesma qualidade e o mesmo rigor técnico-científico reduzindo e/ou substituindo o uso 
de animais. 
Apoio Financeiro: 
NÃO 
 



 
16.002 - AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE INSETICIDA DE EXTRATOS MICROBIOANOS EM MODELO ALTERNATIVO 
TENEBRIO MOLITOR. Castro ÉJM, Aragão FMM, Pereira FP, Câmara WS, Pereira CDS, Miranda RCM, - 
Laboratório de Microbiologia Ambiental - CEUMA 
 
Introdução: 
O controle biológico consiste no uso de inimigos naturais para regulação de uma determinada população 
de organismos (pragas), sendo uma alternativa sustentável que proporciona vantagens, benefícios 
econômicos aliados a preservação do meio ambiente que culminam na redução do uso de agroquímicos e 
seus efeitos prejudiciais a saúde e equilíbrio ambiental. 
Objetivos: 
Visando a de busca por compostos bioativos com potencial biopesticida, objetivou-se avaliar o grau de 
comprometimento que metabólitos secundários provenientes de isolados microbianos poderiam causar ao 
inseto (Tenebrio molitor). 
Métodos: 
Os líquidos metabólicos testados são provenientes de microrgranismos isolados de sedimento da Praia do 
Mangue Seco, Raposa-MA, com atividade frente a fungos fitopatogênicos. Foram analisados 3 amostras 
dentre as quais 1 é oriunda de fungo (F4), e 2 de bactérias (B8 e B13). A partir de uma relação teste-
controle, foram utilizadas 10 larvas do inseto Tenebrio molitor para cada líquido metabólico obtido após o 
Ensaio em Meio Líquido. Placas de Petri foram previamente identificadas com as informações das amostras, 
sendo uma para cada amostra e grupo controledado por PBS (phosphate buffered saline) tampão fostato-
salino injetado, que contém uma solução salina compatível a do corpo humano. As larvas foram separadas 
e submetidas a assepsia, priorizando o mesmo tamanho, peso e estágio. Em seguida, foram colocadas 10 
larvas em cada placa, postas sobre gelo para que as larvas ficassem em estágio de hibernação e facilitando 
a manipulação destas. Com auxílio de seringas e agulhas descartáveis, 10μL das amostras de líquidos 
metabólicos insentos de célula foram injetadas no terceiro anel das larvas inoculando em grupos de 10 
larvas por placa de Petri. Posteriormente, as placas contendo larvas foram dispostas em temperatura 
ambiente sendo observadas a cada 24h por um período de 10 dias. 
Resultados: 
A relação teste-controle realizada em modelo alternativo para avaliação da toxicidade dos líquidos 
metabólicos quanto ao grau de comprometimento causado a larva do inseto Tenebrio molitor, resultou na 
curva de sobrevida das larvas ao longo de 10 dias, nos permitindo inferir que os metabólitos secundários 
produzidos pelos metabólitos de B8, B13 e F5 apresentaram atividade inseticida, causando 
comprometimento significativo da larva do inseto. Dentre os líquidos metabólicos, B8 destacou-se 
causando a morte de 50% das larvas ao sétimo dia, seguido de F4 e B13 que afetaram 30% e 20% delas, 
respectivamente. O grupo controle manteve-se vivo e visualmente saudável ao longo dos 10 dias de 
observação, atestando a integridade das larvas de Tenebrio molitor, evidenciando que o grau de 
comprometimento é diretamente proprocional a tocixidade causada pelos metabólitos testados. 
Conclusão: 
Diante disso, torna-se notório que os metabólitos testados que já apresentarem atividade frente a fungos 
fitopatógenos, podem ser promissores para biocontrole de insetos, sendo necessária continuidade de 
investigação de seu potencial. Além disso, o teste como larvas do inseto Tenebrio molitor, possibilitou 
avaliar a viabilidade dos líquidos metabólicos quanto ao seu potencial inseticida, sendo um excelente 
modelo alternativo animal, pois é de baixo custo e dispensa a necessidade de parecer do Comitê de Ética. 
Apoio Financeiro: 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA 
 
 



 
16.003 - AVALIAÇÃO DE VIRULÊNCIA EM TENEBRIO MOLITOR E FORMAÇÃO DE BIOFILME IN VITRO DE 
ISOLADOS CLÍNICOS DE CANDIDA ALBICANS. David FLF, Ewerton JN, Guilhon KRM, Macedo AT, Fontenelle 
PHC, Holanda RA, Furtado HLA, SANTOS JRAD, - LABORATORIO DE MICOLOGIA - UNICEUMA 
 
Introdução: 
Os fungos do gênero Candida são do tipo comensal, que reside na microbiota humana, sendo encontrada 
em diversas regiões da mucosa corporal e tem sua forma estrutural como levedura. Pertinente a isso, 
quando há um desequilíbrio metabólico no individuo ou fatores ambientais, esse gênero pode se tornar um 
patógeno oportunista. Pacientes com tuberculose e/ou HIV são susceptíveis a essa coinfecção fúngica 
devido ao sistema debilitado que tornar o individuo imunossuprimidos. pelo Ou seja, o estresse metabólico 
aumenta a reprodução e, consequentemente, aumenta a capacidade de aderência do biofilme, o principal 
fator de virulência para o desenvolvimento de uma infecção fungica. 
Objetivos: 
Avaliar a capacidade de produção de biofilme in vitro e a virulência em Tenebrio molitor de isolados clínicos 
de Candida albicans obtidos de pacientes com tuberculose e/ou HIV. 
Métodos: 
Foram utilizadas 4 amostras de Candida albicans (nº 1.570.408). pertencentes a coleção de culturas do 
Laboratório de Micologia da Universidade Ceuma. Para avaliação do biofilme foi utilizado uma microplaca 
de 96 poços preenchida em triplicata com RPMI e suspensão fúngica dos isolados a 106 UFC/mL e realizado 
a leitura da placa no leitor de Elisa a 550nm. Já a virulência foi analisada através do modelo alternativo da 
curva de sobrevida em larvas de Tenebrio molitor, onde grupos (n=10 larvas) foram inoculados com 1x105 
UFC/mL dos isolados clínicos e PBS como grupo controle, e analisados diariamente por 10 dias para 
construção da curva. 
Resultados: 
Observou-se que em relação a capacidade de formar biofilme, 3 (JRMJ, ISV e LRS) foram produtoras fracas e 
apenas 1 (GCM) foi produtora forte de biofilme, destas, somente um isolado de C. albicans (GCM) 
apresentou resultado significativo com p<0,05, quando comparada ao controle. Quanto a avaliação da 
virulência, notou-se que a média de sobrevida variou entre 6 a 6,5 dias, apresentando uma sobrevida de 
70% (ISV), 60% (LRS) e 50% (JRMJ e GCM) após a infecção. Quando comparados ao controle, nenhum dos 
grupos apresentou diferença significativa. 
Conclusão: 
A espécie Candida albicans mostrou uma alta capacidade de formação de biofilme e apresentaram 
diferentes graus de virulência nas larvas de T. molitor, tais dados contribuem com o conhecimento dos 
aspectos clínicos da coinfecção entre o agente da tuberculose e/ou HIV e fungos patogênicos oportunistas. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, Capes, FAPESP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16.004 - INFLUÊNCIA DE FÁRMACO ANTI-TUBERCULOSE NO PERFIL DE VIRULÊNCIA DE ISOLADOS DE 
CANDIDA SPP. EM TENEBRIO MOLITOR.. Borges RBC, Furtado HLA, Ewerton JN, Carvalho JRR, Holanda RA, 
SANTOS JRA, - LABORATORIO DE MICOLOGIA - UNICEUMA 
 
Introdução: 
A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo M. tuberculosis. A coinfecção entre o agente da TB e 
os fungos patogênicos representam um problema de saúde pública. Além disso, o tratamento com 
fármacos anti-tuberculose pode influenciar no perfil de resistência aos antifúngicos. 
Objetivos: 
Avaliar a influência da isoniazida no perfil de virulência de isolados clínicos de Candida spp. de pacientes 
com tuberculose, em Tenebrio molitor. 
Métodos: 
Foram utilizados 6 isolados clínicos de Candida (4 C. albicans e 2 C. tropicalis) de pacientes com tuberculose 
do Hospital Presidente Vargas, São Luís – MA (nº 1.570.408). Foi realizada a analise da curva de sobrevida 
das larvas de T. molitor, onde grupos (n=10) foram inoculados com 1x105 UFC/mL dos isolados clínicos de 
Candida na presença e ausência de isoniazida, PBS como grupo controle, e analisados diariamente por 10 
dias para construção da curva. 
Resultados: 
Foi possível observar que a média de sobrevida das larvas se diferenciou entre 1 a 1,5 dias. Ambas as 
amostras na presença e ausência de isoniazida, exceto uma linhagem de Candida albicans, apresentaram 
alto índice de virulência quando comparadas ao controle, com diferença estatisticamente significativa 
p<0,0001 e p<0,003, respectivamente. 
Conclusão: 
Portanto, a presença de isoniazida interferiu na virulência da maioria dos isolados, mostrando assim que o 
uso indiscriminado de antibióticos pode influenciar no perfil de resistência aos antifúngicos. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
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01.006 - A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO HPV ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR. Ferraz FA, 
Martins EMS, Araújo MC, Callou MJA, Nascimento LSP, Ferraz FA, - Mestrado de Biologia Microbiana - 
Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
A contaminação pelo papilomavírus humano (HPV) vem crescendo e se tornando um dos grandes 
problemas de saúde pública no Brasil, principalmente por ter grande associação ao câncer do colo útero. A 
técnica mais utilizada para a detecção do vírus é a reação em cadeia da polimerase (PCR), que possui alta 
sensibilidade e atua na amplificação do DNA viral permitindo a identificação do genótipo do HPV, pois é 
considerável no tratamento e acompanhamento de pacientes acometidas pelo vírus. 
Objetivos: 
Analisar as contribuições da técnica de PCR para os avanços do diagnóstico do HPV. 
Métodos: 
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. As bases dos dados utilizados foram obtidas de 
publicações desde 2017 a abril de 2022, pesquisados nas bases de dados PubMed, Scielo, Google 
Acadêmico e Lilacs. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com uma abordagem 
qualitativa. 
Resultados: 
Diante do foi encontrado e estudado na literatura existem outros tipos de técnicas como a Captura Híbrida 
e Expressão Gênica das Proteínas que são utilizadas no diagnóstico de HPV, porém a técnica mais aplicada e 
com maior eficiência é a PCR. Dessa forma, com o crescente número de contaminação, este método de 
detecção do vírus se tornou o teste mais eficaz no diagnóstico precoce da doença, pois a sua facilidade de 
amplificação do DNA viral ajuda a detectar mais rápido os tipos de genótipos do HPV, através do 
mecanismo de ampliação específicas tais como o Genes E6 e E7, que possui um subtipo viral de alto ou 
baixo risco. 
Conclusão: 
A técnica de PCR é uma importante ferramenta para a identificação dos tipos de HPV presentes em 
infecções do colo uterino, além de ter uma alta sensibilidade e ser um teste de rápida execução. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
01.007 - QUANTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME POR ISOLADOS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 
CAUSADAS POR ESCHERICHIA COLI. Silva MA, Araújo LG, Nunes JS, Ares ARS, Pereira CDS, Carvalho CS, 
Colasso AHM, Nova BGV, Abreu AG, - Laboratório de Patogencidade Microbiana - UNICEUMA - CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO 
 
Introdução: 
A capacidade de formação de biofilme é um importante fator de virulência em isolados microbiológicos, 
sendo este composto por uma matriz de exopolissacarídeos que atua protegendo o microrganismo contra 
agentes químicos, imunológicos e mecânicos. Estima-se que o potencial de formação de biofilme está 
presente em 80% das infecções bacterianas. Como consequência, os microrganismos que possuem a 
habilidade de sintetizar biofilme apresentam maior capacidade de adesão, colonização e sobrevivência no 
hospedeiro. Em Escherichia coli, um bacilo Gram-Negativo anaeróbio facultativo, este é um dos principais 
fatores para sua adesão em superfícies bióticas e abióticas. 
Objetivos: 
Avaliar a capacidade de formação de biofilme por isolados de infecção do trato urinário (ITU) ocasionadas 
por E. coli. 
Métodos: 
Os isolados foram obtidos em parceria com um laboratório de referência sediado na capital do Maranhão. 
Quatro amostras foram selecionadas de forma randomizada e direcionadas para quantificação de biofilme 
pelo método colorimétrico com cristal violeta em placa de poliestireno. A fim de comparação de produção 
de biofilme, foram utilizados como controles a amostra padrão E. coli 042 (produtora de biofilme) e E. coli 
HB101 (não produtora). Para tanto, a concentração dos inóculos de todos os isolados e controles foi 
ajustada para 1,5x108 pela escala nefelométrica de MacFarland associado à espectrofotometria de UV-
visível (λ=600nm; absorbância=0,08-0,1). A análise estatística foi realizada através do software GraphPad 
Prism versão 8.1, comparando a capacidade de formação de biofilme dos isolados entre si e com a amostra 
produtora (E. coli 042) 
Resultados: 
Ao fim da coleta, foram obtidos 368 isolados de ITU causadas por E. coli. As amostras selecionadas foram as 
nomeadas de “ITU014”, “ITU032”, “ITU015” e “ITU040”. Dois dos quatro isolados foram capazes de 
produzir quantidade de biofilme in vitro significativa, sendo o ITU015 o de maior capacidade dentre todos 
os 4, apresentando uma produção maior, mas não diferente estatisticamente, que a amostra produtora. (E. 
coli 042). 
Conclusão: 
Os isolados clínicos apresentaram potenciais de formação de biofilme distintos entre si. O isolado 
denominado ITU015 foi o que apresentou maior capacidade de sintetizar biofilme in vitro, seguido de 
ITU014. Uma vez que a capacidade de formação de biofilme está intrinsecamente ligada à virulência de E. 
coli uropatoênica, acredita-se que este mecanismo tenha sido um importante fator que auxiliou os isolados 
na colonização e progressão da infecção para ITU. 
Apoio Financeiro: 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA 
 
 
 
 
 
 
 



 
01.008 - DETECÇÃO DE SEQUÊNCIAS GENÉTICAS ASSOCIADAS A INTEGRONS E TRANSPOSONS EM 
BACTÉRIAS RESISTENTES A FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS. Gomes PDB, Santos DCP, Almeida ES, Melo BO, 
Alves LGS, Silva TFC, Silva KF, Coelho LRS, Silva DHS, Monteiro AS, - PPG em Biologia Microbiana - 
Universidade CEUMA 
 
Introdução: 
A resistência bacteriana a fármacos antimicrobianos é considerada um dos mais graves problemas de saúde 
pública. Dentre os vários mecanismos que favorecem o surgimento dessa resistência, os integrons e 
transposons são exemplos de elementos genéticos móveis responsáveis por disseminar diferentes 
marcadores de resistência a antimicrobianos entre as linhagens bacterianas. 
Objetivos: 
Detectar as sequências genéticas associadas a integrons e transposons em bactérias Gram-negativas 
resistentes a antimicrobianos de amostras clínicas de hospitais de São Luís, MA. 
Métodos: 
Trata-se de uma pesquisa experimental de abordagem quantitativa, na qual foram analisadas 64 espécies 
de bactérias Gram-negativas, pertencentes a família Enterobacteriaceae, obtidas de amostras de cultura, 
urocultura e hemocultura de indivíduos acolhidos em hospitais do estado do Maranhão, durante o período 
de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 (CEP 813.293). A identificação dos isolados foi realizada por meio de 
sistema MALDI-TOF MS. O perfil de suscetibilidade a diferentes drogas antimicrobiana das linhagens do 
estudo foi determinado pelo sistema automatizado VITEK 2. Desses isolados, foi realizado a extração de 
DNA e verificação da concentração e pureza por espectrofotômetro NanoDrop. A presença de sequências 
de inserção ISKpn6, ISKpn7, IS125 presentes em transposons e sequências gênicas (genes de integrasses) 
presentes em integrons de classe 1, 2 e 3 foram determinadas por análises de Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR). 
Resultados: 
A resistência antimicrobiana foi observada com um percentual de 100% para os fármacos ampicilina, 
ampicilina/sulbactam, cefazolina, ceftriaxona, cefoxitina e cefuroxima. Os integrons de classe 1 foi 
observado em 54,6% dos isolados analisados. As sequencias de inserção associadas aos Transposons 
Tn4401 e Tn125 foram identificadas na maioria das linhagens analisadas, apresentando 32,8% para ISKpn6 
e 28,1 % para ISKpn7 presentes no TN4401. As IS125 derivadas do transposon Tn125 foram identificadas 
em 28,12% dos isolados bacterianos. 
Conclusão: 
Os dados desde estudo sugerem que os transposons e os integrons estão envolvidos no mecanismo de 
disseminação de genes de resistência, visto que foram identificados em alguns dos isolados, mesmo não 
sendo os únicos responsáveis por esse fenótipo. As linhagens de bactérias analisadas, apresentam 
resistência a uma variedade de fármacos antimicrobianos, o que pode acarretar uma difícil 
antibioticoterapia para infecções provocadas por estas bactérias em seres humanos. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
01.009 - PREVALÊNCIA DO VÍRUS INFLUENZA EM CRIANÇAS DE 1 A 12 ANOS NO ESTADO DO MARANHÃO 
ENTRE DEZEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022. Sousa LAF, Sampaio HL, Sodré MTC, Sousa MAS, Ferreira 
HLS, Maramaldo CEC, Lobato LFL, Nunes PRS, Neto SS, Neto LGL, - Programa de Pós Graduação em Biologia 
Microbiana - CEUMA Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Maranhão - LACEN-MA 
 
Introdução: 
O vírus influenza pertence à família Orthomyxoviridae e caracteriza-se por possuir um genoma composto 
de RNA segmentado de fita simples e senso negativo, subdividindo-se em três gêneros: A, B e C, os dois 
primeiros gêneros estão associados a grande maioria dos casos de gripe por influenza, que continua a ser 
protagonista das epidemias sazonais anualmente, tal recorrência se dá pela facilidade de transmissão e 
evolução contínua do vírus. 
Objetivos: 
Avaliar a prevalência do vírus influenza em crianças de 1 a 12 anos no estado do Maranhão, no período 
entre dezembro de 2021 a março de 2022. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, retrospectivo e quantitativo, realizado em parceria com 
o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Maranhão (LACEN-MA). Foram avaliados os resultados 
de exames de biologia molecular de 156 crianças atendendo à faixa etária e período de estudo, submetidas 
à técnica de Reação em Cadeia da Polimerase por Transcriptase Reversa (RT-PCR) em tempo real, no estado 
do Maranhão. Foi utilizado o sistema GAL para extração dos dados. 
Resultados: 
Foram testadas 156 crianças por RT-PCR em tempo real para o vírus influenza gêneros A e B, sendo que 21 
pacientes (13,5%) apresentaram resultado detectável para influenza, todos referentes ao gênero A. Quanto 
a distribuição dos casos positivos por mês obtivemos: dezembro de 2021 com a maioria dos casos, um total 
de 16 casos (76,2%) seguido por fevereiro de 2022 com 5 casos (23,8%) sem casos para os demais meses. 
Ao analisar a relação de crianças testadas com resultado positivo nos meses de dezembro de 2021 e 
fevereiro de 2022, observou-se que no mês de dezembro houve uma prevalência de 18,4% (87 crianças 
testadas, 16 com resultado detectável para o vírus influenza), já em fevereiro a prevalência foi de 11,9% (42 
crianças testadas, 5 com resultado detectável). No tocante ao sexo das crianças com resultado detectável, 
evidenciou-se que 71,4% dos casos correspondem ao sexo masculino e 28,6% ao sexo feminino. Quando 
avaliada a distribuição dos casos por idade, observou-se que a idade de 10 anos deteve a maioria dos casos, 
com 5 casos (23,8%), seguida pelas idades de 9 e 3 anos com 3 casos cada (14,3%). Quanto à distribuição 
geográfica dos casos no estado obtivemos: São Luís com 7 casos (33,3%); Imperatriz com 3 casos (14,3%); 
Barreirinhas, Água Doce do Maranhão e Itapecuru Mirim com 2 casos cada (9,5%); Santa Inês e Bacabal 
com 1 caso cada (4,8%). 
Conclusão: 
O vírus influenza gênero A é o tipo predominante nos casos de influenza em crianças até 12 anos no estado 
do Maranhão e que a maior concentração do número de casos para o mês de dezembro coincidiu com o 
início do período chuvoso no estado. Consideramos também a possibilidade dos dados registrados não 
refletirem diretamente o número de casos reais, uma vez que, muitas pessoas com doenças respiratórias 
não chegam a buscar atendimento médico, e quando buscam, não necessariamente são encaminhados 
para realização de técnicas específicas e sensíveis como é o caso da RT-PCR em tempo real, na grande 
maioria dos casos suspeitos de influenza, o diagnóstico é feito por testes rápidos nos postos de saúde, nas 
farmácias ou em laboratórios privados. 
Apoio Financeiro: 
Não Se Aplica. 
 



 
01.010 - MEDIDAS DE FREQUÊNCIA: CALCULANDO A PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DO VÍRUS NIPAH EM 
BANGLADESH, ENTRE OS ANOS DE 2001 E 2021.. Zanata T, Guimarães DS, AbreuJunior AG, - Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Microbiana - Uniceuma 
 
Introdução: 
O vírus Nipah (NiV) é um vírus de RNA pertencente à família Paramyxoviridae e ao gênero Henipavirus, nos 
quais ainda se incluem o Hendra vírus (HeV) e o recente descrito Cedar vírus. O NiV foi descoberto em 1998 
durante o primeiro surto reportado, no vilarejo de Sungai Nipah, na Malásia, onde humanos contraíram NiV 
de porcos, considerados hospedeiros intermediários do vírus. Desde 2001, recentes surtos têm sido 
reportados em diferentes regiões de Bangladesh, relacionados ao consumo de seiva de tamareira crua 
contaminada com saliva e excrementos de morcegos. Morcegos frugívoros são considerados reservatórios 
naturais do vírus, principalmente Pteropus spp. Essa infecção está atualmente listada como uma das 
doenças prioritárias da Organização Mundial da Saúde (OMS) que representam o maior risco de saúde 
pública devido ao seu potencial epidêmico e as contramedidas insuficientes para mitigá-los. 
Objetivos: 
Calcular as taxas de incidência e prevalência do vírus Nipah em Bangladesh, entre os anos de 2001 e 2021. 
Métodos: 
Foram calculadas as medidas de frequência de doença (incidência e prevalência) por 100 mil habitantes 
entre os anos de 2001 e 2021, por casos de NiV na população de Bangladesh. Os dados relativos ao número 
de casos confirmados da doença no país foram extraídos do Institute of Epidemiology, Disease Control and 
Research. 
Resultados: 
Os anos de 2004, 2011 e 2014 foram os anos que apresentaram o maior número de infectados, com 67, 43 
e 37 casos respectivamente. Quanto a taxa de mortalidade, os anos de 2005 (92%), 2010 (89%), 2011 (86%) 
e 2019 (88%) apresentaram os maiores índices de mortalidade. A média no número de óbitos entre os anos 
analisados foi de 59,85%. Em um surto registrado nas Filipinas em 2014, em que 17 pessoas foram 
infectadas, a taxa de mortalidade excedeu os 80%, o que vai de encontro com as taxas calculadas neste 
estudo e aos dados da OMS que variam de 40 a 75%. Em 2018, 18 casos de NiV foram relatados no estado 
de Kerala, na Índia, com as taxas de mortalidade excedendo 90%. No estudo encontrado, um total de 209 
casos humanos de infecção por NiV foram relatados em Bangladesh de abril de 2001 a 31 de março de 
2012, dos quais 161 (77%) morreram. Esse estudo, ainda cita outros surtos, como os que ocorreram na 
Índia em 2007, com 5 infectados e 5 casos fatais (100% de mortalidade) e o de 2018, que vitimou 17 
pessoas de um total de 19 infectados (89% de mortalidade). Quanto à taxa de incidência entre os anos que 
apresentaram casos registrados de NiV, os anos de 2009 (0,0027%), 2017 (0,0018%), 2018 (0,0024%) e 
2021 (0,0012%) representaram os anos com menor incidência do vírus na população. Por ser uma doença 
zoonótica infecciosa, com alta taxa de mortalidade, o NiV frequentemente resulta em baixas taxas de 
incidência. As maiores taxas de incidência foram observadas nos anos de 2004 (0,0489%), 2011 (0,0288%), 
2013 (0,0202%) e 2014 (0,0239%). Quanto à taxa de prevalência, os anos que apresentaram menores taxas 
foram os anos de 2017 (1,87869370E-8), 2021 (1,20262052E-8). Enquanto que 2004 (4,89099534E-7) e 
2011 (2,88062543E-7) apresentaram as maiores taxas. 
Conclusão: 
O vírus Nipah apresenta altas taxas de mortalidade se comparado às várias das doenças infectocontagiosas 
mais comuns que afetam a humanidade na atualidade, incluindo o novo coronavírus SARS-CoV-2. Apesar da 
taxa de incidência e prevalência serem consideradas baixas, o acompanhamento deve ser rigoroso, diante 
do seu potencial epidêmico e até pandêmico e altos índices de mortalidade apresentados. 
Apoio Financeiro: 
Não houve apoio financeiro na realização deste trabalho. 



 
3 - Biologia Respiratória 
 
03.004 - COVID-19 NO CERRADO DO MARANHÃO. Costa MS, Medeiros ANDLR, Freitas SDS, Linhares APC, 
Ferro B, Pessoa FS, Lacerda EMCB, - Laboratório de Neurociências e Comportamento - UNICEUMA 
 
Introdução: 
O Brasil é um dos países de clima tropical e em estágio subdesenvolvido da economia que apresentam 
peculiaridades quando comparados a outras regiões do planeta que favorecem mudanças no perfil 
epidemiológico do coronavírus decorrentes de questões culturais, ambientais e climáticas. 
Objetivos: 
Descrever o perfil clínico-epidemiológico de pacientes diagnosticados com COVID-19 na cidade de 
Imperatriz, região de cerrado no Maranhão, no período abril de 2020 a abril de 2021. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, quantitativo e qualitativo analítico. A amostra foi 
recolhida de um banco de dados do Hospital Macrorregional de Imperatriz – MA, que é o hospital geral 
designado pela secretaria de saúde do Estado para ser o hospital de referência na região sul do Maranhão. 
Este projeto foi aprovado pelo CEP-CEUMA (n. # 4.315.245). 
Resultados: 
A base de dados contém 1113 amostras, dividida em pacientes que obtiveram altas, foram a óbito ou 
transferidos para outro hospital/cidade. Os pacientes que tiveram alta correspondem a 810 casos, com 669 
casos registrados em 2020 e 141 até abril de 2021. Ademais, 296 pacientes tiveram o desfecho de óbito, 
sendo 254 casos registrados em 2020 e 42 casos até abril de 2021. Tanto pacientes com alta quanto 
pacientes que foram a óbito apresentaram mesmo intervalo de tempo entre a admissão e os primeiros 
sintomas (p= 0,4648), mesmo intervalo de tempo entre a admissão e o dia de realização teste de COVID-19 
(p= 0,0054), mesmo intervalo de tempo entre os primeiros sintomas e a realização do teste de COVID-19 
(p=0,5868) e mesmo tempo de total de internação (p= 0,8175). O grupo de pacientes que tiveram alta 
apresentou menor proporção (58,76%) de suporte ventilatório quando comparados aos pacientes que 
evoluíram à óbito (98,31%) (p=0,0001). O grupo de pacientes que teve alta apresentou menor proporção 
(14,44%) de pacientes internados na UTI quando comparados ao grupo de pacientes que foram à óbito 
(94,25%) (p= 0,0001). No que se refere ao acometimento pulmonar estimado por exame de imagem, 
pacientes que evoluíram a óbito apresentaram maior proporção de acometimentos graves (23,5%) quando 
comparados com pacientes que tiveram alta (2%). O inverso se observou para lesões de gravidade leve, 
onde os pacientes que tiveram alta apresentaram maior proporção (41%) quando comparados com 
pacientes que evoluíram à óbito (11,1%). 
Conclusão: 
Portanto, a primeira onda do coronavírus em Imperatriz ocorreu no segundo trimestre de 2020. O sexo 
prevalente foi o masculino com predominância de pacientes acima de 60 anos de idade, pardos e com 
comorbidades em ambos os grupos. A tomografia foi o principal exame de imagem. A ventilação mecânica 
não invasiva foi usada com maior frequência nos pacientes com o desfecho alta, concomitantemente, 
quanto a presença de comorbidades, os pacientes com uma ou mais comorbidades foram a maioria, sendo 
as mais recorrentes Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, cardiopatias, obesidade e DPOC. Os pacientes 
que foram a óbito durante a internação progrediram para intubação orotraqueal e ventilação mecânica, 
bem como, o suporte ventilatório foi um fator marcante aos casos mais graves que evoluíram a óbito. 
Apoio Financeiro: 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) 
 
 



 
03.005 - AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E ADESÃO AO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM 
TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA COM OU SEM EXPOSIÇÃO AO VÍRUS SARS-COV-2. Costa MRF*, Sales ACS, 
Silva LCN, Zagmignan A, - Patogenicidade Microbiana - Universidade CEUMA 
 
Introdução: 
A tuberculose (TB), doença infecciosa causada pelos bacilos de Koch, se caracteriza por gerar um quadro 
pulmonar crônico que se estabelece principalmente em indivíduos mais vulneráveis. A COVID-19, por outro 
lado, se expressa como sendo uma síndrome respiratória aguda grave, que demonstra predileção pelo 
mesmo grupo de pacientes encontrados na TB ativa. 
Objetivos: 
Avaliar as características clínicas e a adesão ao tratamento dos pacientes com TB pulmonar ativa com ou 
sem exposição ao vírus SARS-CoV-2. 
Métodos: 
A amostragem de conveniência foi realizada em um hospital público em São Luís - MA (entre janeiro de 
2021 e janeiro de 2022), por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob número de parecer 
4.657.164. Foram incluídos pacientes com diagnóstico de TB pulmonar. Foi investigado o grau de exposição 
ao SARS-CoV-2 utilizando o Teste rápido coronavírus (IgM/IgG) (Proflab). Para avaliação da adesão ao 
tratamento foi considerado o tempo padrão do Ministério da Saúde. Aqueles que não cumpriram o 
tratamento foram considerados abandono. Foi feito o acompanhamento ambulatorial mensal, bem como a 
investigação das reações adversas a medicação por meio de um questionário. Durante o acompanhamento 
também foi avaliado se indivíduo contraiu SARS-CoV-2. 
Resultados: 
Avaliou-se as características sociodemográficas dos 36 indivíduos incluídos na pesquisa com TB ativa, sendo 
mais incidente homens (69,4%), entre 18 e 29 anos (36,11%), casados (55,6%), com ensino fundamental 
incompleto (19,4%), pardos (66,7%), com renda até 3 salários-mínimos (91,7%). Fez-se a observação da 
distribuição percentual quanto ao método de diagnóstico da TB pulmonar ativa utilizado no Hospital de 
referência, sendo a radiografia de tórax o método mais utilizado (88%), seguindo pelo teste molecular 
(55%) e a tomografia computadorizada (38%). Quanto à quantificação da adesão ao tratamento e as 
reações adversas ao medicamento, viu-se que do 1º ao 6º mês de tratamento houve uma queda de 70% 
sob a adesão, e as reações adversas mais apontadas são o prurido (19%) e náuseas (19%), entre outros, 
como tontura (8%), astenia (5%) e epigastralgia (5%). Por fim, quanto à exposição ao vírus SARS-CoV-2, 
63,88% são IgG+ e 36,1% sao IgG-. 
Conclusão: 
Compreende-se, dessa forma, que há uma prevalência de gênero quanto ao contágio da infecção pelos 
bacilos de Koch, o que pode, muitas vezes, estar relacionados com hábitos de vida, por exemplo. Os 
exames de imagem foram os mais utilizados para o diagnóstico de TB por ser de baixo custo e de fácil 
acesso. Ademais, com o levantamento dos dados fornecidos à pesquisa de adesão, pode-se estar 
relacionado a descontinuidade do tratamento com queixas de eventos adversos ao medicamento, o que 
pode, em muitas situações, se mostrar um empecilho ao êxito do tratamento. Por fim, notou-se que parte 
dos pacientes já foram expostos ao vírus SARS-CoV-2, o que pode ter influência quanto à contaminação por 
tuberculose pulmonar, podendo ser um ponto chave na transição de TB latente para TB ativa. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento Próprio 
 
 
 
 



 
03.006 - INSEGURANÇA ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS COM TUBERCULOSE PULMONAR 
ATIVA. SABOIA RS, Sousa ELC, Pereira EA, Santana LC, Sousa EM, PEREIRA CDDS, CASTRO ÉJM, Sales ACS, Silva 
LCN, Zagmignan A, SABOIA RS, - PÓS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO - CEUMA PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO - 
CEUMA Microbiologia - Universidade Ceuma -MA 
 
Introdução: 
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões e constitui, ainda, um 
importante problema de saúde pública. Associado a isso, a alta prevalência de indivíduos em situação de 
insegurança alimentar e nutricional (IAN), também vem se tornado um agravante. Assim, destaca-se que o 
estado nutricional é um importante determinante do risco e do prognóstico de TB, sendo também diretamente 
influenciado pelo quadro de infecção. 
Objetivos: 
Os objetivos deste trabalho foram avaliar o nível de insegurança alimentar e o estado nutricional de pacientes 
acometidos com tuberculose pulmonar ativa no estado do Maranhão. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo de pacientes com tuberculose pulmonar ativa, realizado em um hospital de 
referência em São Luís – MA, entre os meses de janeiro a abril de 2022. Participaram do estudo indivíduos de 
ambos os sexos com idades entre 13 a 78 anos e que aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Foram incluídos pacientes com diagnóstico de TB pulmonar ativa com sintomatologia 
característica, radiografia de tórax sugestiva e/ou baciloscopia positiva. Foram excluídos indivíduos em uso de 
imunossupressores, gestantes ou nutrizes. Realizou-se a coleta de dados por meio de um questionário, contendo 
variáveis sociodemográficas e avaliação antropométrica. O segundo instrumento aplicado foi a Escala Brasileira 
de Insegurança Alimentar (EBIA), com 15 questões com a finalidade de mensurar a prevalência de domicílios 
com Insegurança Alimentar (IAN). A classificação da IAN consistiu em três níveis: leve, moderado e grave. Os 
resultados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel®, sendo avaliada as variáveis categóricas por 
meio de frequências absolutas e relativas e transferidas para o programa Microsoft Office Word®, no qual 
permitiu a construção das tabelas. O presente estudo faz parte de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Ceuma com o Parecer consubstanciado n.º 4.657.164. 
Resultados: 
Dos 12 entrevistados, 75% (n=9) eram do sexo masculino, 58,3% (n=7) vivem com companheiro (a) e 58,3% (n=7) 
referiram está trabalhando, 66,7% (n=8) possuem um nível de escolaridade baixo. No que se refere a quantidade 
de moradores das residências 66,7% (n=8) moravam em domicílio composto por 1 ou 3 membros. As residências 
com moradores de 18 a 38 anos representaram 33,3% (n=4) da amostra. De acordo com autodeterminação da 
raça, 50% (n=6) se declararam pardos, 41,7% (n=5) apresentaram desnutrição e 41,7% (n=5) apresentaram 
eutrofia. Da amostra analisada 33,3% (n=4) não apresentaram vulnerabilidade de IAN, 33,3% (n=4) 
demonstraram IAN leve, 25% (n=3) IAN moderado, e apenas 8,3% (n=1) apresentaram IAM grave. 
Conclusão: 
Depreende-se que o índice de vulnerabilidade alimentar da amostra analisada demonstrou-se elevado. Apesar 
de uma parcela considerável dos pacientes não apresentarem grau algum de IAN, o percentual de pacientes que 
já sofreram alguma insegurança alimentar é maior que o número daqueles que nunca vivenciaram, além de uma 
quantidade importante de indivíduos apresentarem-se desnutrido. Tais resultados evidenciaram que o estado 
nutricional é um fator de extrema importância para o prognóstico de TB ativa, visto que uma dieta adequada 
minimiza o quadro de desnutrição o que possibilita uma melhor resposta ao tratamento destes pacientes. 
Apoio Financeiro: 
financiamento próprio 
 
 
 
 



 
6 - Neurociências 
 
06.012 - ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS EM PACIENTES PÓS-COVID-19. Machado LM, Ferro BM, 
Paranhos HB, Alves CHL, Lacerda EMCB, - Medicina - UniCEUMA 
 
Introdução: 
Os estudos indicam uma ampla infectividade do vírus da COVID-19 por diversos sistemas do organismo, 
principalmente, o respiratório, cardiovascular, renal e neurológico. As sequelas neuropsicológicas ainda 
permanecem pouco compreendidas, sendo necessário mais estudos que avaliem a incidência delas nos 
pacientes após a infecção. 
Objetivos: 
O presente estudo visa revisar os principais achados da literatura sobre as sequelas neuropsicológicas 
relacionadas à COVID-19. 
Métodos: 
Trata-se de uma revisão de literatura norteada por artigos científicos indexados nas plataformas do Google 
Acadêmico, National Library of Medicine (PubMED), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), entre 2020 e 2022. Para isso, foram 
utilizados os descritores “neuropsicologia + COVID-19/SARS-COV-2”, “sequelas + neuropsicológicas + 
COVID-19” e seus respectivos correspondentes em inglês, sendo encontrados 10 artigos dentre os quais 4 
foram excluídos do estudo. Os critérios de inclusão foram os artigos que relacionavam a infecção por SARS-
COV-2 e a manifestação de sequelas neuropsicológicas. Os critérios de exclusão foram os artigos em que o 
foco se restringiu às sequelas neurológicas e não neuropsicológicas. 
Resultados: 
As principais sequelas neuropsicológicas descritas foram: dificuldade de concentração, confusão mental, 
sono insatisfatório, alucinações, delírios, transtorno de ansiedade, depressão maior e esquizofrenia. A 
maioria dos artigos evidenciou a relação entre o processo inflamatório causado pelo vírus no SNC e o 
desenvolvimento futuro de desordens neuropsiquiátricas (Arch. Health invest. 3:2, 2022; ULakes J. Med. 
1:1, 2020). Por fim, os estudos demonstraram que a maior frequência de sequelas neuropsicológicas é 
representada por confusão mental (Lancet Psychiatry. 7:611, 2020; Rev. Neurocienc. 28:1, 2020; Braz. J. 
Dev. 7:74144, 2021). 
Conclusão: 
Como resultado, observou-se que há relação entre a infecção por SARS-COV-2 e o desenvolvimento de 
desordens neuropsiquiátricas, sendo mais comum o aparecimento de confusão mental. Entretanto, não foi 
possível determinar se as sequelas neuropsicológicas são temporárias ou permanentes. Dessa forma, torna-
se imprescindível mais estudos sobre essa temática, bem como sobre os impactos e repercussões a longo 
prazo na qualidade de vida do paciente pós-COVID-19. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.013 - EFEITO ANSIOGÊNICO E SEDATIVO DO EXTRATO HIDROALCOOLICO DAS CASCAS DE 
CALYCOPHYLLUM EM CAMUNDONGOS. Lopes MC, Barbosa EAT, Lima FSP, Banhos MEH, Barbosa ÍS, Silva 
RGC, Assreuy AMS, Ponte EL, Pires AF, - Centro de Ciências da Saúde - UECE Departamento de Biomedicina 
- ESTACIO Departamento de Medicina - UNICHRISTUS 
 
Introdução: 
Alternativas naturais como as plantas medicinas têm sido usadas para tratar distúrbios do corpo e da 
mente desde a antiguidade, sendo uma alternativa viável para o manejo de transtornos mentais. A 
Calycophyllum spruceanum (C. spruceanum) é uma espécie natural da região amazônica, e o extrato 
hidroalcoólico (EHCSc) apresenta efeitos antinociceptivos em modelos animais. Tendo em vista a relação 
entre dor e emoção, acredita-se que o EHCSc apresente efeitos protetores em distúrbios 
neurocomportamentais como a ansiedade. 
Objetivos: 
Investigar os efeitos do extrato hidroalcoólico obtido das cascas de Calycophyllum spruceanum (EHCSc) 
sobre distúrbios neurocomportamentais em camundongos. 
Métodos: 
As cascas de C. spruceanum foram coletadas no município de Bujari, secas (estufa a 45°C) e trituradas. O 
EHCSc foi obtido através do método de percolação, em que o material foi imerso em solvente extrator 
hidroalcoólico a 70% por 72 h e o filtrado posteriormente concentrado em rotaevaporador a 45ºC. O EHCSc 
foi liofilizado e mantido sob refrigeração. Foram utilizados camundongos machos, entre 6 a 8 semanas, 
pesando 25-30 g manipulados de acordo com os princípios estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Unichristus (nº 022/2017; n=8/grupo). Os animais foram tratados por via oral (v.o) com salina ou EHCSc 
(1, 10 e 100 mg/kg). Após 60 min do tratamento, os animais foram submetidos aos testes comportamentais 
de campo aberto, labirinto em cruz elevada e placa perfurada. Os dados foram expressos como média ± 
analisados por One-way ANOVA e Bonferroni (p<0,05). 
Resultados: 
No teste de campo aberto, EHCSc reduziu na dose de 100 mg/kg (51,14 ± 4,40) em 34% a atividade 
exploratória dos animais comparado ao grupo salina (77,70 ± 6,81). Os comportamentos de levantadas 
(“rearing”) (EHCSc 39,83 ± 4,22 vs. Salina: 45,27 ± 2,67) e autolimpeza (grooming) (100 mg/kg: 6,16 ± 0,70; 
vs. Salina: 3,90 ± 0,62) não foram alterados pelo EHCSc. No teste da placa furada, o número de vezes que o 
animal introduziu o focinho na placa (Salina: 40,58 ± 2,88) não foi alterado pelo EHCSc (10 mg/kg: 33,78 ± 
3,82; 1 mg/kg: 40,22 ± 3,05). Entretanto, o EHCSc diminuiu significativamente o número de mergulhos dos 
animais (100 mg/kg: 67,85%: 9,57 ± 1,74; 10 mg/kg: 57,77%: 12,57 ± 1,92 e 1 mg/kg: 68,35%: 9,42 ± 0,81) 
em relação ao grupo salina (29,78 ± 6,59). No teste de cruz elevada, o tempo de permanência em braço 
aberto dos animais que receberam EHCSc foi reduzido em 61,43% na dose de 100 mg/kg (48,50 ± 9,47) 
comparados ao grupo salina (125,80 ± 24,14). 
Conclusão: 
O extrato hidroalcoólico da casca de C. spruceanum, possivelmente, apresenta efeito ansiogênico ou 
sedativo, tendo sido ineficaz em apresentar efeito ansiolítico. Novos estudos são necessários para 
esclarecer os mecanismos envolvidos nessas respostas. 
Apoio Financeiro: 
CNPQ e Capes. 
 
 
 
 
 



 
06.014 - RESISTÊNCIA FÚNGICA HOSPITALAR EM CRIANÇAS, NEONATOS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO 
MARANHÃO. Martins HBM, Costa MS, Pessoa FS, Lacerda EMCB, Lacerda EMCB, - Laboratório de 
Neurociência e Comportamento - UniCEUMA 
 
Introdução: 
As infecções relacionadas à assistência de Saúde (IRAS) são os eventos adversos mais comuns entre os 
pacientes hospitalizados. As IRAS em pediatria e no período neonatal afetam diretamente os índices de 
mortalidade infantil. Todas as infecções hospitalares devem ser mapeadas e devem gerar indicadores de 
saúde, para a elaboração do geoprocessamento em saúde. 
Objetivos: 
Descrever o perfil epidemiológico e de resistência aos antifúngicos dos fungos de origem hospitalar no 
período da adolescência, infância e neonatal no estado do Maranhão, durante o período de janeiro de 2018 
a dezembro de 2019. 
Métodos: 
O estudo foi aprovado pelo CEP-CEUMA 3.540.095. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, 
transversal e descritivo, sobre o perfil epidemiológico e de resistência antifúngica dos fungos de origem 
hospitalar no pesquisados em neonatos, crianças e adolescentes no Estado do Maranhão, nordeste do 
Brasil, registrados no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Esse estudo será realizado com base 
na análise microbiológica de culturas. 
Resultados: 
No que se trata de geoprocessamento da resistência microbiana, os dados analisados não demonstram 
relação entre as variáveis sociodemográficas e perfil de resistência no estado do Maranhão. Além disso, a 
faixa etária mais acometida é a neonatal (0 a 28 dias) e o gênero mais acometido foi o feminino. Destaca-se 
também Presidente Dutra como a cidade maranhense com maior amostra resistente. 
Conclusão: 
Faz-se necessário a ampliação da investigação acerca do geoprocessamento dos dados sociodemográficos 
no Estado do Maranhão, com o intuito de expandir e demonstrar a dimensão da problemática das 
infecções hospitalares em neonatos, crianças e adolescentes, ganhando destaque e interesse para 
demonstrar o valor epidemiológico e científico, com o fito de gerar dados que auxiliem na redução da 
mortalidade e letalidade na neonatologia e pediatria, traçando estratégia e medidas preventivas. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.015 - O IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL ASSOCIADO À ADMINISTRAÇÃO DE DEXTROCETAMINA NA 
MEMÓRIA ESPACIAL DE CURTO PRAZO E NO COMPORTAMENTO DE ANSIEDADE EXPERIMENTAL EM 
CAMUNDONGOS. JÚNIOR JCDS, BELTRÃO RLDA, LIRA EC, OLIVEIRA EGD, LIMA DAD, GOMES DA, - 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA - DFF - UFPE 
 
Introdução: 
O isolamento social (IS) pós-desmame implica alterações em diferentes domínios, como na função cerebral, 
além de modificações no comportamento, que podem ser por alterações nos comportamentos de 
ansiedade experimental e memória espacial de curto prazo. 
Objetivos: 
Investigar os fenótipos comportamentais induzidos pelo IS associado à administração de dextrocetamina 
(DEX) em camundongos machos. 
Métodos: 
No 31º dia pós-natal (DPN31), os camundongos machos (swiss) foram divididos aleatoriamente em 4 
grupos experimentais: controle (CTR), (CTR+DEX), (IS) e (IS+DEX). Para os grupos CTR foram utilizados 4 
animais/gaiola; e nos grupos IS, 1 animal/gaiola. Os grupos foram tratados por 15 dias com salina 0.9% 
(1ml/kg, ip) ou DEX (20mg/kg, ip;). Posteriormente, no (DPN61), os animais foram submetidos à análise de 
memória espacial de curto prazo (labirinto em Y); no (DPN63), à análise da ansiedade experimental (campo 
aberto). Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. Inicialmente, foi aplicado o 
teste de normalidade de D`Agostino & Pearson. Para a comparação de três ou mais médias, aplicamos a 
análise de variância (one-way) seguida do pós-teste de Tukey. O nível de significância para rejeição da 
hipótese de nulidade foi fixado em 5% (p<0.05). Todos os experimentos foram conduzidos sob a aprovação 
do Comitê de ética CEUA-UFPE (nº 3/21). 
Resultados: 
O IS não determinou alterações significativas na distância total percorrida (CTRL: 3382±613,4 vs IS: 
3126±443,7 cm, p=0,71) nem na distância percorrida no centro (CTRL: 641±301,3 vs IS: 651,3±231,5 cm, 
p=0,99). A administração de DEX não promoveu alterações estatisticamente significativas no grupo CTRL na 
distância total percorrida (CTRL: 3382±613,4 vs DEX: 3003±613,4 cm, p=0,35) nem na distância percorrida 
no centro (CTRL: 600±301,3 vs DEX: 608,7±181,7 cm, p=0,99). De forma similar, a DEX não determinou 
mudanças significativas no grupo IS na distância total percorrida (IS: 3126±443,7 vs DEX: 3230±532,4cm, 
p=0,97) nem na distância percorrida no centro (IS: 651,3±231,5 vs DEX: 626,4±177,3cm, p=0,99). Os grupos 
IS e CTRL não apresentaram resultados significativos (CTRL: 37±19,27 vs IS: 37,13±11,24s, p= 0,99) no 
tempo de permanência no centro. A DEX não alterou esses parâmetros no grupo CTRL (CTRL: 37±19,27 vs 
DEX: 36±11,24s, p=0,94) nem no grupo de IS (IS: 37,13±11,24 vs DEX: 41,13±12,87s, p= 0,94). A avaliação da 
memória espacial de curto prazo não promoveu alterações nos grupos CTRL e IS (CTRL: 63,08±6,14 vs IS: 
70,49±4,08%, p= 0,19). O tratamento com DEX não alterou tais parâmetros no grupo CTRL (CTRL: 
63,08±6,14 vs DEX: 61,34±9,08%, p=0,95), contudo, reduziu a memória espacial de curto prazo no grupo IS 
(IS: 70,49±4,08 vs DEX 57,50± 7,668%, p< 0,01). 
Conclusão: 
O IS não afetou o comportamento da ansiedade experimental nem a memória espacial de curto prazo, 
porém a DEX reduziu a memória espacial de curto prazo do grupo IS. 
Apoio Financeiro: 
CAPES 
 
 
 
 



 
06.016 - DEXTROCETAMINA MELHORA A MEMÓRIA ESPACIAL DE CURTO PRAZO, PROMOVE DÉFICIT DE 
INTERAÇÃO SOCIAL E REDUÇÃO DA EXPRESSÃO DE TNF-Α NO HIPOCAMPO. Lima DA, Oliveira EG, Júnior JCS, Silva 
SCA, Lagranha CJ, GOMES DA, - Departamento de Fisiologia e Farmacologia - UFPE Programa de Pós-Graduação 
em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento - UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 
Introdução: 
A cetamina é um anestésico dissociativo, composto pela mistura racêmica - (D/E)-cetamina - de seus 
enantiômeros, a (E)-cetamina e a (D)-cetamina (D-CET). A D-CET apresenta ação antidepressiva rápida e por isso 
tem se mostrado importante nos casos de depressão com resistente acompanhados de ideação suicida, onde o 
tempo de resposta ao tratamento é um fator crucial. Apesar dos benefícios como antidepressivo, seus efeitos 
colaterais indesejados (efeitos dissociativos, psicotomiméticos e excitotoxicidade) podem limitar sua utilização. 
Devido a tais limitações, tem sido crescente o esforço da comunidade científica para entender os efeitos da 
cetamina sobre o comportamento, bem como verificar a duração destes efeitos. Tendo em vista seu papel 
emergente como antidepressivo, no presente estudo nós analisamos os efeitos da administração da D-CET sobre 
o comportamento e a expressão de citocinas inflamatórias no hipocampo. 
Objetivos: 
Verificar, em camundongos, os efeitos da administração de D-CET sobre a ansiedade experimental, memória 
espacial de curto prazo, interação social e expressão de citocinas no hipocampo. 
Métodos: 
Camundongos machos da linhagem Swiss (n=10 por grupo) receberam administração de D-CET do 36º ao 50º dia 
de vida com dose de 20 mg/kg. A partir do 60º dia de vida foram realizados os seguintes testes 
comportamentais: labirinto em Y (60º dia de vida), campo aberto e interação social (61º dia de vida). Doze horas 
após a realização do último teste de comportamento, os animais foram previamente anestesiados e foi realizada 
dissecção e coleta do hipocampo para posterior análise da expressão gênica de (IL-1β, IL-6, TGF-β e TNF-α) 
através da técnica de RT-PCR. Foi realizado o teste t de Student para as análises entre os grupos e os dados são 
expressos com média ± EPM. 
Resultados: 
Quanto ao teste de campo aberto, nos parâmetros distância total percorrida (CTRL: 5171 ± 262,8 vs D-CET: 5240 
± 168,2; p>0,05), distância percorrida no centro (CTRL: 22,87 ± 1,09 vs D-CET: 22,20 ± 1,9; p>0,05), tempo de 
permanência no centro (CTRL: 98,94 ± 8,8 vs D-CET: 85,04 ± 8,2; p>0,05) e número de entradas no centro (CTRL: 
79,6 ± 4,8 vs D-CET: 73,09 ± 6,7; p>0,05), não foi observada diferença significativa entre os grupos CTRL e D-CET. 
No teste de labirinto em Y foi observado um aumento na alternância (CTRL: 53,98 ± 3,99 vs D-CET: 65,63 ± 2,68; 
p<0,05) e redução no número de bolos fecais no grupo D-CET comparado ao grupo CTRL (CTRL: 2,58 ± 0,73 vs D-
CET: 0,25 ± 0,13; p<0,005). No teste de interação social, o grupo D-CET apresentou redução do tempo total de 
interação em relação ao grupo CTRL (CTRL: 228,6 ± 31.59 vs D-CET: 150,3 ± 19,08; p<0,05). Em relação ao 
número de visitas à região de interação, não houve diferença significativa entre os grupos (CTRL: 142,3 ± 29,96 
vs D-CET: 138,5 ± 26,36; p>0,05). Na análise de expressão gênica foi observada uma redução significativa na 
expressão de TNF-α (CTRL: 1,0 ± 0,15 vs D-CET: 0,32 ± 0,10; p<0,005), enquanto nas expressões IL-1β (CTRL: 1,0 ± 
0,26 vs D-CET: 0,80 ± 0,14; p>0,05), IL-6 (CTRL: 1,0 ± 0,06 vs D-CET: 0,78 ± 0,094; p>0,05) e TGF-β (CTRL: 1,0 ± 
0,27 vs D-CET: 1,1 ± 0,12; p>0,05) não houve diferença significativa entre os grupos. 
Conclusão: 
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a administração de D-CET não alterou a ansiedade 
experimental, promoveu aumento da alternância no labirinto em Y (memória espacial de curto prazo) e redução 
da interação social e da expressão gênica de TNF-α no hipocampo. 
Apoio Financeiro: 
CAPES e FACEPE 
 
 
 



 
06.017 - PROTOCOLOS UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 
CONTÍNUA EM ENSAIOS CLÍNICOS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. Oliveira MF, Gonçalves JM, Silva 
FWF, - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - UFC Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - UVA 
 
Introdução: 
técnicas de neuromodulação surgiram como uma possibilidade de tratamento dos pacientes que sofrem das 
mais variadas afecções neurológicas e neuropsiquiátricas. Dentre essas alternativas, tem-se a Estimulação 
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), a qual possui o intuito de promover a Neuroplasticidade, a fim de 
atenuar sintomas de pacientes que não se beneficiaram das terapêuticas tradicionais. A ETCC envolve o uso de 
correntes elétricas em eletrodos posicionados em regiões específicas da cabeça, mas a literatura apresenta 
dados diferentes quanto à amplitude da corrente, bem como a área de contato do eletrodo. 
Objetivos: 
caracterizar a produção bibliográfica nacional dos últimos cinco anos sobre a utilização da ETCC em ensaios 
clínicos e seus protocolos de aplicação. 
Métodos: 
realizou-se uma revisão integrativa da literatura, a qual partiu de buscas nas plataformas Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura Latino-Americana em 
Ciências da Saúde (LILACS), no Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e nos 
Periódicos CAPES. Foram utilizados os descritores em ciências da saúde “estimulação transcraniana por corrente 
contínua” e “ensaio clínico”, separados pelo operador booleano “and”. Constituíram critérios de inclusão: 1. 
material científico em formato de artigo; 2. artigos nacionais; 3. publicações realizadas entre 2017 e 2022. 4. 
revisados por pares. Foram considerados critérios de exclusão: 1. artigos indisponíveis na íntegra; 2. materiais 
em formato de livro ou capítulo de livro, dissertação, tese, editorial, crítica, anais e outros relatórios científicos; 
3. estudo do tipo revisão bibliográfica. 4. artigos que fugiam da temática investigada. 
Resultados: 
foram encontrados 15 artigos nas bases de dados, dos quais foram selecionados 6 para leitura na íntegra. Após 
esta etapa, apenas 5 permaneceram incluídos na categoria de relevantes, levando em consideração os critérios 
estabelecidos. Observou-se que a intensidade da corrente elétrica utilizada na aplicação variou entre 1 mA e 2 
mA.O tamanho dos eletrodos também diferiu, estando entre 5x5cm² e 7x5cm². Dessa forma, realizou-se cálculos 
de densidade da corrente elétrica, e constatou-se que 2 estudos aplicaram 60μA/cm², 2 foram de 80μA/cm² e 1 
de 20 μA/cm². Nos trabalhos investigados, a ETCC foi aplicada para o tratamento de Transtorno do Déficit de 
Atenção, Esquizofrenia, Transtorno Obsessivo-compulsivo e Depressão. Sugere-se que há relação entre o tipo de 
transtorno tratado e a densidade aplicada. Quanto ao tempo de estimulação houve diferença entre os trabalhos, 
porém com pouca variação, compreendida entre 20 a 30 minutos. Quatro estudos optaram pela sessão-SHAM, 
porém apresentaram uma heterogeneidade na aplicação, variando no desligamento do aparelho entre 5 a 60 s. 
No que se refere às quantidades de sessões, houve uma variação significativa, sendo a mínima de 5 sessões 
consecutivas e a máxima de 22. A região cerebral estimulada também variou de acordo com o objetivo de cada 
estudo. 
Conclusão: 
a partir dos dados analisados, constatou-se que não há uma padronização geral nos fatores de intensidade da 
corrente elétrica e tempo de estimulação real. Não foi constatado padrão nos parâmetros de quantidade de 
sessões e de tempo da estimulação de SHAM. Por fim, percebeu-se uma padronização na densidade de corrente 
elétrica a depender do tipo de transtorno investigado 
Apoio Financeiro: 
não se aplica. 
 
 
 
 



 
06.018 - SIMPLE AND EFFICIENT PROTOCOL TO ISOLATE AND CULTURE BRAIN MICROVASCULAR ENDOTHELIAL 
CELLS FROM NEWBORN MICE. Nicolicht P, Delgado-Garcia LM, Nakamura TKE, Mosini AC, Courbassier N, 
Porcionatto M, - Bioquímica - UNIFESP Fisiologia - UNIFESP 
 
Introdução: 
Brain microvascular endothelial cells or BMECs invade the nervous system in the early stages of neural tube 
development, forming the blood-brain barrier`s anatomical core. BMECs are connected by adherent junction 
complexes composed of integral membrane and cytoplasmic proteins. Studies have shown that, given the 
proximity and relationship with neural cells, BMECs acquire a unique gene expression profile, proteome, and 
specific mechanical and physical properties compared to endothelial cells from the general population 
vasculature. Hence those cells are fundamental in maintaining brain homeostasis by regulating transcellular and 
paracellular transport of fluids, molecules, and cells. 
Objetivos: 
Here we describe a significantly improved and simplified protocol using C57BL/6 newborn mice at postnatal day 
1 (PND1) to isolate, purify, and culture brain microvascular endothelial cells monolayers for long periods in two 
different substrates (coverslips and inserts). Finally, we tested BMECs function in a model of oxygen-glucose 
deprivation (OGD). 
Métodos: 
Briefly, the whole brains of newborn mice (n=2) were carefully dissected. After removing the olfactory bulbs and 
cerebellum, the tissue was mechanically separated and incubated in sequential dissociation and tissue-digestion 
solutions. Cell culture purification and maintenance were achieved by adding fibroblast growth factor (FGF) to 
the endothelial cells medium. In vitro characterization and validation of the primary culture of BMECs 
monolayers seeded in plastic and insert included the assessment of the cells by light microscopy during cell 
culturing and immunolabeling of structural proteins. 
Resultados: 
. During the first 24 hours (1 day in vitro), cell attachment and a high number of suspended-death cells were 
observed. During the next days (4-6 div), the cells presented soma and branch development and typical 
morphological features of the primary culture. The high number of proliferating cells on day 6 (6 div) created a 
confluent cell culture system. At this point, rapid passaging allowed the purification and enrichment of the 
BMECs pool. Thus, in the second passage, image analysis showed a very homogeneous population of ZO1+ 
endothelial cells. Transendothelial electrical resistance measure (TEER) was used as a functional assay of the 
adherent junction complexes. TEER results showed the progression of the culture system (Ω.cm2 mean and SD, 
2div 8,37+/-1,7, 3div 9,1+/-1,6, 5div 11,19+/-1,6, 10div 6,79+/-1,2). Finally, before-after TEER measurements 
were recorded in insert-OGD models at two different periods. We observed at slightly reduction at 3div (before 
9,19+/-1,6, after 8,78+/-1,6), however at 10div, we found that TEER measurements increased after OGD 
conditions (before 6,8+/-1,2, after 11,07+/-1,7, p=0,0001). Gene expression analysis showed the upregulation of 
the gene SLC2A1 after the OGD model (ΔΔcq, relative expression control 1,01+/-0,1, OGD 7,5+/-4, p=0,02). The 
response gene activated in hypoxic conditions HIF1a tended to increase (control 1,0+/-0,1, OGD 1,65+/-0,7). 
Conclusão: 
The protocol presented here for the isolation and culture of BMECs showed to be more straightforward than 
previously published protocols and may be suitable for the use as bio-scaffold for secondary cell seeding 
allowing the study and better understanding of the neurovascular unit. 
Apoio Financeiro: 
This work was supported by Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES; Financial 
Code 001), The National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), grant numbers 
465656/2014-5 and 309679/2018-4, and The São Paulo Research Foundation (FAPESP) grant numbers 
2016/19084-8 and 2018/12605-8. 
 
 



 
06.019 - IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA NA COMUNICAÇÃO DE CRIANÇAS. Silva 
ELR, Santos JF , Silva FMC, CARVALHO AKL, Lacerda EMCB , - Neurociências - Ceuma Neurociências - 
Universidade Ceuma Neurociências - Uniceuma 
 
Introdução: 
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que assolou o mundo fazendo com que todos os 
países adotassem medidas de distanciamento social, o que ocasionou o isolamento das pessoas em suas 
moradias e consequentemente, as crianças com atraso no neurodesenvolvimento que estavam em terapias 
para aquisição da comunicação e linguagem, tiveram esses processos retardados ou não iniciados. 
Objetivos: 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar as implicações do isolamento social durante a pandemia 
da COVID-19 na comunicação de crianças com atraso no neurodesenvolvimento. 
Métodos: 
Foi relizado um estudo longitudinal, observacional e quantitativo, com o parecer de número 5.335.141. 
Deu-se por prontuários fonoaudiológicos de crianças atendidas numa clínica fonoaudiológica privada na 
cidade de São Luís – MA. As informações foram colhidas em três momentos: avaliação no ingresso do 
cliente na clínica, ultima avaliação antes do isolamento social imposto pelo governo e primeira avaliação 
após o retorno às atividades. Esses três momentos foram comparados. 
Resultados: 
Na primeira avaliação da comunicação observou-se que 71,4% não usavam o corpo para se comunicar, 
71,4% não formavam frases com mais de três palavras e 85,7% não faziam emissões dentro do contexto. O 
ultimo atendimento antes do isolamento social tevesse os seguintes resultados 7,1% não usavam o corpo 
para a comunicação, 21,4% não formavam mais de três palavras e 7,1% não faziam emissões dentro do 
contexto. Por fim, no retorno do isolamento social 14,3% não usavam o corpo para se comunicar, 28,6% 
não formavam frases com três ou mais palavras e 14,3% não conseguiam fazer emissões dentro do 
contexto. Já na avaliação linguagem o primeiro atendimento mostrou que 50% das crianças não 
vocalizavam em frente ao espelho, 64,3% não compreendiam regras simples de jogos e 21,4% não 
apresentavam trocas fonéticas/fonológicas. No ultimo atendimento antes do isolamento social 7,1% não 
vocalizavam olhando-se ao espelho, 21,4% não compreendiam regras de jogos e 50% não apresentavam 
trocas fonéticas/fonolõgicas. Já no primeiro atendimento depois do isolamento social os números 
mudaram e 28,6% não vocalizavam ao espelho, 35,7% não entendiam regras de jogos e 21,4% não 
apresentaram trocas fonéticas/fonológicas. 
Conclusão: 
Ao final deste estudo os resultados evidenciam que foi possível perceber que no desenvolvimento da 
comunicação e linguagem houve uma descontinuidade significativa dos aprendizados obtidos na clínica, 
depois que ficaram em casa por decorrência do isolamento social. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento próprio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.020 - O USO DO ETCC EM A UMA CRISE DE FIBROMIALGIA: UM ESTUDO DE CASO. LOPES QDS, Ferreira 
LGC, Nascimento AVS, Lacerda EMDCL, - Laboratório Neurociências e Comportamento - Uniceuma 
 
Introdução: 
As dores crônicas impossibilitam milhares de pessoas ao redor do mundo, debilitando a prática de suas 
atividades rotineiras. Dentre as doenças crônicas temos a Síndrome da Fibromialgia (SFM). A SFM é 
caracterizada por dores musculoesqueléticas difusas, fadiga, alteração na qualidade do sono, déficits 
cognitivos com duração superior a três meses. Seu tratamento inclui a terapia farmacológica e não 
farmacológica. Dentre as terapias não farmacológicas, um instrumento vem sendo estudado para o 
tratamento de doenças com fundo neurológico, que é o ETCC. O ETCC trata-se de uma técnica não invasiva, 
capaz de modular a excitabilidade cortical do cérebro. 
Objetivos: 
Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto sobre a qualidade de vida e a potencial eficácia analgésica 
da ETCC perante a uma crise de fibromialgia. 
Métodos: 
Realizou-se um estudo de caso com uma pessoa de 21 anos, sexo feminino, diagnosticada com fibromialgia 
há 5 anos, com laudo emitido por Reumatologista. A paciente não estava gestante, não tem epilepsia e não 
possuia nenhuma lesão no couro cabeludo. Desde o diagnóstico, a paciente faz acompanhamento com 
médico da dor e mesmo assim apresenta frequentes crises. O protocolo do ETCC foi executado com 
estimulações de 2 mV, com dois eletrodos posicionados na cabeça, anodo em C3 e catodo posicionado no 
FP1, durante 25 minutos, por 5 dias durante um episódio de crise. Foram aplicados o Questionário de 
Qualidade de Vida (SF-36) com domínios que variam de 0 a 100, onde 0 é pior e 100 é melhor; Questionário 
de Impacto da Fibromialgia (FIQ), onde o score máximo varia de 0 a 100, onde 100 indica o grau máximo de 
comprometimento; e também se utilizou a Escala Visual Analógica (EVA) para se obter comparativos do 
quadro de dor anterior e posterior à estimulação, com variação da pontuação 0 à 10, sendo que de 0 a 2 
são dores leves, de 3 a 7 são dores moderadas e de 8 a 10 são dores intensas. 
Resultados: 
Ao final de 5 dias de estimulação, observamos que no questionário SF-36 melhorou de 48 para 76 na saúde 
mental, de 45 para 100 em limitações do aspecto emocional, de 0 para 75 aspectos sociais, de 10 para 65 
em vitalidade, de 45 para 57 em estado geral de saúde, de 40 para 72 em dor, de 0 para 90 em limitações 
por aspectos físicos e de 10 para 75 em capacidade funcional. Em QIF o score máximo saiu de 79,65 para 
22,77. E através da EVA observou-se diminuição do quadro doloroso do 8 para 4. Não se observou nenhum 
efeito colateral relacionado aos procedimentos. 
Conclusão: 
Ao final de 5 dias de estimulação, observamos que no questionário SF-36 melhorou de 48 para 76 na saúde 
mental, de 45 para 100 em limitações do aspecto emocional, de 0 para 75 aspectos sociais, de 10 para 65 
em vitalidade, de 45 para 57 em estado geral de saúde, de 40 para 72 em dor, de 0 para 90 em limitações 
por aspectos físicos e de 10 para 75 em capacidade funcional. Em QIF o score máximo saiu de 79,65 para 
22,77. E através da EVA observou-se diminuição do quadro doloroso do 8 para 4. Não se observou nenhum 
efeito colateral relacionado aos procedimentos. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento próprio. 
 
 
 
 
 



 
06.021 - EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA NA AUDIÇÃO. 
Nascimento AVS, Silva LC, Lafaeth Y, Paz B, Costa JRL, Santos EVF, Lacerda EMCB, - Neurociência - Uniceuma 
Laboratório de Neurociências e Comportamento - UNICEUMA CLINICA ANA LUCIA CHAVES FECURY - 
UNICEUMA 
 
Introdução: 
A Estimulação Elétrica Transcraniana por Corrente Continua (ETCC) é uma técnica segura, indolor, não 
invasiva que se utiliza de duas correntes sendo uma anódica e a outra catódica. A ETCC altera e/ou corrige 
os desequilíbrios no nível de atividade cerebral inibindo ou excitando a atividade do cérebro por meio da 
corrente elétrica de baixa intensidade. Essa estimulação é realizada através de um elétrodo que é 
posicionado no cérebro, ou na área escolhida para a estimulação. A literatura descreve a possibilidade da 
estimulação melhorar uma série de funções sensoriais. Este estudo utilizou o ETCC para a melhora 
auditivas. 
Objetivos: 
Analisar os efeitos da ETCC na sensibilidade auditiva tonal e óssea. 
Métodos: 
Trabalho aprovado pelo CEP-CEUMA com protocolo #3.813.686 .Trata-se de um estudo observacional 
transversal analítico. A pesquisa utilizou uma amostra de conveniência que recrutou 40 sujeitos( 12 
homens e 28 mulheres, entre 18 e 35 anos) que foram divididos em dois grupos: um grupo que recebeu a 
estimulação elétrica transcraniana de corrente contínua (ETCC), e outro grupo que não recebeu a 
estimulação (grupo placebo). As estimulações foram realizadas utilizando Estimulador Elétrico 
Transcraniano APE Type A (USA, 2018). A ETCC válida foi constituída de 2 mV por 20 minuntos com eletrodo 
ânodo posicionado na região temporal (área T3) e o cátodo posicionado no ombro esquerdo. Na ETCC 
placebo, os eletrodos foram posicionados igualmente, porém nenhuma correte foi induzida. A Audiometria 
tonal aérea e óssea foi realizada antes e após a estimulação elétrica transcraniana. Somente uma sessão foi 
realizada. A análise estatística usada envolveu teste de normalidade D`Agostino Pearson, para comparar os 
grupos usou-se teste ANOVA 2 vias com pós-teste Bonferroni. Em todos os teste se considerou valor de alfa 
igual à 0,05, 95% de confiança e 5% de margem de erro. 
Resultados: 
Na análise de audiometria tonal da via aérea, observou-se que o grupo que recebeu ETCC válida teve 
melhora da sensibilidade auditiva nas frequências de 250 e 4000 Hz (p=0,0202 e p=0,0161, 
respectivamente). O grupo que recebeu ETCC placebo teve uma melhora da sensibilidade auditiva na 
frequência de 4000Hz (p=0,0189). Na análise de audiometria tonal da via óssea, observou-se que o grupo 
que recebeu ETCC válida teve melhora da sensibilidade auditiva nas frequências de 500 e 4000 Hz 
(p=0,0032 e p=0,0434, respectivamente). O grupo que recebeu ETCC placebo não apresentou modificação 
de sensibilidade auditiva antes e após a estimulação (p>0,05). 
Conclusão: 
Observamos eficiência de somente uma sessão da ETCC para melhora da sensibilidade auditiva nas as 
frequências auditivas extremas tanto na via aérea quanto na via óssea. Estudo contendo um maior número 
de sessões de estimulações devem ser realizados para compreendermos melhor a dimensão da melhora 
observada. 
Apoio Financeiro: 
Nenhum 
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07.001 - ANÁLISE DOS PARÂMETROS CARDÍACOS E PERFIL OXIDATIVO DE RATAS FÊMEAS SUBMETIDAS A 
SOBRECARGA DE FRUTOSE: PAPEL DOS TREINAMENTOS FÍSICOS AERÓBIO E RESISTIDO. Dias KS, Vieira EP, 
Brito-Monzani JO, - Programa de Pós Graduação em Educação Física - UFMA Departamento de Educação 
Física - UFMA 
 
Introdução: 
Atualmente tem sido observado uma mudança no comportamento alimentar da população pela maior 
ingestão de alimentos ultra processados, bem como bebidas ricas em xarope de milho, por sua vez rico em 
frutose1. Alguns estudos relacionam o maior consumo de frutose com doenças cardiovasculares e também 
alterações no perfil oxidativo, reduzindo o funcionamento do sistema antioxidante, gerando assim 
prejuízos no perfil oxidativo, contribuindo ainda mais para eventos cardiovasculares, entre outros2,3. Além 
disso, o comportamento sedentário contribui para o aumento dos riscos cardiovasculares. Dessa forma, o 
treinamento físico tem sido usado como uma forma de prevenção a doenças cardiovasculares, diabetes e 
dislipidemias. 
Objetivos: 
Analisar os efeitos dos treinamentos aeróbio e resistido em parâmetros cardíacos e perfil oxidativo de ratas 
fêmeas submetidas a sobrecarga de frutose. 
Métodos: 
Foram utilizadas 32 ratas fêmeas Wistar, com 200-220g, divididas em 4 grupos (Controle -C, Frutose 
Sedentário-FS, Frutose Treinamento Aeróbio-FTA e Treinamento Resistido-FTR). Foi administrado 100g/L de 
frutose na água de beber para os grupos FS, FTA, FTR por 8 semanas. Os grupos treinados foram 
submetidos aos protocolos de treinamento (1x ao dia/5x por semana/8semanas). Logo, o grupo FTA foi 
submetido ao treinamento na esteira (40%-60% da velocidade máxima do teste de esforço). Já o grupo FTR 
realizou o treinamento em uma escada adaptada (40%-60% da carga máxima do teste). Além disso, foram 
avaliados parâmetros hemodinâmicos (pressão arterial e frequência cardíaca) e perfil oxidativo 
(lipoperoxidação – TBARS, sistema antioxidante enzimático – catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD)). 
Os resultados serão apresentados em média e erro padrão. 
Resultados: 
Ao analisar os parâmetros hemodinâmicos, o grupo FS apresentou maiores valores de PAS e FC 
(158,4±3,25mmHg; 403,8±7,39 bpm) em relação ao grupo C (123,6±4,13mmHg; 348,2±4,57bpm; p≤0,05), 
os grupos treinados, por sua vez, apresentaram menores valores comparados ao FS (p≤0,05) (FTA: 
117,9±2,35; FTR: 116,32±9,04mmHg; p>0,05). No entanto, não houve diferença nas variáveis PAD. A 
sobrecarga de frutose reduziu a concentração da enzima CAT, gerando um prejuízo oxidativo (C: 2,02±0,12; 
FS: 1,39±0,06nmol/mg proteína). Não foram observadas diferenças na atividade da enzima SOD. No 
entanto, nenhum dos treinamentos conseguiu prevenir esse prejuízo no perfil oxidativo (FTA: 1,54±0,1; 
FTR: 1,54±0,17 nmol/mg proteína). 
Conclusão: 
A sobrecarga de frutose induziu o aumento da pressão arterial e reduziu a ação da enzima antioxidante, 
gerando um prejuízo no perfil oxidativo. Os grupos que realizaram treinamento aeróbio e resistido 
apresentaram redução dos níveis pressóricos e de frequência cardíaca. No entanto, não preveniram o 
prejuízo oxidativo. Dessa forma, podemos sugerir que outro tipo de abordagem não farmacológica, como o 
treinamento combinado, poderia exercer benefícios em relação ao perfil oxidativo. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA (UNIVERSAL - (01478/17) 
 



 
07.002 - CARVACROL E EXERCÍCIO AERÓBIO SOBRE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS DE RATOS 
ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. Silva DP, Moura JC, Martins VA, Costa HA, Ribeiro RM, - Educação 
Física - Universidade Federal do Maranhão Departamento de Ciências Fisiológicas – UFMA - Universidade 
Federal do Maranhão 
 
Introdução: 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível, caracterizada por níveis 
elevados e sustentados da pressão arterial (PA), que eleva demasiadamente o risco de morbimortalidade 
por doença cardiovascular. Contudo, já é consenso na literatura plantas usadas tradicionalmente como 
medicinais e seus metabolitos secundários, proporcionando descoberta de diversos fitoquímicos com 
potencial de tratar a hipertensão arterial sistêmica (HAS), dentre as diversas espécies destaca-se o 
fitoquímico carvacrol, com propriedades sobre o sistema cardiovascular e efeito hipotensor. Paralelamente 
à terapia medicamentosa, tem-se o treinamento físico aeróbio, o qual já é consenso na literatura os seus 
efeitos sobre a PA, atuando na prevenção e tratamento da HAS. 
Objetivos: 
Avaliar o tratamento do carvacrol e exercício físico aeróbio sobre parâmetros hemodinâmicos de ratos 
espontaneamente hipertensos. 
Métodos: 
Utilizou-se 24 ratos, Rattus norvegicus, Wistar e SHR, machos, pesando 200-250g e com 90 dias de idade. 
Os animais foram randomizados em 4 grupos, Wistar normotenso (tratado com veículo); SHR-Veículo 
(tratado com veículo); Carv-20mg (tratado com carvacrol 20mg/kg); Exer-Veículo (tratado com exercício 
físico aeróbio 60 min/dia). Os animais receberam tratamento com administração por gavagem durante 4 
semanas, o grupo Exer-Veículo foi submetido a um protocolo de exercício físico aeróbio sendo a 
intensidade ajustada a cada semana e com registro semanal da Pressão Arterial Média (PAM) e frequência 
cardíaca (FC). Para análise estatística foi realizado teste de normalidade Shapiro-Wilk, os resultados estão 
apresentados em média e desvio padrão. Para a análise dos momentos de tratamento, foram utilizados o 
teste two way ANOVA com o post-hoc de Tukey, considerando estatisticamente significante o intervalo de 
confiança de 95% e o p≤ 0,05. Os dados foram analisados utilizando o software SigmaPlot 14.0. Este 
trabalho encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal/UFMA, sobe o protocolo de nº 
23115.004102/2019-21. 
Resultados: 
Observou-se que quatro semanas de tratamento com carvacrol 20mg/kg ou exercício físico aeróbio foi 
capaz de reduzir níveis pressóricos dos animais hipertensos. O grupo Carv-20mg apresentou redução para 
PAM 123,2 ± 14,2 mmHg, semelhantemente a esses resultados, o grupo Exer-Veículo apresentou PAM 
108,5 ± 9,3 mmHg em comparação ao grupo SHR-Veiculo PAM 176,5 ± 5,5 mmHg. Ainda, observou-se que o 
tratamento oral de carvacrol ou exercício físico aeróbio durante quatro semanas, não apresentou diferença 
significativa para FC entre os grupos estudados. 
Conclusão: 
O tratamento oral com carvacrol 20 mg/kg ou exercício físico aeróbio é eficaz na redução da pressão 
arterial de animais espontaneamente hipertensos. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA, UFMA 
 
 
 
 
 



 
07.003 - CARVACROL E EXERCÍCIO AERÓBICO REDUZ PARÂMETROS LIPIDICOS EM RATOS. MOURA JC, SILVA 
DPD, FILHO NS, COSTA HA, RIBEIRO RM, - Ciências Fisiológicas - UFMA Educação Física - UFMA 
 
Introdução: 
A dislipidemia e a síndrome metabólica cresceram exponencialmente nos últimos anos, principalmente 
pela baixa qualidade da alimentação e pelo elevado nível de sedentarismo. A redução da lipoproteína de 
baixa densidade (LDL-c), bem como do colesterol total (CT), triglicerideos (TG) e da relação CT pela 
lipoproteína de alta densidade (HDL – CT/HDL) são as principais formas de prevenir doenças 
cardiometabólicas. Sabe-se ainda, que o uso prolongado de estatinas pode alterar os níveis plasmáticos de 
algumas enzimas hepáticas, tais como AST e ALT, diante disso, surge a necessidade de investigar novas 
alternativas para o tratamento das desordens cardiometabólicas. O carvacrol é um monoterpeno oriundo 
do orégano e tomilho. Atualmente diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para a elucidação das suas 
ações biofarmacológicas. Inúmeras evidências trazem a importância da adesão ao treinamento físico 
regular como forma de prevenção primária ou secundária no desenvolvimento ou agravamento de doenças 
do sistema cardíaco. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito do carvacrol e exercício físico aeróbico sobre os parâmetros lipídicos e marcadores de 
função hepática em ratos. 
Métodos: 
Utilizou-se 24 ratos, Rattus norvegicus, Wistar e SHR, machos, pesando 200-250g e com 90 dias. Os animais 
foram randomizados em 4 grupos, Wistar normotenso (tratado com veículo); SHR-Veiculo (tratado com 
veiculo); Carv20mg (tratado com Carvacrol 20mg) e Exercício (tratado com exercício físico aeróbico). Os 
animais receberam tratamento com administração por gavagem durante 4 semanas, o grupo Exercício foi 
submetido a um protocolo de exercício físico aeróbio sendo a intensidade ajustada a cada semana. As 
amostras sanguíneas utilizadas para as dosagens bioquímicas foram coletadas da artéria abdominal dos 
animais a partir de um jejum de 12 horas. Para a análise dos resultados foram utilizados os testes one-way 
ANOVA com o post-hoc de Tukey, considerando estatisticamente significante o intervalo de confiança de 
95% e o p≤ 0,05. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal/UFMA, sobe o 
protocolo de nº 23115.004102/2019-21. 
Resultados: 
Em relação aos parâmetros lipídicos, a realização do tratamento por quatro semanas ocasionou reduções 
significativas nos níveis de TG para os grupos Carv20mg (56,8±15,2 mg/dL) e Exercício (40,2±2,8 mg/dL) 
quando comparados ao grupo SHR (76,0±14,2 mg/dL), onde o grupo Exercício apresentou também redução 
significativa quando comparado ao grupo Wistar (66,4±14,7 mg/dL). Para TG/HDL evidenciou-se diferença 
significativa apenas para o grupo Exercício (1,5±0,3 mg/dL) quando comparado ao grupo SHR (3,8±0,6 
mg/dL). Quando avaliado o CT/HDL o grupo Exercício (1,8±0,3 mg/dL) destacou-se reduzindo esse 
parâmetro de forma significativa quando comparado ao grupo SHR (2,6±0,2 mg/dL) e Wistar (2,5±0,8 
mg/dL). Para TG/HDL apenas o grupo Exercício (1,5±0,3 mg/dL) apresentou redução significante quando 
comparado ao grupo SHR (3,8±0,6 mg/dL), não sendo observadas diferenças significativas para CT, LDL e 
HDL. Em relação as enzimas marcadoras de lesão hepática (AST e ALT) o grupo Exercício (160,2±2,5 UL/I) e 
o grupo Carv20mg (163,0±2,5 UL/I) apresentaram reduções significativas quando comparados ao grupo 
SHR (174,6±4,6 UL/I) para AST. Não foi observado diferença significante para ALT. 
Conclusão: 
A administração oral do Carvacrol 20 mg/kg, ou o tratamento com exercício físico aeróbio apresentaram 
efeito hipolipemiante com melhora das enzimas hepáticas em ratos. 
Apoio Financeiro: 
Fapema e UFMA. 
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08.005 - ALTERAÇÕES METABÓLICAS: INTOLERÂNCIA À LACTOSE, UMA REVISÃO DE LITERATURA.. Torres 
CA, Pereira GVB, Ferreira LRT, Freato AHC, Neres BCR, Neves FGPF, Gonçalves JR, Abreu AS, Maciel AWS, 
Fonseca JP, Torres MAO, - MEDICINA - UNICEUMA 
 
Introdução: 
A intolerância à lactose consiste na incapacidade de digestão da lactose no organismo, parcial ou 
totalmente, devido a deficiência ou ausência da enzima lactase. Esse quadro de carência gera uma 
desordem na microbiota intestinal com a desregulação da atividade digestiva, ocasionando, assim, a 
manifestação de sintomas como dores abdominais, diarreia, inchaço e flatulência. Contudo, com os 
avanços nas pesquisas bioquímicas e farmacológicas, os efeitos dessa deficiência puderam ser amenizados 
a partir de tratamentos que consiste na suplementação da enzima antes da ingestão dos alimentos, 
possibilitando a degradação dos insumos que possuem derivados lácteos. 
Objetivos: 
Identificar as principais causas da intolerância à lactose e destacar os métodos para tratamento dessa 
patologia. 
Métodos: 
Foi realizado um levantamento de dados bibliográficos na Scientfic Eletronic Library online (SCielo), Google 
Acadêmico e PubMed, sendo 7 artigos selecionados para embasar o presente trabalho. Como critérios de 
inclusão, utilizou-se os descritores intolerância à lactose, deficiências metabólicas, leite e probióticos. 
Utilizando-se como método de exclusão : artigos pagos e de regionalidade específica. 
Resultados: 
Nos 7 artigos analisados, a maioria abordou as causas que justificam a ocorrência dessa disfunção 
enzimática, correlacionando com fatores genéticos e secundários e foram referentes a deficiência 
enzimática por fatores variados. Com relação a patologias associadas, observou-se nos estudos que 
estavam relacionadas a piora de quadros de cefaleia do tipo enxaqueca. O tratamento tem por conduta 
principal a suplementação enzimática para tratamento, com posterior diminuição dos sintomas relatados 
pelos pacientes. Dentre as medidas relacionadas à dieta é indicado o uso de probióticos, para regulação da 
microbiota intestinal. 
Conclusão: 
Por conseguinte, fica evidente que a problemática da intolerância à lactose é bastante relevante para a 
realidade atual, tendo em vista o quantitativo de afetados pela disfunção enzimática. Inicialmente, o 
diagnóstico era feito apenas a partir de um teste de tolerância, atualmente, há a possibilidade de 
determinação por meio de exames genéticos, uma vez que a patologia pode advir de três diferentes causas: 
hipolactasia, intolerância congênita e intolerância secundária. Diante desse cenário, observou-se a eficácia 
do uso dos probióticos como forma de tratamento, a fim de atenuar a sintomatologia dessa deficiência 
enzimática. Palavras-chave: Metabolismo. Lactose. Lactase. Deficiência. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 



 
08.006 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO, VIABILIDADE, PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO E EFEITOS ANTI-
INFECCIOSOS DO LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS ATCC 9595 EM SUCO DE BACURI (PLATONIA 
INSIGNIS).. Aguiar KSA, Ferreira AF, Silva CC, Pereira CDS, Mendes YC, GP M, GDC S, LCN S, Zagmignan A, - 
Patogenicidade microbiana - ceuma 
 
Introdução: 
Sucos de frutas podem ser excelentes veículos para desenvolvimento de produtos probióticos devido as 
suas propriedades nutricionais e presença de compostos bioativos. O Brasil é um dos países que possui 
abrangente repertório de frutas tropicais e exóticas com aromas e sabores únicos. Um exemplo é o Bacuri, 
fruto da espécie Platonia insignis Mart. (Clusiaceae), popularmente conhecida como bacurizeiro. 
Objetivos: 
Foi avaliado crescimento e viabilidade de Limosilactobacillus fermentum ATCC 23271 e Lacticaseibacillus 
rhamnosus ATCC 9595 em suco de bacuri (Platonia insignis Mart., Clusiaceae). Os efeitos na produção de 
ácido lático por L. rhamnosus, bem como sua resistência química e propriedades anti-infecciosas. 
Métodos: 
As cepas de L. fermentum e L. rhamnosus foram obtidas da bacterioteca da Universidade CEUMA. A 
quantificação do crescimento bacteriano foi realizada por plaqueamento em ágar MRS. Diluições seriadas 
foram feitas em solução de tampão fosfato salina após cada período determinado (0, 7, 14, 21 e 28 dias de 
refrigeração) e incubadas por 48 horas a 37°C e determinado a contagem de unidades formadoras de 
colônias (UFC) e expresso em UFC/ml. Para otimização das condições de cultivo as variáveis concentração 
de inóculo (x1) e a concentração de polpa (x2) foram analisadas, totalizando 10 experimentos. Após cada 
teste, os valores de pH e a quantificação da população microbiana foram analisados para determinar a 
relação entre o crescimento bacteriano e o pH (razão G/pH), bem como a melhor produção de ácido lático. 
Foi realizado ensaio de tolerância a lisozima (Sigma-Aldrich, EUA) na concentração de 300 µg/mL e ensaio 
de tolerância ao pH nos valores de 3 e 4. O modelo de infecção utilizando larvas de Tenebrio molitor foi 
realizado para determinar a eficácia de sucos fermentados ou não fermentados na inibição da infecção por 
Escherichia coli EAEC 042. A infecção foi estabelecida pela inoculação de 10 μL de suspensão padronizada 
de EAEC 042 (OD600nm = 0,1). 
Resultados: 
Ambas as linhagens foram capazes de crescer no suco de bacuri, sem qualquer suplementação. A 
viabilidade foi mantida após 28 dias de armazenamento, no entanto, o crescimento foi significativamente 
maior para L. rhamnosus ATCC 9595 (7,40 ± 0,04 Log UFC/ml). A concentração de inóculo foi o principal 
fator para a obtenção da relação mais favorável entre crescimento e produção de ácidos orgânicos (relação 
G/pH). Dentre as condições testadas, as utilizadas no ensaio 6 permitiram a melhor relação G/pH (2,13) e 
maior produção de ácido lático (4,14 g/L). Nestas condições, L. rhamnosus ATCC 9595 cultivado em suco de 
bacuri apresentou a mesma resistência à acidificação ou adição de lisozima do que quando cultivado em 
MRS. O pré-tratamento com sobrenadantes de sucos fermentados e não fermentados aumentou 
significativamente a sobrevivência de larvas infectadas por E. coli. No entanto, apenas o suco fermentado 
de L. rhamnosus apresentou efeito protetor quando inoculado 2 h após a infecção. 
Conclusão: 
O suco de bacuri demonstrou ser um substrato alternativo para culturas probióticas, pois mantém a 
viabilidade e crescimento sem adição de suplemento, além de ser capaz de produzir ácido lático. Em 
modelo in vivo apresentou efeito anti-infeccioso com aumento significativo na sobrevivência larval. Assim, 
os resultados obtidos permitiram a base para o desenvolvimento de um produto probiótico não lácteo a 
partir do suco de Bacuri. 
Apoio Financeiro: 
Fapema 



 
08.007 - A EFICÁCIA DO USO DE VITAMINA D COMO PREVENÇÃO E TRATAMENTO EM PACIENTES 
ACOMETIDOS PELO VÍRUS SARS-COV-2: UMA REVISÃO DE LITERATURA. Filho JAAR, Siqueira FB, Maués LV, 
Costa CLFG, Abreu AS, Figueiredo JS, Souza LA, Gonçalves DMMO, Lima CZ, - Medicina - UniCeuma 
 
Introdução: 
A pandemia de COVID-19 tem sido ao longo dos últimos dois anos o centro dos debates em todo o mundo. 
Sua alta taxa de transmissão e os sintomas muitas vezes graves – até mesmo fatais, como se sabe – 
exigiram da comunidade médica e científica uma rápida resposta para as indagações quanto ao tratamento 
mais eficaz e o controle da crise sanitária mundial. Dentre as alternativas terapêuticas, a administração de 
vitamina D (1,25-di-hidroxicolecalciferol) antes, durante e depois da fase aguda da doença foi abraçada 
como conduta; o que logo foi seguido pela população em geral, sem de fato ter consciência da eficácia e 
mesmo da dosagem adequada para o bom resultado. 
Objetivos: 
Analisar a eficiência da ingestão de vitamina D como forma de prevenir o Sars-CoV-2 e sua eficácia durante 
o tratamento da Covid-19. 
Métodos: 
Para esse estudo foi realizado um levantamento de dados bibliográficos em artigos científicos, monografias 
e revistas especializadas a partir das bases de dados: Brasil Scientific Electronic Library Online (Scielo), 
Google Acadêmico, PubMed, Jornal da Pediatria (Sociedade Brasileira de Pediatria), tendo como período de 
busca os anos de 2020 a 2022. Para tanto, utilizou-se os seguintes descritores de assunto: vitamina D, 
COVID-19, SARS-CoV-2 (para os artigos em português), Vitamin D, COVID-19, Therapy (para os artigos em 
inglês) e Vitamina D, Infección por SARS-CoV-2 (para os artigos em espanhol). Foram utilizados como base 
15 artigos, como critério de inserção, foi-se utilizado apenas artigos relacionados com vitamina D. 
Resultados: 
Os estudos tomados por base para esta revisão identificaram a importância de doses adequadas de 
vitamina D no organismo antes do contágio com o vírus como forma de prevenir as formas mais graves de 
COVID-19. Ainda não há, no entanto, consenso quanto aos efeitos da vitamina durante o tratamento. Um 
dos estudos informa, por exemplo, que, dos 50 pacientes tratados com vitamina D, um necessitou de 
internação na UTI (2% do total) e nenhum foi a óbito. Por outro lado, dos 26 pacientes não tratados, 13 
necessitaram de internação (50% do total) e destes, dois vieram a óbito. Portanto, percebe-se que a 
maioria dos artigos apresenta resultados favoráveis à indicação da vitamina D como tratamento da infecção 
por coronavírus. 
Conclusão: 
De acordo com os artigos científicos analisados, percebe-se que a suplementação com vitamina D antes e 
durante a contração da Covid-19 se mostrou eficiente na amenização dos sintomas da doença, 
principalmente. No entanto, não há evidências científicas suficientemente concretas sobre o uso desse 
micronutriente no combate ao SARS-Cov-2. Por isso, devem ser aprofundados os estudos e pesquisas a 
respeito desse método de tratamento da enfermidade que atingiu escala pandêmica. 
Apoio Financeiro: 
Nenhum 
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09.001 - EFEITOS ANTINOCICEPTIVO E ANTI-INFLAMATÓRIO DO DOADOR DE ÓXIDO NÍTRICO CT-[RUCL (NO) 
(DPPB) (4,4’-MEBIPY) ] (PF6)2 NA ARTRITE INDUZIDA POR ZIMOSAN EM RATOS. Cavalcante AS, Nascimento 
FGS, Souza AP, Holanda AKM, Assreuy AMS, Pires AF, Castro RR, - Centro de Ciências da Saúde - UECE 
Quimica Organica e Inorgânica - UFC 
 
Introdução: 
A artrite por zimosan é um modelo cuja fase aguda manifesta hipernocicepção e infiltrado neutrofílico, 
mediados por citocinas, eicosanoides e óxido nítrico (NO), evoluindo para sinovite persistente e degradação 
da cartilagem hialina. Os compostos com o complexo nitrosil rutênio são doadores de NO caracterizados 
pela sua estabilidade química e cinética e reduzida toxicidade. Dados os efeitos antinociceptivo e anti-
inflamatório dos doadores de NO em modelos clássicos de inflamação, o estudo investiga a potencialidade 
de compostos nitrosil rutênio como alternativa terapêutica na artropatia experimental. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do composto ct-[RuCl (NO) (dppb) (4,4`-Mebipy) ] (PF6)2 
(NO-Ru) na artrite induzida por zimosan em ratos. 
Métodos: 
Foram utilizados no estudo Ratos Wistar machos, entre 8 a 10 semanas, com peso de 180 a 200g (n=6 por 
grupo, protocolo CEUA/UECE nº01259292/2020). Zimosan foi administrado na articulação tíbio-tarsal 
direita (500μg/25μL salina). Um grupo sham recebeu apenas o veículo (salina). Duas horas após a indução, 
o doador NO-Ru foi administrado via i.art. (3 - 300 μg/10μL DMSO 4% m/v). Um grupo induzido com 
zimosan não tratado recebeu apenas o diluente (DMSO 4% m/v). A hipernocepção foi avaliada mediante 
reação de retirada após flexão forçada da pata acometida e a contagem total de leucócitos foi realizada no 
lavado articular. Aos dados se aplicou one ou two-way ANOVA, seguida pelo teste de Bonferroni, sendo 
considerado p<0,05. 
Resultados: 
Conforme mensurado, seis horas após a indução por zimosan, o limiar nociceptivo foi aumentado pela 
administração de 300 μg de NO-Ru, em 41% (36.0 ± 3.8 g vs. DMSO 4%: 21.8 ± 1.4 g; p<0,05). Tal efeito foi 
parcialmente revertido pela glibenclamida em 60% (27.56 ± 2,07 g). A infiltração leucocitária foi 
significativamente reduzida pelo doador em 71% e 86,5%, nas respectivas doses de 30 e 300 μg (30 μg: 
4450 ± 752 células μL-1 e 300 μg: 2232 ± 1692 células μL-1 vs. DMSO 4%: 14592 ± 1341 células μL-1). Este 
efeito não foi revertido pela glibenclamida (4050 ± 1586 células μL-1, p<0,05). 
Conclusão: 
Na fase aguda do zimosan, o doador NO-Ru promoveu efeito antinociceptivo, via abertura de canais de 
potássio, como também reduziu o influxo leucocitário total. 
Apoio Financeiro: 
CAPES e CNPQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
09.002 - EFEITO CICATRIZANTE DA GALACTOMANANA DE DELONIX REGIA EM MODELO DE FERIDA 
CUTÂNEA EXCISIONAL EM CAMUNDONGOS. Lima IC, Castro RR, Souza ARC, Oliveira SLMK, Assreuy AMS, 
Mota MRL, - Ciências da Saúde - UECE Departamento de Clínica Odontológica - UFC 
 
Introdução: 
O processo da cicatrização é um evento fisiológico que envolve a reorganização dos tecidos e com 
participação de eventos celulares, moleculares e bioquímicos agindo em conjunto para promover a 
restauração do tecido lesado. As galactomananas são polissacarídeos de sementes e uma das categorias 
mais importantes de gomas originadas de plantas usada na indústria alimentícia. A Delonix regia 
(Caesalpiniaceae) é uma árvore de médio porte, ornamental, nativa de Madagascar mas atualmente 
distribuída em vários países de região tropical. Seus polissacarídeos são conhecidos por apresentar as 
propriedades, antioxidante, anti-inflamatória, antinociceptiva, gastroprotetora e cicatrizante. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito cicatrizante da galactomanana das sementes de Delonix regia (GM-DR) sobre o curso 
temporal de feridas cutâneas excisionais em camundongos. 
Métodos: 
Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas (25-35 g; 6-8 semanas; CEUA/UECE: nº 01724279/2019), 
realizado anestesia e tricotomia antes da indução de feridas cutâneas excisionais na região dorsal feito por 
meio de punch cirúrgico (7 mm de diâmetro; 2 feridas/animal; n=6/dia de avaliação). Os animais foram 
tratados por via tópica com a GM-DR (1%/1x dia) e os controles com NaCl (0,9%) e eutanasiados em dias 
distintos (2º, 5º, 7º, 10º e 14º dias pós-ulceração) a fim de acompanhar o curso temporal do processo 
cicatricial. Os grupos experimentais foram avaliados por meio de parâmetros clínicos, marcadores de 
estresse oxidativo, histopatológicos, histomorfométricos e imunoistoquímicos. Os dados paramétricos 
expressos como média ± EPM e analisados por ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. As análises 
histopatológicas e imunoistoquímicas expressas sob a forma de mediana (máximo, mínimo) e analisados 
pelo teste de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis/Dunn. Foi considerado estatisticamente significante valores 
de p<0,05. 
Resultados: 
GM-DR 1% aumentou o índice de cicatrização do 7º (82,31% ± 1,7 vs. salina: 66,27% ± 4,57) ao 14º dia 
(94,4% ± 2,54 vs. salina: 82,7% ± 1,9). Além disso, o GM-DR reduziu: o infiltrado polimorfonuclear do 2º 
(33,5 ± 3,14 vs. salina: 95,5 ± 24,27) ao 7º dia (4,33 ± 1,4 vs. salina: 22,33 ± 7,62), os níveis de 
malondialdeídeo (256,4 ± 148.4 vs. salina: 1038 ± 456,3 g/tecido), a mediana do número de células 
imunomarcadas por IL-1β (1 [1,2] vs. salina: 3 [2,3]) e IL-6 (1 [1,1] vs. salina: 2 [1,3]), no 2º dia, e aumentou 
os níveis de glutationa reduzida no 2º (325,2 ± 80,26 vs. salina: 244,6 ± 20,48 g/tecido) ao 5º dia (531,9 ± 
114,9 vs. salina: 268,3 ± 109,6 g/tecido), como também elevou a mediana do número de células 
imunomarcadas para TGF-β do 7-10º dia (2 [1,3] vs. salina: 1 [1,1] - 2 [1,3] vs. salina: 1 [1,2]) e α-SMA do 7º-
14º dia (2 [1,3] vs. salina: 1 [0,1] - 3 [2,3] vs. salina: 1 [1,2]). O GM-DR aumentou o número de 
fibroblastos/miofibroblastos no 5º (341 ± 43 vs. salina: 172 ± 121) até o 7º dia (512 ± 48 vs. salina: 290 ± 
19), além de elevar a deposição de colágeno do 5º (28,27 ± 8,13 % vs. salina 19,343 ± 3,47 %) até o 14 º dia 
(19,33 ± 4,31 % vs. salina 7,8 ± 3,5 %). 
Conclusão: 
A aplicação tópica de GM-DR 1% acelera o processo cicatricial de feridas cutâneas excisionais atuando na 
modulação da fase proliferativa, como também na fase de remodelamento ao estimular a fibroplasia e a 
colagênese via TGF-β. 
Apoio Financeiro: 
FUNCAP, CNPq, CAPES. 
 



 
09.003 - METOTREXATO ALTERA DIFERENTEMENTE A CONTRAÇÃO INDUZIDA PELA ENTRADA DE CÁLCIO POR 
CANAIS ATIVADOS POR VOLTAGEM E POR LIGANTE EM DUODENO DE RATOS. Martins-Santiago PL, Gomes-
Vasconcelos A, Barros ARM, Lopes MRF, Alves-Soares R, Leal-Cardoso JH, Coelho-de-Souza AN, - Laboratório de 
Fisiologia Experimental - UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ ²Laboratório de Eletrofisiologia - UECE - 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
 
Introdução: 
O câncer é uma doença que está presente na realidade humana, podendo causar desconforto, disfunções e em 
casos mais graves a morte. Contudo, seu tratamento, muitas vezes, é igualmente doloroso, causando disfunções 
em diversos sistemas do corpo, como o sistema digestório. Uma das drogas utilizadas no tratamento de câncer é 
o metotrexato (MTX). Essa droga, apesar de todos os seus benefícios e vantagens no tratamento do câncer, 
possui uma toxicidade preocupante, podendo levar ao aparecimento de diversos efeitos colaterais, como a 
mucosite intestinal. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito do MTX sobre a contração gerada pela entrada de cálcio por canais operados por voltagem e 
operados por ligante em músculo duodenal de ratos. 
Métodos: 
Foram utilizados 22 ratos Wistar machos (250g a 300g), provenientes do Biotério do Centro Universitário 
Christus (Unichristus). Inicialmente os animais foram divididos em 2 grupos: grupo salina e grupo MTX. O 
tratamento com MTX foi feito por via subcutânea na dose de 2,5 mg/kg durante 3 dias consecutivos. 
Posteriormente o grupo MTX foi dividido novamente em 3 grupos, MTX4D, MTX6D e MTX10D, que foram 
sacrificados após 4, 6 e 10 dias do dia do início do tratamento. Após o sacrifício os segmentos de intestino foram 
montados em câmara de perfusão de órgãos contendo solução de Krebs-Henseileit (KH) (pH 7,4) à 37ºC e 
gaseificado (carbogênio). As medidas de contratilidade foram obtidas através de um transdutor de força 
isométrica acoplado a um pré-amplificador e conversor de sinais analógicos em digitais que foram enviados para 
armazenamento em um computador, para posterior análise. O registro das contrações foi feito após 60 minutos 
de estabilização, sob tensão passiva de 1g. Com o objetivo de avaliar o efeito sobre as alterações provocadas 
pelo MTX sobre a entrada de cálcio por canais de dependentes de voltagem. Para isso foi realizada uma curva 
concentração efeito cumulativa para cloreto de bário (BaCl2) em KH sem cálcio e 60 mM de KCl utilizando as 
seguintes concentrações: 0,1 - 30 mM. Para avaliar os efeitos sobre canais de cálcio operados por ligante foi 
realizado uma curva para cloreto de cálcio (CaCl2) em KH sem cálcio, contendo 1 µM de nifedipina e 3 µM de 
carbacol. Os resultados foram apresentados como média ± EPM. Os dados obtidos ao longo dos experimentos 
foram analisados através do teste de análise de variância de uma ou duas vias seguidos do teste de Tukey para 
comparações múltiplas, sendo considerados valores significativos a partir de p < 0,05. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética da UECE (07280650/2020). 
Resultados: 
O MTX reduziu a resposta máxima ao BaCl2 nos grupos MTX6D (14,89 ± 4,3 g/g de tecido) e MTX10D (5,41 ± 1,3 
g/g de tecido), em relação ao grupo salina (22,23 ± 1,7 g/g de tecido). Contudo, ao avaliar a área sob a curva, 
apenas o MTX10D sofreu redução significativa (diminuiu 69,54%). Já para a resposta ao CaCl2, o MTX provocou 
um aumento da contratilidade nos grupos MTX4D e MTX6D, que se refletiu na área sob a curva, 14,16 ± 1,3 para 
o grupo MTX4D e 13,30 ± 1,7 para o grupo MTX6D, em relação ao grupo salina que foi 7,41 ± 1,9. 
Conclusão: 
Pode-se concluir que o tratamento com MTX afeta diferentemente os canais de cálcio, apresentando efeitos 
opostos dependendo da natureza do estimulo (despolarização da membrana ou ligação de um agonista 
colinérgico). Além disso a evolução cronológica dessas alterações parece ser diferente também. 
Apoio Financeiro: 
Capes e Cnpq 
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10.020 - ATIVIDADE ANTICOAGULANTE E ANTIAGREGANTE DO ÓLEO ESSENCIAL DE ROSMARINUS 
OFFICINALIS L.. Aragão KKV, Telles PVN, Costa KAM, Nunes LRS, Araújo LÉPF, Sena EP, Azevedo PSS, Souza 
RP, Oliveira AP, - Programa de Pós-Graduação em Farmacologia - UFPI 
 
Introdução: 
A ocorrência de doenças cardiovasculares está diretamente relacionada ao surgimento de trombos no 
coração, cérebro e membros inferiores. Tratamentos existentes, apesar de eficazes, apresentam graves 
efeitos colaterais, evidenciando a necessidade da pesquisa de novos fármacos antitrombóticos. Alternativa 
pode ser encontrada na utilização de plantas medicinais, como a Rosmarinus officinalis L. (alecrim) e seu 
óleo essencial, que exibem poder anti-inflamatório e antioxidante. 
Objetivos: 
Avaliar a ação antitrombótica do óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. (Alecrim) (OERO) e de seu 
constituinte γ-terpineno. 
Métodos: 
O trabalho foi aprovado no comitê de Ética sob o número 562⁄19 Foram u lizados OERO e um de seus 
constituintes, o γ-terpineno (100 mg/kg/7dias) para tratamento oral de ratos fêmeas. Seguido da avaliação 
da atividade anticoagulante, pela realização de testes coagulométricos, e avaliação do efeito antiagregante, 
realizada pelo método de agregação plaquetária por turbidimetria. 
Resultados: 
O Tratamento por via oral com OERO e γ-terpineno, apresentou efeito anticoagulante quando comparado 
ao grupo controle OERO (21,96 ± 0,45); γ-terpineno (23,44 ± 1,35) vs Controle (9,22 ± 0,23 seg). Em análise 
da atividade sobre a agregação plaquetária induzida por ADP (20 µM), não observou-se diferença 
estatística entre os grupos tratados com OERO e ou γ-terpineno em relação ao ADP (salina). Em análise in 
vitro com tratamento agudo sobre a agregação plaquetária, observou que o OERO 100 µg/ml aboliu a 
agregação plaquetária (0,50 ± 0,29 %) do ADP 20 µM (93,13 ± 3,88%), já o constituinte do OERO γ-
terpineno 100 µM reduziu para (31,2 ± 2,1%) a ação agregante do ADP. Na investigação do mecanismo de 
ação, observou-se que o OERO aumentou o efeito do inibidor da Calmodulina (CMZ 10 µM), demonstrando 
um sinergismo entre constituintes do OERO e o inibidor da Calmodulina (CaM). 
Conclusão: 
Estes resultados sugerem que o OERO e γ-terpineno apresentam efeito anticoagulante e efeito 
antiagregante, sendo este último provavelmente por ação sinérgica com a proteína calmodulina. Esses 
achados oferecem evidências em potencial a uma terapia inédita de eventos trombóticos. 
Apoio Financeiro: 
Projeto Universal 2014/CNPQ; CAPES; PPSUS 2016; FAPEPI e UFPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.021 - CARVACROL E EXERCÍCIO AERÓBIO SOBRE CONSUMO DE RAÇÃO E EVOLUÇÃO PONDERAL DE 
RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. Lima BSF, Silva DP, Moura JC, Mendes VS, Costa HA, Ribeiro 
RM, - MEDICINA - UFMA FARMÁCIA - UFMA EDUCAÇÃO FÍSICA - UFMA CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS - UFMA 
 
Introdução: 
O carvacrol é um monoterpeno oriundo do orégano e tomilho. Atualmente diversos estudos vêm sendo 
desenvolvidos para a elucidação das suas ações biofarmacológicas. Ainda, inúmeras evidências trazem a 
importância da adesão ao treinamento físico aeróbio regular como forma de prevenção primária ou 
secundária no desenvolvimento ou agravamento de doenças cardiovasculares. Contudo, alguns fatores 
indicam se o animal está passando por uma situação de estresse excessivo através da variação no consumo 
de ração e evolução ponderal. 
Objetivos: 
Avaliar o tratamento com carvacrol e exercício aeróbio sobre evolução ponderal e consumo de ração de 
ratos espontaneamente hipertensos (SHR). 
Métodos: 
Utilizou-se 24 ratos, Rattus norvegicus, Wistar e SHR, machos, pesando 200-250g e com 90 dias de idade. 
Foram randomizados em 4 grupos, Wistar normotenso (tratado com sorbitol); SHR-Veículo (tratado com 
sorbitol); Carv-20mg (tratado com carvacrol 20mg/kg); Exer-Veículo (tratado com exercício físico aeróbio 60 
min/dia). Os animais receberam tratamento com administração por gavagem durante 4 semanas, o grupo 
Exer-Veículo foi submetido a um teste de esforço máximo e a um protocolo de exercício físico aeróbio 
sendo a intensidade ajustada a cada semana. O consumo de ração e evolução ponderal dos animais foram 
avaliados três vezes por semana, utilizando balança analítica, sendo essa verificação anterior à gavagem. 
Para análise estatística foi realizado teste de normalidade Shapiro-Wilk, os resultados estão apresentados 
em média e desvio padrão. Para a análise dos momentos de tratamento, foram utilizados o teste two way 
ANOVA com o post-hoc de Tukey, considerando estatisticamente significante o intervalo de confiança de 
95% e o p≤ 0,05. Os dados foram analisados utilizando o software SigmaPlot 14.0. Este trabalho encontra-
se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal/UFMA, sobe o protocolo de nº 23115.004102/2019-
21. 
Resultados: 
Verificou-se que quatro semanas de tratamento apresentaram padrão no consumo de ração dos animais. A 
evolução ponderal apresentou padrão semelhante entre os grupos SHR-Veículo (303,7 ± 9,5g), Carv-20mg 
(302,3 ± 10,4g) e Exer-Veículo (302,5 ± 11,5g) onde os animais apresentaram ganho de peso até a quarta 
semana de intervenção, diferindo apenas do grupo Wistar (353,3 ± 21,8g). Ainda, foi demostrado que o 
programa de treinamento físico aeróbio utilizado pelo grupo Exer-Veículo melhorou a capacidade de 
corrida, aumentando a distância percorrida em metros comparando pré (315 ± 13,4m) com pós 
intervenção (658,3 ± 17,2m). 
Conclusão: 
Em conjunto, os resultados evidenciam que a intervenção farmacológica com carvacrol, ou mesmo a 
intervenção não farmacológica com exercício físico aeróbio, não interfere no consumo de ração e evolução 
ponderal dos animais em estudo. 
Apoio Financeiro: 
UFMA, FAPEMA. 
 
 
 
 
 



 
10.022 - ATIVIDADE ANTI-HIPERTENSIVA DO FARNESOL EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS 
(SHR). Costa KAM, Carvalho GD, Nunes LRS, Azevedo PSS, Sabino JPJ, Oliveira AP, - Coordenação do Curso 
de Farmácia - UFPI Departamento de Biofísica e Fisiologia - UFPI Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais 
- UFPI 
 
Introdução: 
Farnesol (C15H26O) é um sesquiterpeno encontrado em óleos essenciais com atividades farmacológicas, 
como antimicrobianos, antitumorais e antioxidantes, dentre outras ações biológicas (Expert Opin Ther Pat. 
2020 Mar;30(3):227-234). 
Objetivos: 
Investigar o efeito anti-hipertensivo do farnesol. 
Métodos: 
Utilizou-se ratos machos (SHR) e Wistar-Kioto (WKY) pesando (220-300g), 05 animais por grupo do Biotério 
da UFPI e os SHR da UESPI. Aprovação (CEUA/UFPI nº 691/2021), a eutanásia foi de acordo com a 
Resolução nº 1000/2012 do CRMV. Sob anestesia com xilazina (20 mg/Kg) e cetamina (40 mg/Kg, ip), 
realizou-se inserção de cateteres de polietileno (PE-10 diâmetro interno e externo de 0,28 e 0,61 mm, 
respectivamente), fixo a (PE-50 diâmetro interno e externo de 0,58 e 0,96 mm, respectivamente), na aorta 
abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia femoral esquerdas, para registro da pressão arterial 
média (PAM) e frequência cardíaca (FC). A PAM e a FC foram medidas 24h após a cirurgia, pela conexão do 
cateter arterial a um transdutor de pressão (Statham P23 ID; Gould, Cleveland, OH, EUA) acoplado a um 
amplificador (Modelo TBM-4M, WPI, Sarasota, FL, EUA) e conectado a um computador com sistema de 
aquisição de dados (AECAD 04H, AQCAD 2.3.9, AVS Projetos, SP- Brasil). O cateter venoso foi utilizado para 
a administração do farnesol (6; 12,5; 25 mg/kg i.v.), atropina (2 mg/kg, i.v.), um antagonista muscarínico, e 
cloridrato de hexametônio (20 mg/kg, i.v.), um bloqueador ganglionar. Os resultados expressos como 
média ± e.p.m e análise estatística por Teste t de Student. Valores de p<0,05, significativo (Graph-PadPrism 
6.0). 
Resultados: 
Os resultados mostram que os valores basais da PAM para SHR e WKY foram (156,22±4,5 de 116,32±4,6 
mmHg, respectivamente). E a administração do farnesol nas doses de (6; 12,5; 25 mg/kg i.v.) reduziu a 
PAM= (-18,69±3,27; -37,65±3,99***; -44,67±4,54*** mmHg, respectivamente) e reduziu da FC=(-28,69 ± 
4,8***; -59,47± 1,74***; -48,20±6,36*** bpm, respectivamente), sendo diferente quando comparada ao 
grupo controle PAM= (0,05±0,16 mmHg; FC = 0,02 ± 0,01 bpm, ***p<0,01 vs SRH). Após o tratamento com 
atropina, ocorreu redução do efeito do farnesol sobre a PAM= (-17,91±0,50; -21,40±1,54**; -42,32±1,63 
mmHg) na dose de 12,5 mg/kg e potente ação sobre a FC= (-4,16±0,26*** bpm). Na presença o 
hexametônio, o farnesol, aboliu o efeito anti-hipertensivo na dose de 6 mg/kg PAM= (-0,002±0,13** vs na 
WYK) e promoveu atenuação apenas na dose 12,5 mg/kg PAM= (-25,38±1,14* vs WKY). Em relação a FC, o 
efeito do farnesol foi abolido em todas as doses utilizadas. 
Conclusão: 
O farnesol possui ação anti-hipertensiva de maneira dose-dependente e este efeito pode ser influenciado 
pela ação majoritária sobre a frequência cardíaca, sugerindo ação deste monoterpeno sobre receptores 
colinérgicos muscarínicos e ganglionares. 
Apoio Financeiro: 
CAPES; CNPq; UFPI; FAPEPI 
 
 
 
 



 
10.023 - ACETATO DE NERILA (ACN) TEM POTENCIAL ANTIARRÍTMICO?. ARAÚJO LÉPF, COSTA KAM, 
AZEVEDO PSS, SENA EP, OLIVEIRA AP, - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA - CCS/UFPI 
DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA - UFPI LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR - 
UFPI 
 
Introdução: 
O acetato de nerila (AcN) é um monoterpeno que possui atividades vasorrelaxante, antinociceptiva e 
antioxidante. 
Objetivos: 
Avaliar o efeito do AcN sobre a pressão arterial média (PAM) e a frequência cardíaca (FC) de ratos 
normotensos não-anestesiados. 
Métodos: 
Foram utilizados ratos wistar (Rattus norvegicus 230-250g, n=8) provenientes do Biotério da Universidade 
Federal do Piauí e os protocolos experimentais foram aprovados pela CEUA/UFPI sob no 691/2021. Após 
24h da canulação de artéria e veia femoral esquerda, sob anestesia com cetamina (40 mg/kg, i.p.) e xilazina 
(20 mg/kg, i.p) o cateter arterial foi conectado a transdutor de pressão pré-calibrado (ML T0699) acoplado 
a amplificador (AECAD 04, AVS projetos - SP/Brasil) conectado a computador contendo sistema de 
aquisição (AECAD - AVS projetos - SP/Brasil), para registros de PAM e FC (J Ethnopharmacol. 2015, 
22;164:120-8). Os dados expressos como Média±EPM, significativos os valores de P<0,05 Anova One-way. 
Resultados: 
A administração intravenosa de AcN nas doses (12,5; 25 e 50 mg) promoveu hipotensão (%PAM= -18,1±4,8, 
-26,6±6,9, -47,7±2,6 mmHg, respectivamente), e bradicardia (%FC = -22,49±5,4, -43,4± 8,1, -62,9± 2,53 b. p. 
m., respectivamente) de maneira dose-dependente. Na investigação do mecanismo de ação, o uso de 
antagonistas dos receptores ganglionares (hexametônio, 20mg/kg), muscarínicos (atropina, 2mg/kg) e α1-
adrenérgicos (prazosina, 1mg/kg) não alteraram de maneira significativa a hipotensão e a bradicardia 
induzida pelo AcN. Por outro lado, em condições experimentais envolvendo a utilização de antagonistas 
dos receptores β-adrenérgico (propranolol 1,5mg/kg) e α2-adrenérgicos (ioimbina, 2mg/kg), houve 
potencialização significativa do efeito hipotensor promovido pelo AcN nas doses de (12,5 e 25 mg/kg) tanto 
na presença de propranolol (PAM= -62,02±4,9*; -58,1±8,2* mmHg, respectivamente) quanto de ioimbina 
(PAM (%) = -47,1±6,5*; -51,9±4,4* mmHg, respectivamente), sem alteração da resposta bradicárdia. Na 
avaliação do envolvimento dos canais de cálcio tipo-L com o uso de verapamil (3mg/kg), verificou-se 
potencialização significativa da hipotensão induzida pelo AcN em todas as doses testadas (PAM = 12,5 
mg/kg: -57,6±4,5*; 25 mg/kg: -64,7±2,7*; 50 mg/kg: -83,0±3,9* mmHg), sem modificação da bradicardia. 
Conclusão: 
Com base nesses resultados, conclui-se que o AcN apresenta efeito hipotensor e bradicárdico de maneira 
dose dependente em ratos não-anestesiados. Contudo, tal resposta não envolve a participação dos 
receptores nicotínicos e muscarínicos. Porém a inibição dos receptores β e α2-adrenérgicos bem como dos 
canais de cálcio, potencializa a resposta hipotensora induzida pelo acetato de etila, sugerindo ação sobre o 
ritmo dos batimentos cardíacos. Serão necessários mais estudos para avaliação específica do ritmo cardíaco 
após o tratamento com este monoterpeno. 
Apoio Financeiro: 
CAPES, CNPq, FAPEPI e UFPI 
 
 
 
 
 



 
10.024 - POTENCIAL ANTIMICROBIANO E IMUNOMODULATÓRIO DA LECTINA DAS SEMENTES DE CRATYLIA 
MOLLIS (CRAMOLL) EM UM MODELO DE INFECÇÃO DE FERIDA INDUZIDA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS. 
Silva LS, Silva ISS, Paiva MYM, Sousa CEM, Santos JLS, Branco SJSC, Silva LCN, - Biologia Microbiana - 
UNICEUMA 
 
Introdução: 
Uns dos grandes desafios do sistema de saúde são as feridas cutâneas, visto que seu processo de 
cicatrização é altamente complexo e, por muitas vezes, têm seu curso natural interrompido pela ocorrência 
de infecções, principalmente por Staphylococcus aureus uma espécie de bactéria altamente envolvida em 
infecções e com reconhecida capacidade de resistir aos medicamentos já comercializados. Por esse motivo 
há uma necessidade urgente de novos compostos capazes de melhorar o esquema de tratamento em 
feridas infectadas. A lectina isolada de Cratylia mollis (Cramoll) possui atividades imunomoduladora, 
mitogênica e cicatrizante, no entanto, o efeito desta lectina em lesões cutâneas infectadas ainda não havia 
sido demonstrado. 
Objetivos: 
O objetivo do presente trabalho é avaliar o potencial cicatrizante da Cramoll em lesões cutâneas infectadas, 
avaliando seus efeitos na carga bacteriana, características inflamatórias e na remodelação tecidual. 
Métodos: 
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética de Uso de Animais (CEUA) da instituição (protocolo nº 
24/21). Foram utilizados camundongos Swiss com idade entre 8 e 12 semanas e peso de 20 a 40 gramas, 
esses animais foram divididos em 3 grupos (n= 12/grupo): (i) não-infectados; (ii) infectados com S. aureus; 
(iii) infectados com S. aureus e tratados com Cramoll. Uma lesão (64 mm) foi induzida no dorso de cada 
camundongo, seguida da adição de 80 μL de uma suspensão de S. aureus ATCC 6538 (0,5 X 108 UFC/mL) 
sob a ferida para promover o processo infeccioso. O tratamento com Cramoll (100 μg/animal/dia) iniciou 
após 1 dia da infecção e se estendeu por 10 dias. Foram registrados parâmetros clínicos (tamanho da 
ferida, aspectos inflamatórios, etc.) além dos níveis de citocinas, carga bacteriana e aspectos histológicos 
que também foram determinados no tecido cutâneo, os resultados obtidos passaram por avaliação 
estatística realizada por meio de análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Boferroni ou Kruskal-
Wallis, para dados paramétricos e não paramétricos respectivamente. Adotou-se o nível de significância 
igual a 0,05. 
Resultados: 
Os camundongos infectados com S. aureus apresentaram atraso na contração da ferida (579,7 ± 46,26), 
porém a aplicação tópica de Cramoll acelerou em 33% o processo de contração da lesão (385,63 ± 48,50), e 
ainda induziu uma os significativa diminuição dos escores inflamatórios (34%). O tratamento com Cramoll 
conseguiu reduzir a liberação de mediadores inflamatórios como TNF-α (redução de 3,57 vezes) e VEGF 
(73,95% de redução), além de reduzir 12,51 vezes a carga bacteriana no tecido da ferida, as avaliações 
histológicas ainda mostraram que Cramoll teve o potencial de melhorar a restauração de estruturas 
cutâneas nos animais. 
Conclusão: 
Juntos, esses resultados fornecem uma melhor compreensão sobre as propriedades curativas e 
imunomodulatórias da Cramoll e sugerem esta lectina como um composto importante para o tratamento 
da infecção de feridas. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES, FAPEMA, UNIVERSIDADE CEUMA 
 
 
 



 
10.025 - CINAMALDEÍDO REDUZ OS NÍVEIS DE ÓXIDO NÍTRICO E FATOR VEGF EM LESÕES CUTÂNEAS 
INFECTADAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS.. Paiva MYM, Silva LS, Silva ISS, Diniz RM, Saminez WFS, 
Oliveira PV, Figueiredo CSSS, Silva LCN, - Laboratório de Patogenicidade Microbiana - CEUMA 
 
Introdução: 
Staphylococcus aureus é uma bactéria associada à colonização assintomática de pele e mucosa. Por fazer 
parte da microbiota da pele, este patógeno oportunista é comumente contaminante em feridas, 
retardando o processo de cicatrização devido ao prolongamento da fase inflamatória. Este fato é 
relacionado com a produção exacerbada de mediadores inflamatórios como o fator de crescimento 
endotelial vascular (VEGF) e óxido nítrico (NO). VEGF é uma proteína multifuncional que atua por meio dos 
receptores expressos no endotélio vascular ocasionando aumento da permeabilidade vascular e estímulo à 
angiogênese, processos importantes na cicatrização de feridas. Estas ações estão também relacionadas 
com o NO, envolvido na regulação de etapas do processo da cicatrização, como a inflamação, proliferação 
celular, diferenciação e remodelamento tecidual. O cinamaldeído (CNM), composto predominante do óleo 
essencial da casca de Cinnamomum cassia, destaca-se por apresentar efeitos antimicrobianos, cicatrizantes 
e anti-inflamatórios. Estas características fazem do CNM um candidato interessante para o 
desenvolvimento de agentes para o tratamento de feridas contaminadas por S. aureus. 
Objetivos: 
Avaliar o potencial imunomodulador do CNM em um modelo de ferida excisional infectadas por S. aureus 
Métodos: 
Na experimentação foram utilizados camundongos suíços (n=12/grupo) alocados aleatoriamente em três 
grupos: (i) animais não infectados e tratados com DMSO 1% em solução salina (veículo); (ii) animais 
infectados e sem tratamento; (iii) animais infectados tratados com cinamaldeído. Para indução da lesão foi 
realizada a tricotomia da região dorsal e a demarcação com um molde. Posteriormente, houve a adição da 
suspensão de S. aureus (~4,0 x 106 UFC/ferida) sob a ferida para promover o processo infeccioso. O CNM 
(200 μg/ferida/dia) foi aplicado desde o 1º dia pós-infecção (dpi) até o 4º dpi. Amostras de pele foram 
colhidas no 4º dpi para quantificação de proteínas totais (método de Bradford), óxido nítrico (utilizando o 
Reagente Griess), VEGF (através do ensaio de ELISA) e quantificação de unidades formadoras de colônias 
(expresso em Log UFC/g). Os resultados foram expressos em mg de proteína tecidual total. 
Resultados: 
Os resultados obtidos demonstraram que a infecção por S. aureus aumentou significativamente a produção 
de NO e VEGF em relação ao grupo controle não infectado em 73,34% e 77,78%, respectivamente (p< 0.05). 
Por outro lado, o tratamento tópico com CNM foi capaz de reduzir os níveis teciduais de NO (66,67% de 
redução) e VEGF (88;89% de redução). A administração de CNM redução em 32,06% a carga bacteriana na 
lesão em relação ao grupo infectado e sem tratamento. 
Conclusão: 
Tomados em conjuntos, os dados apresentados neste trabalho sugerem que os efeitos cicatrizantes 
demonstrados pelo CNM em feridas contaminadas por S. aureus estão relacionados com suas propriedades 
anti-inflamatórias, através da modulação dos níveis de NO e VEGF, associadas com a ação antimicrobiana. 
Assim, CNM é uma molécula promissora para o desenvolvimento de insumos terapêuticos contra S. aureus. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 
 
 
 



 
10.026 - AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS DAS ESPÉCIES FRIDERICIA PLATYPHYLLA, ANONNA 
TOMENTOSA E SCOPARIA DULCIS CONTRA CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E ESCHERICHIA COLI.. 
Menezes SIA, Cutrim BS, Rocha CQ, Silva LCN, Zagmignam A, Pinheiro AJMCR, - Departamento de Química - 
Universidade Federal do Maranhão Departamento de Patogenicidade Microbiana - Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
A resistência bacteriana é uma das maiores ameaças à saúde global atualmente, acarretando dificuldades 
no controle de infecções e contribuindo para o aumento dos custos do sistema de saúde. O aumento de 
bactérias resistentes aos antibióticos induz uma maior necessidade de tratamentos alternativos, pois o 
processo de descobrimento de novos antibióticos ocorre de forma mais lenta que o número de 
resistências. O interesse da população na medicina complementar e alternativa vem ganhando força com o 
decorrer do tempo. Muitas plantas e extratos vegetais estão sendo testadas para substituírem os 
antibióticos sintéticos. Anonna tomentosa é uma espécie de planta da família Annonaceae, nativa do Brasil, 
conhecida popularmente como “araticum de moita” ou “araticum rasteiro”. Fridericia platyphylla é uma 
espécie nativa do cerrado brasileiro, conhecida popularmente por “cipó-uma ou cervejinha do campo”, 
pertencente à família Bignoniaceae. A erva Scoparia dulcis também conhecida como “vassourinha”, é 
encontrada em regiões tropicais e subtropicais. Observam-se muitas pesquisas científicas na literatura a 
respeito das ações farmacológicas das plantas, onde suas diferentes partes como raiz, caule, semente, folha 
e frutos fornecem metabólicos secundários que apresentam atividades terapêuticas e farmacológicas. 
Objetivos: 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos das espécies Fridericia 
platyphylla, Anonna tomentosa e Scoparia dulcis contra cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e 
Escherichia coli enteroagregativa 042 (EAEC 042). 
Métodos: 
Para isso, foi determinado a Concentração Inibitória Mínima (MIC) dos extratos das espécies contra cepas 
de Staphylococcus aureus e Escherichia coli provenientes do Laboratório de Patogenicidade Microbiana da 
Universidade CEUMA. O método empregado foi a técnica de microdiluição em placa, onde as bactérias 
foram reativadas a partir das suas culturas originais em meio líquido Brain Heart Infusion. Após isso, foram 
cultivadas em placas de ágar Mueller Hinton e depois ressuspendidas em solução fisiológica ajustando à 
escala de McFarland 0,5. Para a microdiluição em placa, os poços foram preenchidos com a suspensão 
bacteriana e diversas concentrações de cada extrato (diluição seriada de 8 g/mL a 1.024g /mL). A 
revelação foi feita usando Resazurina estéril. 
Resultados: 
Foi possível verificar que não houve inibição da bactéria Escherichia coli com os extratos testados. Por 
outro lado, os extratos de Fridericia platyphylla e Anonna tomentosa conseguiram inibir o crescimento de 
Staphylococcus aureus nas concentrações de 16g/mL e 1.024 g/mL, respectivamente. 
Conclusão: 
Dessa forma, os extratos de Fridericia platyphylla e Anonna tomentosa podem oferecer à saúde humana 
novas alternativas de tratamento para prevenir e combater infecções causadas por Staphylococcus aureus 
para tanto mais testes são necessários a fim de verificar as possíveis atividades terapêuticas e 
farmacológicas desses extratos. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 
 
 



 
10.027 - THE ORAL TREATMENT WITH TEA FROM XIMENIA AMERICANA BARKS DOES NOT CAUSE ACUTE 
TOXICITY IN RATS.. Marques GFO, Silva JNR, Nascimento FGS, Silva KES, Silva PGB, Mota MRL, Pereira MG, 
Assereuy AMS, - Instituto Superior de Ciências Biomédicas - UECE Departamento de Morfologia - UFC 
Laboratório de Patologia - UNICHRISTUS 
 
Introdução: 
Ximenia americana L. (Olacaceae Family), also known as “ameixa-do-sertão”, contains a diversity of bioactive 
compounds, including polysaccharides. Several parts of the plant are used in folk medicine to treat skin 
infections, healing, inflammation of the mucous membranes, among other inflammatory and/or painful 
disorders. Experimental studies carried out with the use of peels and fruits have demonstrated anti-
inflammatory action for the aqueous and hydroethanolic extracts of the peels, in rodent models of acute and 
chronic inflammation. The antinociceptive action of the aqueous extract of the peels and polysaccharide 
fractions has been demonstrated in the inflammation model of mice pancreatitis. However, none of thes 
estudies attempted to investigate its toxic effects. 
Objetivos: 
The aim of this study was to evaluate the acute toxicity of the tea prepared from X. americana barks, 
administered per oral (300 and 2000 mg/kg) by the analysis of hematological, plasma biochemical, 
histopathological and behavioral parameters. 
Métodos: 
Female rats (180 g) were used (CEUA/UECE nº 4153018/2018), adopting procedures of the guide 423 of the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The animals (n=3) received saline or tea of 
the X. americana (300 or 2000 mg/kg, orally). During the 14 days of observation, the following evaluations were 
performed: intensity toxicity signs (Malone`s Hippocratic Screening Scale), body weight measurement (1, 7 and 
14 days of observation) and open field test for 60 minutes (7 and 14 days after administration). On the 14º day 
of evaluation, the animals were euthanized for blood and organ collection (brain, liver, stomach, kidney and 
spleen) for hematological, plasma biochemical and histopathological analyses. Statistical differences by ANOVA, 
followed by the Bonferroni`s test and Kruskal-Wallis followed by the Dunn`s test (P<0.05). 
Resultados: 
Our results demonstrated that the tea prepared from X. americana barks presents excitatory effects on the 
Central Nervous System (CNS), (exploratory activity 7 days after administration at the doses of 300 (2 folds) and 
2000 mg/kg (2.2 folds); increased behavior of licking paws and movement of vibrissa), without signs of sedation 
or analgesia. X. americana tea treatment after 14 days of administration revealed a significant increase in 
hematological parameters, suchs as the total number of leukocytes (control: 4.38 ± 1.22; 300 mg/kg: 9.20 ± 1.83; 
2000 mg/kg: 20.55 ± 9.53) and lymphocytes (control: 3.59 ± 1.06; 300 mg/kg: 8.31 ± 1.63; 2000 mg/kg: 11.06 ± 
3.38). Other parameters were not changed by the treatment. Also not changed the plasma biochemical markers 
of body function, such as alanine aminotranferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), glucose, urea and 
creatinine. Regarding the analysis of the organs relative mass, the treatment, at a dose of 2000 mg/kg, caused a 
significant increase in the relative mass of the kidneys (3.05 ± 1.77 vs. saline: 1.26 ± 0.15g/100g p.v.), without 
change the others organs and the body mass. Additionally, histopathological analysis of the organs did not reveal 
structural changes, inflammatory signs or necrosis. 
Conclusão: 
The tea of the X. americana barks administered per oral in female rats stimulates the exploratory activity, but did 
not cause lethality or change motor and behavioral animals parameters, being considered relatively safe. 
Besides, this study may contribute to the safe use standardization of the tea from X. americana barks in 
inflammatory and painful processes, given its wide popular use. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES 
 
 



 
10.028 - ANÁLISE DOS ESTUDOS IN SILICO RELACIONADOS A BUSCA DE NOVOS FÁRMACOS PARA 
TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON. Vieira LKS, Sousa GP, Souza ALS, Falcão IF, Gomes VAFL, Froz 
OC, Lima CZGPA, Lima VKGPA, Neto LGL, Lima WKR, - Medicina - UNICEUMA 
 
Introdução: 
A Doença de Parkinson (DP) é um desajuste neurodegenerativo do sistema nervoso central (SNC) e possui 
caráter progressivo. Destacam-se principalmente os distúrbios no sistema motor, mas acomete também a 
cognição do indivíduo em fases mais avançadas. Na DP acontece, redução da transmissão dopaminérgica 
na via nigroestrial. Os sintomas associados mais frequentes são redução da amplitude de movimento, 
rigidez, tremor em repouso e instabilidade postural. A levodopa é um dos medicamentos utilizados para 
restabelecer a essa neurotransmissão. Ele age no SNC pela ação da enzima dopacarboxilase cerebral que é 
convertida em dopamina. Pode causar intolerância gastrintestinal, hipotensão ostatica. Outras drogas que 
estão disponíveis no mercado para o tratamento do DP é a selegilina, que tem o papel de inibir a enzima 
monoaminoxidase B (iMAO-B), que possui a função de degradação da dopamina, está fortemente 
associado a efeitos colaterais cardiovasculares e psíquicos. O uso de outras drogas de origem 
anticolinérgicas e agonistas dopaminérgicos podem ser utilizados no tratamento da DP. Devido à intensa 
manifestação de efeitos colaterais desses fármacos é pesquisado sobre novas drogas. 
Objetivos: 
Fazer um levantamento de estudos in sílico e possíveis mecanismos de ação de novos fármacos candidatos 
para o tratamento de DP. 
Métodos: 
Foram selecionados artigos publicados nos últimos sete (7) anos nos bancos de dados, Scielo, Google 
acadêmico, PubMed através da utilização dos descritores “docagem”, “Parkinson” e “fármacos”. 
Resultados: 
Após o primeiro levantamento foram encontrados 72 artigos e após a leitura seletiva do título e resumo, 
foram selecionados 3 (três) estudos direcionados a docagem de novos fármacos para tratamento da DP. A 
ancoragem do complexo de cádmio ocorreu em 7 pontos diferentes da enzima PARK2 apresentando 
melhor efeito de ancoragem comparado com as substâncias Cumarina, Isocampferida, Amburosídeo 
presentes na espécie vegetal Amburana Cearensis. Os inibidores de MAO-B testados ((7R,8S,8`R)-7-
Hydroxy-3,4,3`,4`-tetramethoxy-8,8`-neolignan, Oxovirolin e 3-oxo-skimmiarepin) apresentam resultado 
semelhante ao inibidor já comercializado (selegilina). 
Conclusão: 
Existe a necessidade de pesquisas de docagem para encontrar novos fármacos para o tratamento da DP. 
Apoio Financeiro: 
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10.029 - PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DA DOLINCHANDRONE SERRULATA: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA. Correia AAC, Silva MEM, Yoshimura MM, Silva CGM, Franco DC, Carvalho TH, Vieira LKS, Souza 
ALS, Costa DDO, Sousa GP, Sousa JCS, - Medicina - CEUMA 
 
Introdução: 
A Dolichandrone serrulata (ou flor de D. serrulata (DSF)) é uma planta medicinal, pertence à família 
Bignoniaceae, típica de regiões tropicais e subtropicais, que é tradicionalmente associada à muitas 
propriedades farmacológicas. A maioria das partes (flor, vagem, casca e raiz) desta planta são consumidas 
devido às suas inúmeras propriedades terapêuticas. Estudos biológicos do extrato metanólico de DSF 
demonstraram suas atividades antioxidantes promissoras. 
Objetivos: 
Estudar as propriedades terapêuticas da Dolichandrone serrulata. 
Métodos: 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada na análise de artigos científicos provenientes das 
plataformas PubMed, Scientific Eletronic Library On-Line (SciELO) e Google acadêmico. Os artigos 
selecionados datam entre 2012 e 2022, e os descritores empregados acompanham o DeCS (Descritores em 
Ciência da Saúde) e o Medical Suject Heading (MeSH) no idioma inglês e português, na devida ordem: 
avaliação (evaluation), Dolichandrone serrulata, benefícios (benefits), produtos naturais (natural products). 
Tendo como critério de exclusão revisões de literatura, resumos em eventos e artigos duplicados. 
Resultados: 
Para este estudo, foram avaliados 8 artigos que constataram os benefícios da utilização da flor 
Dolichandrone serrulata. Analisou-se elementos inorgânicos, valores nutricionais, teor total de fenol, teor 
total de flavonoides e triagem de algumas atividades biológicas, como redução de glicemia, atividades 
antioxidantes e melhora da fertilidade. No estudo que teve como intuito avaliar a toxicidade do extrato 
floral em órgãos vitais e reprodutores em ratos machos adultos, o DSF não apresentou toxicidade, 
aumentou significativamente o peso do epidídimo e dos canais deferentes (P valor < 0,05), apesar da 
diminuição da testosterona sérica. Nos dois experimentos que objetivaram investigar a terapêutica da 
planta na redução da glicemia, em um deles, usando o tratamento com DSF (100, 300 ou 600 mg/kg) via 
oral em ratos machos por 48 dias, mostrou que o DSF diminuiu a glicemia em jejum, em contrapartida, o 
estudo que utilizou ratos com diabetes mellitus tipo 2 apresentou diminuição da glicemia em jejum 
juntamente à redução dos níveis séricos de testosterona. Outros dois estudos comprovaram a melhora da 
qualidade do esperma. Enquanto nos três trabalhos, que avaliaram o poder antioxidante dessa planta, 
verificaram a presença de substâncias oxidantes como: polifenóis e flavonóides a partir de métodos 
determinantes da capacidade antioxidante, sendo esses o método de eliminação do radical livre 1,1-difenil-
2-picrilhidrazil (DPPH) e pela eliminação do ácido 2,2-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonico) (ABTS). 
Conclusão: 
Concluiu-se que, nos estudos iniciais realizados com camundongos, há eficácia na melhora da fertilidade 
com o uso dessa planta, além de propriedades antioxidantes. No entanto, necessita-se da realização de 
pesquisas subsequentes realizadas com seres humanos, para estabelecer as vantagens do consumo do 
extrato de DSF. 
Apoio Financeiro: 
Não houve. 
 
 
 
 
 



 
10.030 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA APLICAÇÃO TÓPICA DE PROBIÓTICOS EM MODELO DE INFECÇÃO 
CUTÂNEA INDUZIDA POR BACTÉRIAS PATOGÊNICAS. Sousa MAS, Sodré MTC, Sousa LAF, Sampaio HL, Silva 
LCN, Ferreira AF, Silva CC, Zagmignan A, - Programa de Pós Graduação em Biologia Microbiana - CEUMA 
Laboratório de Patogenicidade Microbiana - CEUMA 
 
Introdução: 
As infecções da pele e dos tecidos moles são causadas principalmente pelos chamados patógenos ESKAPE 
(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa e espécies Enterobacter) que pertencem às bactérias resistentes a quase todos as 
antibióticos comumente utilizados. Os efeitos colaterais das terapias convencionais e os custos dos 
tratamentos relacionados à patologia cicatricial desperta o interesse da utilização dos probióticos como 
alternativa. 
Objetivos: 
Avaliar os efeitos da aplicação tópica de probióticos em modelo de infecção cutânea induzida por bactérias 
patogênicas, além de selecionar lactobacilos com atividade contra bactérias patogênicas bem como avaliar 
a viabilidade dos lactobacilos em uma formulação tópica. 
Métodos: 
As linhagens de Lactobacillus fermentum ATCC 23271, Lactobacillus rhamnosus ATCC 9595 e Lactobacillus 
plantarum ATCC 8014 foram obtidas na Bacterioteca da Universidade Ceuma. Foram ativadas em caldo de 
MRS, posteriormente foi realizada atividade antimicrobiana das linhagens de lactobacilos, foram inoculados 
10 μL de cada cepa na superfície das placas de ágar MRS e incubados anaerobicamente a 37 °C por 48 h. A 
cultura das bactérias Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa após 
crescimento foi misturado com 20 mL de meio ágar Brain Heart Infusion e vertido sobre as placas 
previamente preparadas com os lactobacilos. Estas foram incubadas anaerobicamente e observado o 
desenvolvimento de zonas de inibição. Zona de inibição menores que 2 mm foram consideradas sem ação 
antimicrobiana, entre 2 a 5 mm baixa capacidade e acima de 6 mm alta capacidade. Posteriormente a 
seleção do melhor lactobacilos será elaborado hidrogéis de alginato para aplicação tópica em feridas 
infectadas. O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Utilização de Animal (CEUA) – 
Universidade Ceuma e o estudo in vivo somente será iniciado mediante a aprovação. Para o procedimento 
cirúrgico, os camundongos serão previamente anestesiados e adicionado a ferida uma suspenção 
bacteriana. O tratamento tópico iniciará um dia após a infecção das feridas e será realizado durante 14 
dias. Para avaliação dos efeitos cicatrizantes os camundongos receberão diariamente por via tópica o 
hidrogel associado ao lactobacilo contendo 1 × 108 unidades formadoras de colônias (CFU). As feridas 
serão avaliadas 24 horas após a infecção e diariamente, observando-se os parâmetros de inflamação e 
cicatrização. 
Resultados: 
Foi demonstrado a formação de zona de inibição das cepas Lactobacillus rhamnosus (8 mm), Lactobacillus 
plantarum (8 mm) e Lactobacillus fermentum (13 mm) contra Staphylococcus aureus no entanto não houve 
inibição do crescimento dos demais patógenos testados. 
Conclusão: 
Foi demonstrada elevada capacidade de inibição de todas as cepas de lactobacilos testadas contra 
Staphylococcus aureus. Os três lactobacilos mencionados merecem mais investigações in vitro para avaliar 
viabilidade na formulação do hidrogel e posteriormente aplicação in vivo. 
Apoio Financeiro: 
Universidade CEUMA 
 
 



 
10.031 - UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS EM FORMULAÇÕES COSMÉTICAS PARA INIBIÇÃO DO 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Sodré MTC, Sousa MAS, Sousa LAF, Sampaio HL, Monteiro AS, - Programa de 
Pós Graduação em Biologia Microbiana - CEUMA 
 
Introdução: 
O uso potencial de cosméticos probióticos têm-se desenvolvido como estratégia tecnológica e inovadora na 
indústria farmacêutica, concernente à novas terapêuticas antimicrobianas e anti-inflamatórias, com o 
objetivo de reequilibrar a composição da microbiota cutânea promovendo o crescimento de bactérias 
benéficas como micro-organismos residentes, sendo eficazes no controle e prevenção de doenças 
inflamatórias da pele e colonização bacteriana, e ocasionando a inibição do crescimento de espécies 
transitórias ou patogênicas, sendo correlatado Staphylococcus aureus como um dos principais agentes 
patogênicos da dermatite atópica. 
Objetivos: 
Avaliar a atividade de extratos de bactérias do ácido lático (BAL) Lacticaseibacillus rhamnosus, 
Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum no crescimento de S. aureus. 
Métodos: 
Trata-se de uma pesquisa experimental de abordagem quali-quantitativa. Foram analisadas Linhagens ATCC 
de BAL e S. aureus 25923, pertencentes a bacterioteca do laboratório de Microbiologia Aplicada da 
Universidade CEUMA, durante o período de fevereiro de 2022 a abril de 2022. Foi realizado a concentração 
inibitória mínima (CIM) com variação de 1:1, até 1:32, verificando o percentual de 10 a 50% dos extratos, e 
Curva de tempo-morte dos sobrenadantes livres de células contra a linhagem de S. aureus. Foi feito o 
estudo farmacotécnico das formulações farmacêuticas destinadas ao uso externo para veicular o extrato de 
BAL ou células íntegras, onde as mesmas tiveram o pH final ajustado para 7, para posterior teste in vitro 
com a adição dos extratos ou células de probióticos íntegras e lisados. 
Resultados: 
Nos ensaios foram observados que os sobrenadantes das três linhagens de BAL com pH não estabilizado e 
pH estabilizado apresentaram resultados satisfatórios, quando realizado o teste do CIM, onde os maiores 
percentuais foram apresentados pelos lactobacilos com ph não estabilizado, L. rhamnosus, L. plantarum, L. 
fermentum, com valores de 40%, 50% e 30% respectivamente. E para os que tiveram ph estabilizado, 
apenas os L. rhamnosus e L. fermentum apresentaram resultados de 20% e 50% respectivamente. Também 
foi realizado o teste de curva de tempo-morte em 5 tempos (6h,12h,18h,24h,30h) e controles, onde os 
tempos controles resultaram nos valores de Log: 9,34;9,72;9,72;9,75;9,45 UFC/ml respectivamente. Nos 
ensaios foi observado a inibição do S. aureus nos 5 tempos, a partir dos extratos do L. plantarum pH não 
estabilizado a 50%, em todas as diluições. Entretanto, os extratos de L. fermentum e L. rhamnosus 
estabilizados e não estabilizados em pH 7 não apresentaram atividade satisfatória em todas as diluições 
testadas. 
Conclusão: 
Os resultados deste estudo demonstraram que existem concentrações e tempos específicos de cada 
linhagem de lactobacilos que ocasionam a inibição do S. aureus, sendo o pH ácido favorável a atividade de 
inibição, estes apresentam potencial para serem utilizados posteriormente nas formulações cosméticas. 
Apoio Financeiro: 
Universidade CEUMA 
 
 
 
 
 



 
10.032 - FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA DO BOLDO (PEUMUS BOLDUS). Camapum AM, Costa DDO, - 
MEDICINA - UNICEUMA 
 
Introdução: 
Os estudos farmacológicos realizados com Peumus boldus comprovam várias das atividades atribuídas 
popularmente a esse chá, além de correlacionarem esses efeitos a compostos puros desse extrato. Já os 
estudos toxicológicos sugerem que o chá de boldo deve ser consumido com moderação e cuidado, 
principalmente no primeiro trimestre da gravidez e no uso por tempo prolongado. Dessa forma, buscou-se 
a valorização do saber popular que utilizam as plantas com finalidades medicinais. 
Objetivos: 
O propósito do presente trabalho baseia-se na realização de uma revisão bibliográfica sobre o Peumus, 
para compreender seus aspectos farmacológicos e toxicológicos no indivíduo ,mas também para que o uso 
seguro dessas plantas seja estabelecido. 
Métodos: 
Trata-se de uma revisão literária, que permite uma ampla abordagem sobre o boldo (Peumus boldus). Deu-
se início à coleta de dados em maio de 2022, sendo a busca textual restrita às publicações científicas da 
base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED e GOOGLE ACADÊMICO, usando as 
publicações dos últimos 14 anos, através dos seguintes descritores: Peumus Boldus, Farmacologia e 
Toxicologia. Foram incluídos artigos originais indexados no período entre 2008 a 2021 e excluídos artigos 
que não aboradassem o assunto abordado no objetivo do estudo. 
Resultados: 
Foram localizados na busca inicial 7 artigos, que após análise de resumos, permaneceram 5 trabalhos para 
esta revisão. Foi possível observar que o saber popular acerca das propriedades medicinais do boldo, 
transmitidas por gerações, ainda na atualidade, se mantém vivo e confiável por grande parte da população 
de estudo. Comprovam várias das atividades atribuídas popularmente a esses chás. O resultado da 
pesquisa mostrou que utilização do boldo como fitoterápico, nos distúrbios gástricos e digestivos é 
benéfico, desde de que seja consumido com moderação. 
Conclusão: 
É de suma importância que se tenha uma orientação médica para o uso do boldo, um fitoterapeuta, para 
utilização de forma moderada e que possa ser benéfico para o indivíduo. Sendo assim, fonte de benefícios 
que auxiliam no tratamento de problemas da vesícula, gastrite, agindo no bom funcionamento do fígado e 
intestino, entre os benefícios para o sistema gastrointestinal como um todo. De acordo com os resultados 
analisados nos artigos o boldo produz uma ação anti-inflamatória, relacionada à boldina e por inibição da 
síntese da prostaglandina, por isso pode ser utilizado contra problemas gastrointestinais leves, de modo 
que segundo estudos a planta estimula o funcionamento do fígado eliminando o álcool e o mal-estar. 
Apoio Financeiro: 
Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.033 - ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL PROBIÓTICO DA 
FERMENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO ABACAXI (ANANAS COMOSUS).. Ferreira AF, PEREIRA CDDS, Aguiar KSA, 
Silva CC, Castro ÉJM, Zagmignan A, Silva LCN, - Laboratório de Patogenicidade Microbiana - CEUMA 
Laboratório de Microbiologia Ambiental - CEUMA 
 
Introdução: 
Probióticos são microorganismos vivos que promovem proteção contra patógenos gastrointestinais e 
ajudam a prevenir síndromes como a síndrome do intestino irritado e a intolerância a lactose, além de 
manter o equilíbrio da microbiota intestinal. Neste sentido, a uma busca constante por novas linhagens de 
probióticos para utilização no desenvolvimento de produtos terapêuticas. 
Objetivos: 
Isolar e caracterizar microrganismos com potencial probiótico do abacaxi (Ananas comosus). 
Métodos: 
A amostra de abacaxi foi obtida na central de abastecimento de hortifruticultura da cidade de São Luís. Os 
critérios para a escolha foram frutos maduros livre de danos e podridões visuais. Após isso, o fruto foi 
higienizado com água corrente e posto de molho em solução clorada a 10 ppm por 20 minutos. Em seguida, 
o fruto foi lavado por duas vezes com água destilada esterilizada. Posteriormentem o fruto foi processado e 
submetido a fermentação espontânea por 15 dias. Para o isolamento, foram adicionados 25 g do fruto em 
225 mL de água peptonada e agitada em 127 rpm por 2 minutos. Logo após, foi feita uma diluição seriada 
até 10-10. A partir dessas diluições, 90 μL foram semeados em placas de petri contendo meio MRS (Man, 
Rogosa e Sharpe) ágar, onde foram incubados em anaerobiose por 48h a 25°C. Após isso, foi feito a 
purificação das colônias e, da purificação foi realizada a coloração de gram e o teste de catalase das 
amostras. Para a identificação, as amostras foram submetidas ao MALD-TOF. Após identificação, foi 
realizado o teste de antagonismo frente a um isolado clínico de Escherichia coli, Corynebacterium 
diphteriae ATCC 2710, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Klebsiella pneumoniae ATCC 0023 e um isolado 
clínico Pseudomonas aeruginosa. 
Resultados: 
Baseando-se em suas características macroscópicas, foi possível obter duas colônias distintas. A primeira, 
com características leveduriformes, não foi corada pelo teste de Gram, sendo denominada de A1. A 
segunda colônia se tratava de um bacilo Gram-positivo, denominado de A2. No teste de catalase o isolado 
A1 se mostrou positivo e isolado A2 foi negativo. As amostras foram identificadas por MALD-TOF, onde o 
isolado A1 foi identificado como Saccharomycodes ludwigii, com um score de 1.74. Já o isolado A2 se trata 
de Limosilactobacillus fermentum, apresentando um score de 1.79. No teste de antagonismo, não houve 
inibição de nenhum dos patógenos testados. 
Conclusão: 
Com os resultados obtidos, concluímos que o abacaxi é uma fonte de microrganismos com potencial 
probiótico. Porém, é necessário que outros ensaios sejam realizados para melhor caracterização de isolado 
e de suas possíveis propriedades farmacológicas 
Apoio Financeiro: 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.034 - ATIVIDADE GASTROPROTETORA E CICATRIZANTE DO FITOL COMPLEXADO EM BETA-
CICLODESTRINA (FITOL Β-CD).. Meneses CES, Sousa CFAJ, Sousa RGC, Sousa AJC, Mendes PMV, Silva FV, 
OLIVEIRA RDCM, - FARMACOLOGIA - UFPI 
 
Introdução: 
As úlceras pépticas são lesões no trato digestivo devido à secreção de ácido gástrico e pepsina na mucosa 
gástrica e duodenal causadas por um desequilíbrio entre fatores protetores, tais como muco, bicarbonato, 
fluxo sanguíneo e prostaglandinas. O manejo terapêutico empregado envolve inibidores da bomba de 
prótons e antagonistas do receptor de histamina, mas estão associados a efeitos adversos como deficiência 
de vitamina B12 e ferro. Dessa forma, estudos são necessários para busca de terapias alternativas mais 
eficazes e com menos efeitos adversos 
Objetivos: 
Avaliar a atividade gastroprotetora e cicatrizante do fitol complexado em betaciclodestrina (Fitol β-CD) em 
modelos agudo e crônico de lesões gástricas em roedores. 
Métodos: 
O presente estudo foi aprovado pelo CEUA – UFPI com o parecer n° 008/12. A atividade gastroprotetora do 
Fitol β-CD foi avaliada em modelos de lesões gástricas induzidas por etanol absoluto, em que camundongos 
swiss (n=6) foram pré-tratados com veículo (água destilada + 2% de tween 80), Fitol β-CD (6,25; 12,5, 25 
mg/kg, v.o) ou carbenoxolona (100 mg/kg, v.o). Após 1h foi administrado o agente ulcerogênico (etanol 
absoluto - 0,2 ml/animal). Após 30 min da administração do etanol absoluto, os animais foram 
eutanasiados e o percentual da área ulcerada de lesões gástricas foram determinados. Para avaliação da 
atividade cicatrizante, os animais (ratos de 250-300g) foram divididos em 04 grupos (n=6) e anestesiados 
com cetamina (100 mg/kg, i.p.) e xilazina (5,0 mg/kg, i.p.) para a realização do processo cirúrgico para 
indução de úlcera gástrica usando o ácido acético (80%, 70 μL) como agente indutor. A área lesada foi 
delimitada utilizando um tubo de vidro de 8 mm de diâmetro e 2 cm de altura, em contato com a serosa do 
estômago. Após 24h, os mesmos foram tratados por 7 dias seguidos com Fitol β-CD (6,25; 12,5, 25 mg/kg, 
v.o) ou Ranitidina (100 mg/kg, v.o). Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 
(e.p.m). Para comparação múltipla dos dados paramétricos, foi utilizada a análise de variância (ANOVA) 
pelo programa estatístico GraphPad Prism 8.0®, O teste de Tukey foi utilizado para múltiplas comparações. 
Valores de p< 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
Resultados: 
O Fitol β-CD reduziu significativamente a área da lesão em 53%; 74,1%; 82,1% para as doses (6,25; 12,5, 25 
mg/kg, v.o) no modelo de etanol absoluto, respectivamente, quando comparados com o veículo. A 
carbenoxolona reduziu a lesão gástrica em 85,4% em relação ao veículo. Para a verificação da cicatrização, 
o Fitol β-CD (6,25; 12,5 mg/kg) no protocolo de ácido acético reduziu a área da lesão em 92,6% e 98,4%, 
respectivamente. A ranitidina reduziu as lesões em 99,78%. 
Conclusão: 
Diante dos resultados apresentados, o Fitol β-CD tem potencial antiulcerogênico e cicatrizante 
demonstrado pela diminuição da lesão gástrica. 
Apoio Financeiro: 
CAPES 
 
 
 
 
 
 



 
10.035 - ANTICORPOS MONOCLONAIS ASSOCIADOS EM OSTEONECROSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 
Batista EVA, Costa JCS, Martins AGS, Vasconcelos VA, Carvalho CN, Martins CAS, Costa CPS, - Odontologia - 
CEUMA 
 
Introdução: 
Os anticorpos monoclonais são medicações usadas no tratamento de neoplasias malignas e osteoporose, 
são uma versão fabricada em laboratório a partir de células vivas que atuam ligando-se em células 
específicas desencadeando respostas imunológicas. Atualmente a literatura tem citado uma possível 
correlação dos anticorpos monoclonais a osteonecrose dos maxilares, que é uma alteração em que o osso 
perde a capacidade de reparação e modelação diante de processos inflamatórios. Na rotina do cirurgião 
dentista a osteonecrose vai influenciar no processo de cicatrização após uma cirurgia dentária. 
Objetivos: 
Avaliar possível relação da ação dos anticorpos monoclonais com o surgimento da osteonecrose dos 
maxilares, e de que forma isso interfere no manejo odontológico. 
Métodos: 
As buscas foram realizadas nas bases de dados Pubmed, Medline, SCielo e Google Acadêmico, usando as 
palavras-chave Osteonecrose e anticorpos monoclonais. Foram selecionados artigos em português e inglês 
entre 2012 a 2022. 
Resultados: 
O denosumabe é um anticorpo monoclonal que atua na regulação da reabsorção, permanece no organismo 
por tempo limitado e sua ação persiste até a morte celular, portanto com novas células sendo formadas 
diariamente os efeitos dissipam em torno de 6 meses após a descontinuidade da terapia. Ele bloqueia o 
RANKL que faz parte da família de fator de necrose tumoral, é secretado por osteoblastos e desencadeia 
sinalização intracelular que resultará na maturação proliferação de osteoclastos. Essas drogas impedem a 
reabsorção óssea por meio da interrupção das vias de sinalização intracelular e impossibilita a ação dos 
osteoclastos, causando um aumento na densidade óssea. Portanto, pacientes que fazem terapias com 
essas drogas estão propensos ao desencadeamento de osteonecrose, podendo acontecer de forma 
espontânea ou por alguma injúria como uma extração dentária. O maior fator de risco é a presença de um 
foco infeccioso, e torna importante a avaliação odontológica antes do paciente começar a terapia com 
esses fármacos. 
Conclusão: 
A relação da ação dos anticorpos monoclonais no metabolismo ósseo com o surgimento da osteonecrose 
ainda é inconclusiva, portanto, mais trabalhos são necessários para avaliação dessa relação. 
Apoio Financeiro: 
Não necessário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.036 - MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS E SEU USO COMO ALTERNATIVA ANTI-INFLAMATÓRIA NA 
PRÁTICA ODONTOLÓGICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. Garcia PP, Costa CPS, Araújo RG, - Odontologia - 
CEUMA 
 
Introdução: 
A fitoterapia é a ciência que estuda os efeitos farmacológicos de plantas com finalidade medicamentosa. O 
uso desses medicamentos têm crescido cada vez como alterativa as drogas e terapias tradicionais, o que 
explica a alta demanda de interesse dos grandes polos industriais farmacêuticos e centros de pesquisas. 
Quanto à eficácia, já é comprovado cientificamente que certos extratos vegetais tem ótimas aplicabilidades 
na Medicina e Odontologia com propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, cicatrizantes e 
analgésicas. 
Objetivos: 
Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura com a finalidade de ordenar os medicamentos 
fitoterápicos com ação anti-inflamatória com ênfase em práticas odontológicas. 
Métodos: 
Foi realizado uma busca por artigos nas seguintes plataformas: PubMed, MEDLINE e Google Acadêmico, 
utilizando os seguintes descritores: “Fitoterapia”, “Odontologia” e “Anti-inflamatório”, e seus respectivos 
correspondentes em inglês “Phytotherapy”, “Dentistry” e “Anti-inflammatory” juntamente com conector 
AND. Foram incluídos os artigos científicos publicados no período de 2018 a 2022, nos idiomas português e 
inglês. 
Resultados: 
Na Odontologia os principais anti-inflamatórios prescritos e utilizados são os AINES. Dentre fitoterápicos 
encontrados na literatura, os que mais se assemelham com o mecanismo de ação dos AINES e já tem uso 
dentro da prática clínica odontológica são: Própolis; Myracrodruon urundeuva; Arnica montana; Uncaria 
Tomentosa; Cúrcuma Longa e Malva Sylvestris. 
Conclusão: 
Conclui-se que os medicamentos fitoterápicos com ação anti-inflamatória são uma alternativa dentro da 
prática clínica odontológica frente aos tradicionais sintéticos por terem mecanismo de ação semelhante aos 
AINES. Entretanto, ainda é necessário estudos e pesquisas para completa elucidação do perfil toxicológico e 
seus riscos para a saúde humana, correta administração e contra indicações, tornando seu uso eficaz e 
seguro. 
Apoio Financeiro: 
Não Aplicável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.037 - MANEJO ODONTOLÓGIDO DE PACIENTE SOB TERAPIA COM NOVOS ANTICOAGULANTES. Batista 
EVA, Martins AGS, Vasconcelos VA, Costa CPS, Costa JCS, - Odontologia - CEUMA 
 
Introdução: 
Os medicamentos anticoagulantes têm sido usados há anos na medicina para uma série de indicações 
como tratamento de tromboembolismo venoso, fibrilação atrial, profilaxia de eventos tromboembólicos e 
outros. Os mais comumente usados eram os derivados cumarínicos e os antagonistas da vitamina K, que 
necessitam de um controle periódico constante por apresentarem instabilidades quanto ao nível 
plasmático podendo apresentar doses subterapêuticas ou sobredoses com facilidade, e ainda apresentar 
interações com a dieta do paciente, infecções virais, entre outros eventos adversos. Como alternativa, 
atualmente surgiram os novos anticoagulantes (NOACs) ou anticoagulantes orais diretos (DOACs), que vêm 
trazendo uma série de vantagens frente aos medicamentos citados anteriormente, por apresentarem 
efeitos semelhantes ou ainda melhores, mas com menores chances de eventos adversos. 
Objetivos: 
Proporcionar conhecimento ao cirurgião-dentista quanto as indicações, efeitos adversos, vantagens e 
desvantagens desses medicamentes, e a conduta a ser adotada no atendimento ao paciente que faz uso de 
um NOAC. 
Métodos: 
Foi realizado um levantamento bibliográfico nos bases de dados Medline e Google Acadêmico, utilizando-se 
de uma associação entre as palavras-chave factor Xa inhibitors e Dentistry e foram selecionados artigos em 
inglês e português publicados entre 2016 a 2022. 
Resultados: 
Os novos anticoagulantes, apesar de seguros, necessitam de uma conduta específica por parte do 
profissional, dependendo do procedimento e da condição do paciente sendo em alguns casos, a prescrição 
de exames de monitoramento necessários e em outros, sua suspensão. A dose diária do medicamento 
pode ser alterada em casos de procedimentos que envolvam um risco moderado a alto de sangramento e 
medidas hemostáticas devem ser empregadas. 
Conclusão: 
Os NOACs apresentam uma ótima alternativa para os anticoagulantes tradicionais e os episódios de 
sangramento excessivo são menos comuns, a conduta do cirurgião-dentista deve ser avaliada em conjunto 
com o médico do paciente. 
Apoio Financeiro: 
não se aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.038 - A UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO FONTE DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO 
DA COVID-19. Carvalho VM, Lavra VEM, Assunção YL, Gonçalves DMMO, Ribeiro VR, NETO LGL, - Curso de 
Medicina - Universidade CEUMA 
 
Introdução: 
A utilização de plantas medicinais em composições de fármacos e produtos fitoterápicos no tratamento de 
doenças como a COVID-19 pode ser uma alternativa visto que não existe medicamentos disponíveis para o 
tratamento desta doença pandêmica. Neste sentido, vários estudos com ênfase a descoberta de novas 
drogas para o tratamento da COVID-19 têm sido realizados e testados em fases pré-clinicas. 
Objetivos: 
O artigo tem como finalidade realizar uma revisão dos estudos realizados para tratamento da COVID-19 
utilizando fontes de plantas medicinais e identificar a eficácia de metabólitos secundários de espécies 
nativas brasileiras. 
Métodos: 
O presente estudo se trata de uma revisão da literatura, em que selecionados artigos publicados na base de 
dados Medline-PubMed. Foram analisados 3 artigos de língua inglesa datados do ano de 2021. 
Resultados: 
De acordo com as informações coletadas, observa-se que, os óleos essenciais têm potencial para inibir o 
SARS-CoV-2 e, com base em suas características físico-químicas, sua administração pode ser uma forma de 
tratar e controlar os sintomas da COVID-19. Ademais, os resultados apresentados reforçam o potencial 
antiviral de compostos encontrados em óleos essenciais. Em um estudo realizado, foram identificados 497 
metabólitos secundários de 23 espécies. Dente elas, cumarina, ácido fenólico e derivados, monoterpeno e 
esteroide apresentaram o melhor resultado na análise. Além disso, foi observado que os ácidos fenólicos, 
como o ácido gálico e o ácido químico, apresentaram efeito antiviral maior do que os compostos 
pertencentes às classes de alcalóides e flavonóides. 
Conclusão: 
Os óleos essenciais parecem possuir moléculas potenciais para inibir a replicação viral do SARS-CoV2 e com 
isso serem fortes candidatas a serem fitoterápicos ou medicamentos para o tratamento farmacológico da 
COVID-19. 
Apoio Financeiro: 
NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.039 - IMPACTO DA AROMATERAPIA NA REDUÇÃO DA ANSIEDADE E MEDO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. 
COSTA CPS, ARAÚJO RGD, GARCIA PP, - ODONTOLOGIA - CEUMA 
 
Introdução: 
o atendimento odontológico infantil é frequentemente associado a problemas comportamentais 
provenientes da ansiedade e medo que esses pacientes apresentam. E, para evitá-los, a odontopediatria 
dispõe de métodos farmacológicos e não farmacológicos rotineiramente utilizados. No entanto, embora 
considerados seguros, os métodos farmacológicos também podem apresentar efeitos adversos como 
sobredosagem e vício, fazendo com que haja uma procura maior por formas alternativas para o controle do 
estresse diante do atendimento odontológico. Entre os métodos não farmacológicos, tem se destacado a 
aromaterapia que, além de apresentar resultados satisfatórios na redução da ansiedade e medo em 
crianças, é uma técnica não-invasiva, barata e que exige um treinamento mínimo para sua realização. 
Objetivos: 
apresentar os efeitos da utilização da aromaterapia na redução da ansiedade e medo em crianças durante 
o atendimento odontológico por meio de uma revisão de literatura. 
Métodos: 
a busca por artigos foi realizada nas seguintes plataformas: PubMed, MEDLINE e Google Acadêmico. Foram 
utilizados os descritores: “Aromaterapia”, “Odontopediatria” e “Ansiedade ao Tratamento Odontológico”, e 
seus respectivos correspondentes em inglês “Aromatherapy”, “Pediatric Dentistry” e “Dental Anxiety” 
juntamente com conector AND. Foram incluídos artigos científicos publicados no período de 2017 a 2022, 
nos idiomas português e inglês. 
Resultados: 
foi observado que a maioria dos autores concorda e aponta os benefícios do uso da aromaterapia no 
ambiente odontológico, tendo resultados positivos nos períodos pré, trans e pós-atendimento. Poucos 
foram aqueles que relataram a ineficácia dessa terapia, sendo que nenhum dos estudos incluídos nesta 
pesquisa apontou efeitos negativos da sua utilização. 
Conclusão: 
apesar dos resultados positivos da aromaterapia na maioria dos estudos, a forma como ela é aplicada 
(método de inalação, quantidade, tipo de aroma) ainda não é padronizada 
Apoio Financeiro: 
Não se aplica 
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11.006 - AVALIAÇÃO DA COINFECÇÃO ENTRE COVID-19 E ARBOVIROSES. Fonseca DCSC, Pereira LA, Botega LP, 
Cutrim SCPF, Rocha MCB, Lima-Neto LG, Sousa EM, - Programa de Pós-Graduação em Biologia Microbiana - 
CEUMA Laboratório Central do Estado do Maranhão - LACEM-MA 
 
Introdução: 
O SARS-CoV-2 tem uma transmissibilidade maior que outros vírus respiratórios como o H1N1, e no Brasil, o novo 
coronavírus tem apresentado uma letalidade de 6,7% e uma mortalidade de 7,4 %. Concomitante a essa 
situação, são enfrentados desafios sazonais desencadeados pelas arboviroses tais como, Chikungunya (CHIKV), 
West Nile (WNV), Zika (ZIKV) e Dengue (DENV). A coincidência temporal implica que os surtos podem ocorrer ao 
mesmo tempo. Isso causaria grandes danos à população e, portanto, requerem atenção intensiva tanto do 
sistema privado de saúde quanto da rede pública de saúde Sistema (SUS). Além disso, coinfecções com arbovírus 
e SARS-CoV-2 não foram bem estudados. Estudos sugerem que a infecção por SARS-CoV-2 tem maior 
probabilidade de causar sintomas mais graves no caso de coinfecção (Lancet 2015; 386: 2145–91). Os quatro 
sorotipos do vírus da dengue (DENV1-4), Zika vírus (ZIKV) e vírus chikungunya (CHIKV) são os patógenos 
transmitidos por mosquitos mais difundidos e impactantes, todos transmitidos pelo Aedes aegypti altamente 
urbanizado e antropofágico, prevalentes em áreas urbanas e periurbanas (Tropical Med. and Inf. Dis. v. 5, n. 2., 6 
p., 2020). 
Objetivos: 
Avaliar a frequência de pacientes co-infectados a partir da investigação de anticorpos reagentes nas amostras 
desses pacientes. Diante da similaridade sintomatológica, nossa pergunta se baseia nas possíveis interferências 
imunológicas das arboviroses sobre o sistema imune exposto ao COVID. 
Métodos: 
Foi realizado um estudo de coorte observacional de todos os pacientes com COVID-19 (reação em cadeia de 
polimerase em tempo real [RT-PCR] e/ou preenchimento de critérios de diagnóstico clínico) realizado no 
Laboratório Central, São Luís, Maranhão, Brasil (março de 2020 a maio de 2021). O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA, São Luís, Brasil (Número do Protocolo; CAAE 
31986620.9.0000.5084). Foram incluídos nos grupos de controle voluntários com resultados negativos do RT-
PCR para o COVID-19 e não imunizados para o COVID-19 para fins comparativos. Os voluntários foram divididos 
em quatro grupos: grupo 1 (G1), indivíduos sem COVID-19 e sem vacinação contra o COVID-19; grupo 2 (G2), 
indivíduos sem COVID-19 e vacinados com Sinovac-CoronaVac; grupo 3 (G3), indivíduos positivos para COVID-19 
e sem imunização contra COVID-19; grupo 4 (G4), COVID-19 indivíduos positivos e vacinados com Sinovac-
CoronaVac após infecção. 
Resultados: 
Foram investigadas a presença de anticorpos nos grupos de voluntários infectados e confirmados níveis altos de 
anticorpos IgG anti- Anti-SARS-CoV-2 (94.1%). A partir desses resultados, todas as amostras foram avaliadas em 
painéis de Chikv (IgM e IgG); Zikv (IgM e IgG) e Denv (IgM), as reações foram avaliadas pela técnica de ELISA. Foi 
verificado que nenhuma das amostras reagiram contra anticorpos IgM de Dengue enquanto 100% das amostras 
reagiram contra IgM ou IgG de Zika. Quando avaliadas para Chikungunya vou verificado que, respectivamente 
em relação aos grupos: 44,4% (4/9); 30% (3/10); 30% (3/10) e 17,6% (3/17) dos pacientes tiveram reação contra 
anticorpos IgM e/ou IgG. Foram verificados em nossas amostras uma alta prevalência de pacientes que 
apresentaram anticorpos contra anti- Anti-SARS-CoV-2, ZIKA e Chikungunya. 
Conclusão: 
 possibilidade de coinfecções pela Covid-19 e arboviroses deve ser melhor investigada para possíveis abordagens 
epidemiológicas e clínicas. 
Apoio Financeiro: 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) 
 



 
11.007 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS PACIENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA 
COM OU SEM EXPOSIÇÃO AO VÍRUS SARS-COV-2.. DeSousa ELC, Pereira EA, Flor SES, Sabóia RS, Silva LCN, 
Sousa EM, Sales ACS, Zagmignan A, - Microbiologia - CEUMA 
 
Introdução: 
A pandemia de COVID-19, além de resultar em grande pressão sobre o sistema de saúde pública do Brasil, 
tem repercutido no combate a outras doenças, como a Tuberculose (TB). Um aspecto relevante é o 
potencial impacto da COVID-19 no diagnóstico, evolução clínica, tratamento, bem como no estado 
nutricional de indivíduos com TB. 
Objetivos: 
O estudo busca avaliar o estado nutricional dos pacientes com Tuberculose Pulmonar ativa com ou sem 
exposição ao vírus SARS-COV-2 e verificar os fatores associados à insegurança alimentar e nutricional (IAN). 
Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo de pacientes com Tuberculose Pulmonar ativa, realizado em um hospital 
público, na cidade de São Luís-MA, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, segundo aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) sob número de parecer 4.657.164. Os participantes assinaram termo de 
consentimento livre e esclarecido antes da coleta de informações. Participaram do estudo, 72 pacientes 
atendendo aos seguintes critérios de inclusão: ter diagnóstico de TB Pulmonar ativa por sintomatologia 
características, radiografia de tórax sugestiva, baciloscopia positiva e/ou Xpert MTB/RIF. Para avaliar os 
níveis de insegurança alimentar e o consumo e frequência de alimentos, utilizou-se, respectivamente, a 
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Ambos 
os instrumentos aplicados contendo perguntas padronizadas realizadas com os entrevistados, acerca de 
seu perfil e condições socioeconômicas, além de questionário sobre a frequência de consumo de alimentos 
saudáveis e não saudáveis. Os dados foram elucidados através de tabelas e gráficos. 
Resultados: 
Foi identificado que a maioria dos entrevistados era do sexo masculino, se declararam pretos e possuíam 
renda abaixo de 3 salários mínimos. 52% dos pacientes fizeram teste para COVID-19 e destes, 65,7% foram 
IgG positivo e 34, 3% apresentaram IgG negativo. Em se tratando da avaliação do Índice de Massa Corporal 
(IMC), 55,56% apresentaram eutrofia e 22,22% foram classificados no quesito magreza. O índice de 
participantes que já sofreram alguma insegurança alimentar é maior que o número daqueles que nunca 
vivenciaram. Em relação à prevalência do consumo alimentar, a frequência de alimentos não saudáveis e o 
índice de açúcar na mesa dos entrevistados são maiores que o consumo de alimentos saudáveis como 
frutas e bebidas sem açúcar, o que sugere um alerta no que diz respeito ao conhecimento dos participantes 
acerca da importância da alimentação variada como um aliado em seu tratamento, além dos graves 
problemas socioeconômicos enfrentados pelos mesmos. 
Conclusão: 
Diante do exposto, evidencia-se a importância de uma maior conscientização acerca da relação nutrição-
recuperação, tendo em vista que uma alimentação saudável e regulada auxilia no tratamento dos 
acometidos pela Tuberculose Pulmonar ativa com ou sem exposição ao vírus SARS-COV-2. Em 
contrapartida, notou-se também, que os níveis de desigualdade socioeconômicos contribuem para a má 
alimentação da maioria dos participantes do estudo. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento Próprio 
 
 
 
 



 
11.008 - EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL COMO MEIO DE AVALIAÇÃO DOS FATORES IMUNOLÓGICOS NOS 
ALOENXERTOS: REVISÃO DE LITERATURA. Filho MCO, Batalha GD, Guimarães ER, PINHEIRO RA, Freitas 
TMB, - Medicina - Uniceuma 
 
Introdução: 
Para melhor definir a resposta imunológica em aloenxertos, surgiram os modelos de ensaios em animais 
imunodeficientes adicionados de células sanguíneas humanas. A partir desse método de pesquisa é 
possível analisar quais órgãos obtiveram taxas de sucesso reduzidas, quais mecanismos estão associados a 
essa rejeição e métodos de suprimir essas respostas e promover maior taxa de sucesso em transplantes 
humanos. 
Objetivos: 
Avaliar a eficácia do uso de experimentação animal na análise da taxa de sucesso em aloenxertos de órgãos 
humanos. 
Métodos: 
Trata-se de um artigo de revisão sistemática, uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a 
literatura. A busca textual ficou restrita às publicações científicas da base de dados da Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Science Direct e Pubmed, utilizando publicações dos últimos 10 anos, através dos 
seguintes descritores: Modelos humanizados; camundongos; transplantes; imunologia. 
Resultados: 
A resposta imunológica de transplantes teciduais em camundongos imunodeficientes é avaliada a partir da 
seleção das cepas imunodeprimidas desses animais. Os estudos realizados demonstraram que as cepas 
mais utilizadas na implantação de células e tecidos humanos em camundongos são: os imunodeficientes 
combinados graves (SCID), que apresentavam linfócitos T e B não funcionais devido a mutação devidas à 
deleção de Prkdc (a proteína quinase dependente de DNA). Os camundongos nu, que não apresentavam 
timo e linfócitos T. Camundongos diabéticos não obesos (NOD), que são representados pela perda do 
sistema complemento, funções prejudicadas de células NK, macrófagos e células dendríticas (CD). Por fim, 
os camundongos NSG não contêm células T e B maduras, NK, macrófagos e CD. Ao analisar o 
xenotransplante in vivo, foram usados 6 camundongos, com idade entre 6 e 8 semanas, transplantados 
com 5000 células de ilhotas suínas neonatais, que demonstraram que ao injetar células mononucleares de 
sangue periférico humano levou a rejeição do xeroenxerto de ilhotas foi detectada no dia 28 após a 
reconstituição de PBMC, com grande infiltrado de células CD45+ no tecido. Também foi analisada a 
capacidade desse método para avaliar células T humanas e para estruturar terapias potenciais, como 
indução de tolerância ao transplante por células T reguladoras antes da aplicação de xenotransplante, sem 
que seja necessário colocar sujeitos humanos potencialmente em risco. 
Conclusão: 
A experimentação animal para analisar a efetividade dos transplantes é essencial para não utilizar seres 
humanos e expô-los aos ricos de reações graves desses testes. Assim também, funciona como um campo 
de analise da efetividade de xeroenxertos, fundamentais para suprir a demanda de enxertos teciduais e 
que fornece informações para atestar a efetividade de medicamentos imunossupressores específicos, 
baseados nos resultados da análise dos camundongo para tolerância do enxerto. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento próprio 
 
 
 
 
 



 
11.009 - AVALIAÇÃO SOBRE AS BASES MOLECULARES E IMUNOLÓGICAS NO CONTEXTO DA VACINAÇÃO 
CONTRA A RUBÉOLA. Araújo JVD, Sousa DVLP, Torres MAO, - UniCEUMA - UniCEUMA 
 
Introdução: 
A rubéola é uma doença altamente contagiosa transmitida de forma horizontal, por via aérea, e 
verticalmente, por via placentária, com taxa reprodutiva básica (R0) no intervalo de 3 a 12. Essa doença 
infecta apenas humanos, sendo transmitida por um vírus de RNA de fita positiva, pertencente ao gênero 
Rubivirus e família Matonaviridae. Frequentemente a doença cursa com sintomas leves como febre e 
erupção cutânea, porém, quando a infecção ocorre em mulheres no primeiro trimestre de gestação, em até 
90% dos casos pode apresentar efeitos teratogênicos, entre eles cardiopatia, perda auditiva, alterações 
oculares, deficiência intelectual, atrasos no desenvolvimento, perda fetal e natimorto. Seu nucleocapsídeo 
contém uma bicamada lipídica derivada da célula hospedeira e um RNA com informação para síntese de 
duas proteínas não estruturais, p90 e p150, e três estruturais, C, E1 e E2. A proteína E1 atua na 
identificação e ligação aos receptores da célula alvo com E2 dobrando e otimizando a entrada de E1 pelos 
espaços celulares. 
Objetivos: 
Avaliar informações atuais acerca do vírus da rubéola e de suas bases biomoleculares e imunológicas. 
Métodos: 
Esta pesquisa foi realizada a partir da seleção de artigos de meta-análises e revisões nas bases de dados 
Pubmed, Google Scholar, MEDLINE e LILACS por meio dos descritores “Rubella”, “Molecular biology” e 
“MMR”. Como critérios de inclusão, utilizou-se artigos direcionados à biologia molecular, imunologia e 
vacinação. 
Resultados: 
No Brasil, houve uma redução de quase 75% no número casos de rubéola por ano no período de 2007 a 
2015. Esse decréscimo se deve ao fato de tanto a rubéola quanto a Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) 
terem sido incluídas na lista de doenças de notificação compulsórias, o que permitiu a monitorização e a 
vigilância epidemiológica de forma mais eficiente. Desse modo, observa-se que a vacinação é um 
importante agente na manutenção do decréscimo do número de casos de SRC. A vacina combinada contra 
sarampo, caxumba e rubéola (MMR) está contida no calendário de imunização infantil. É indicado a 
administração de duas doses, sendo a primeira entre os 12 e 15 meses de vida, e a segunda entre 4 e 6 
anos de idade. A vacina MMR é uma vacina sintetizada a partir de vírus vivos e que contempla as cepas 
atenuadas dessas três enfermidades, a qual está acessível desde a década de 1970. A eficácia vacinal contra 
o sarampo e a rubéola é maior ou igual a 97% após a aplicação das duas doses. A tolerância da vacina MMR 
é satisfatória, posto que os efeitos adversos comuns compreendem reações no local da administração, 
febre (5-15%) e lesão cutânea suave (5%). A vacina trivalente está relacionada a convulsões febris que se 
apresentam em uma taxa de 1 caso para 3.000-4.000 crianças imunizadas com à primeira dose. A redução 
do número de plaquetas ou trombocitopenia, é uma resposta adversa singular que acontece a uma taxa de 
1 caso por 30.000-40.000 doses. Após a aplicação da vacina MMR fora percebido artralgia, principalmente, 
em mulheres adultas. 
Conclusão: 
A prevenção da infecção pelo vírus da rubéola é o cerne da vacinação. Dessa maneira, nota-se que a 
vacinação das mulheres em idade reprodutiva gera resultados favoráveis, contudo é essencial outras 
estratégias, como a imunização de meninos e meninas na infância, assim como adultos suscetíveis ao vírus, 
com o fim de romper a difusão da rubéola e da SRC. 
Apoio Financeiro: 
 
 



 
11.010 - “EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DA VITAMINA D NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID-19”. 
AMORIM MGA, Araújo MRM, Pereira MGP, Borges C, - Medicina - UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
MARANHÃO 
 
Introdução: 
Na pandemia da COVID-19, vários estudos tentam relacionar o papel da vitamina D no controle, prevenção, 
tratamento e prognóstico do deficit e suplementação da vitamina D. Esse interesse surgiu porque vários 
estudos anteriores a pandemia já vinham mostrando que a vitamina D não tem somente a função de 
absorção de cálcio mas sua ação no sistema imune. Vários trabalhos já mostraram que em pessoas normais 
que moram em áreas tropicais, tem deficiência de vitamina D e devem ser suplementadas nos indivíduos 
com valores de vitamina D menores 20 ng/ml. Além do mais e o mais importante é seu papel benéfico da 
suplementação em pessoas que tem doenças inflamatórias, infecciosas e autoimunes. Assim esta revisão 
vai somar a conhecimentos que a vitamina D tem um papel muito mais importante do que se pensava 
anteriormente. 
Objetivos: 
Esta revisão de literatura tem o objetivo de avaliar estudos recentes da relação da os efeitos da vitamina D3 
na prevenção e tratamento de pacientes que foram diagnosticados com a COVID-19. 
Métodos: 
Esta pesquisa foi realizada por meio do banco de dados PUBMED e SCIENCE DIRECT, sendo avaliados 4 
artigos relevantes ao assunto no período entre 2019 e 2021, momento de pico da doença. Na ocasião, 
analisaram-se pacientes internados acometidos pela COVID-19 que receberam a suplementação de 
vitamina D3 na prevenção e no tratamento. 
Resultados: 
Esta revisão mostrou resultados positivos que casos clínicos que tiveram melhores resultados foram 
aqueles que usaram vit D 100.000 a 600.000 UI em dose única via oral, para casos graves e também na 
prevenção. No entanto, para casos moderados ou leves de deficiência, os estudos não apresentaram 
resultados significativos em relação a suplementação. Dessa forma, identificou-se a necessidade de uma 
revisão bibliográfica acerca do assunto. Em suma, observou-se que ainda temos muito que avançar com 
estudos nesta relação da Vitamina D e a COVID. 
Conclusão: 
Conclui-se nesta revisão sistemática que para os casos clínicos de pacientes COVID-19 não foram 
identificados ganhos significativos, porém em estudos preventivos obtiveram-se resultados animadores. 
Porém, vale ressaltar, que por se tratar de um assunto muito recente, faz-se necessário mais estudos 
acerca do conteúdo abordado. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 - Nanotecnologia, Biotecnologia, Biociências Nucleares e Terapias Avançadas 
 
13.001 - ANÁLISE MORFOLÓGICA E DE FIBRAS COLÁGENAS NA ARTRITE REUMATOIDE INDUZIDA APÓS 
TRATAMENTO COM FOTOBIOMODULAÇÃO COM LASER DE BAIXA INTENSIDADE. Barreta LF, Oliveira DM, 
Esquisatto MAM, Lopes-Filho GJ, Gomes BS, Bomfim FRC, - Biologia Molecular - FHO Ciência Cirúrgica 
Interdisciplinar - UNIFESP - FHO Ciência Cirúrgica Interdisciplinar - UNIFESP 
 
Introdução: 
A artrite reumatoide acomete principalmente mulheres, é uma doença autoimune de caráter sistêmica 
crônica que atinge as articulações sinoviais, de forma inflamatória e destrutiva. A fotobiomodulação com 
laser de baixa intensidade (LBI) é uma alternativa não-invasiva e estéril, que melhora a microcirculação, 
possui efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. 
Objetivos: 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da fotobiomodulação com laser de baixa intensidade (λ= 
808nm) na morfologia e porcentagem de fibras colágenas na região sinovial. 
Métodos: 
Este projeto foi aprovado pela CEUA-FHO (025/2021). Foram utilizados dezoito ratos Wistar fêmeas, 
subdivididos em três grupos (n=6), Controle (sem indução), Sham (artrite induzida) e PBM (artrite induzida 
e PBM com LBI). Os animais foram mantidos em ciclos claro-escuro de 12 horas cada, com ração e água 
disponível durante todo o período experimental. No tempo zero, após plano anestésico com (Ketamina 
[0,3mg/kg]-Xilazina [0,1mg/kg]), animais do Sham e PBM foram submetidos a injeção intrarticular de 
Zymosan (200μg). Após vinte e quatro horas da indução foi realizado o tratamento com LBI (λ=808nm, 
25mW de potência nominal, fluência de 20J/cm 2, área de feixe de 0,02mm 2, tempo de 33s, energia total 
de 0,825 J e aplicação pontual. Após sete dias foi realizada a eutanásia dos animais com combinação de 
(Ketamina [0,9mg/kg]-Xilazina [0,3mg/kg]) e deslocamento cervical. Amostras dos joelhos dos animais 
foram submetidas a processamento histológico padrão e realizadas as análises morfométricas de áreas 
inflamatórias da sinovia (Hematoxilina e Eosina) e percentual de fibras de colágeno na área (% área total) 
(Picro-Sirius red) com e sem luz polarizada. A análise estatística para comparação dos grupos experimentais 
foi realizada com teste ANOVA e pós-teste de Tukey com p<0,05. 
Resultados: 
A inflamação da região sinovial em média±SD apresentou diferenças significativas entre os grupos 
Sham(187,8±56,95) vs Controle(9,55±1,675) p<0,0001 e PBM(15,15±3,554) vs Sham p<0,001. As áreas de 
fibras de colágeno (percentual total) em média±SD apresentaram diferenças entre Sham(60,07±1.604) vs 
Controle(22,13±2.120) p<0,0001 e Sham(60,07±1.604) vs PBM(54,40±1.778) p=0,0149. 
Conclusão: 
O tratamento com FBM utilizando laser de baixa intensidade apresentou menor inflamação sinovial e 
consequente diminuição na formação de fibras de colágeno, estas relacionadas a menor formação de áreas 
de fibrose e menor degradação articular. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES, PROPESQ/FHO 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.002 - REGULAÇÃO GÊNICA E PROTEICA DA INFLAMAÇÃO NA ARTRITE INDUZIDA EM RATOS WISTAR 
TRATADOS COM FOTOBIOMODULAÇÃO E PLASMA RICO EM PLAQUETAS.. Gomes BS, Oliveira DM, Barreta 
LF, Esquisatto MAM, Bomfim FRC, LopesFilho GJ, - PPGCCI Departamento de Cirurgia - UNIFESP PPGCB - 
FHO - UNIARARAS 
 
Introdução: 
A artrite reumatoide é uma doença autoimune com predomínio em mulheres, de alto potencial 
inflamatório, capaz de causar dor e destruição das articulações com tratamento baseado no uso de 
medicamentos. A partir da procura por métodos minimamente invasivos e não medicamentosos, a 
fotobiomodulação (FBM) com laser de baixa intensidade (LBI) associado ou não a outros tratamentos como 
o plasma rico em plaquetas (PRP) possui capacidade de promover regeneração tecidual e efeitos anti-
inflamatórios. 
Objetivos: 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da FBM com LBI associado ao plasma rico em plaquetas no 
tratamento da artrite reumatoide induzida em ratos Wistar. 
Métodos: 
Este projeto foi aprovado pela CEUA-FHO 077/2017. Sessenta ratos Wistar fêmeas, com peso médio de 
200±10g, foram mantidos em ciclos claro-escuro de 12 horas cada, com ração e água disponível durante 
todo o período experimental. Os animais (n=60) foram distribuídos em cinco grupos (n=12): A (controle–
sem indução), B (sham–artrite induzida), C (artrite+PRP), D (artrite+FBM) e E (artrite+PRP+FBM). A indução 
da artrite no joelho direito dos animais foi realizada com 200µg de Zymosan via intrarticular após plano 
anestésico (Ketamina [0,3mg/kg]-Xilazina [0,1mg/kg]). Para obtenção do PRP foram utilizados quatro 
animais fêmeas e cerca de 20mL de sangue coletados para preparo de aproximadamente 2mL de PRP após 
centrifugações tamponadas. Após vinte e quatro horas da indução os animais foram anestesiados com 
Ketamina [0,3mg/kg] e Xilazina [0,1mg/kg] e receberam os tratamentos na região patelar direita. Nos 
grupos C e E foram aplicados 50µL de PRP (8x105) via injeção intra-articular e nos grupos D e E foi aplicado 
o LBI com seguintes parâmetros, λ=808nm, 25mW de potência nominal, fluência de 20J/cm2, área de feixe 
de 0,02mm2, tempo de 33s, energia total de 0,825 J com aplicação pontual. Os animais foram eutanasiados 
após 7 dias com aprofundamento anestésico (Ketamina [0,9mg/kg] e Xilazina [0,3mg/kg]) seguido de 
exsanguinação cardíaca. A análise da fração C3 do complemento foi realizada em amostras dos joelhos 
submetidas à processamento histológico padrão e análise imunohistoquímica (n=6, por grupo; células 
positivas/104µm²) e em amostras de sinovia (n=6, por grupo; análise de expressão gênica [2-ΔΔCt], 
média±DP) por RT-qPCR. A análise estatística para comparação dos grupos experimentais foi realizada com 
teste ANOVA e pós-teste de Tukey (p<0,05). 
Resultados: 
As análises imunohistoquímicas não mostraram diferenças significativas entre os grupos para expressão de 
C3 (p=0.6875) enquanto as análises da expressão gênica foram significativas entre os grupos B 
(0,9010±0,0386) e C (1,079±0,1128) p=0.0028 e entre C e E (0,9191±0.1354) p=0,004. 
Conclusão: 
A hiper expressão do gene C3 apenas ocorreu nos grupos com PRP, sugere-se a possibilidade de ativação da 
via do complemento por interação dos fatores de crescimento presentes no PRP, contudo a não detecção 
proteica pode estar relacionada a liberação posterior ao tempo estudado. 
Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES, PROPESQ/FHO 
 
 
 



 
13.003 - EFEITO ADJUVANTE DA LECTINA DAS SEMENTES DE MACHAERIUM ACUTIFOLIUM EM MODELO IN 
VITRO UTILIZANDO O ANTIBIÓTICO NEOMICINA E BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES. Santos VF, Santos MHC, 
Silva LCN, Coutinho HDM, Teixeira CS, - Programa de Pós-graduação BIONORTE - UNICEUMA Laboratório de 
Biologia Estrutural e Molecular - UFCA Programa de Pós-Graduação em Bioquímica - UFC Laboratório de 
Patogenicidade Microbiana - UNICEUMA Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular - URCA 
 
Introdução: 
A resistência bacteriana aos antibióticos tornou-se um problema de dimensão mundial e, apesar da 
crescente preocupação com a temática, os esforços da ciência ainda não foram capazes de apresentar 
tratamentos antibacterianos eficientes para as necessidades do cenário atual. De acordo com o recente 
relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2021, 43 antibióticos estão sendo 
desenvolvidos e encontram-se na fase de pesquisa clínica, porém nenhum destes aborda de maneira eficaz 
a problemática da resistência bacteriana aos antibióticos. Atualmente existe uma constante busca por 
novas moléculas que possam ser utilizadas como alternativas para aumentar a eficiência dos antibióticos. 
Essa prática, visa inibir os mecanismos de resistência bacteriana e reduzir os efeitos nefrotóxicos 
ocasionados pelo uso prolongado dessas drogas (i.j.b.m.:146:841,2020). Em meio as moléculas com 
atividade moduladora do efeito dos antibióticos encontram-se as lectinas, uma classe de proteínas de 
origem não-imunológica, com o potencial de reconhecer e interagir reversivelmente com carboidratos 
específicos e, desencadear diferentes respostas (a.m.b.:89:45,2010). 
Objetivos: 
Avaliar o efeito adjuvante da lectina das sementes de Macherium acutifolium (MaL) em modelo in vitro 
utilizando o antibiótico neomicina e linhagens bacterianas multirresistentes. 
Métodos: 
A lectina foi purificada a partir da precipitação por sulfato de amônio na fração 0-60% seguido de dois 
passos cromatográficos. Para os ensaios biológicos o antibiótico neomicina e a lectina foram dissolvidos 
individualmente a uma concentração final de 1024 µg/mL. Os ensaios foram realizados em triplicatas, 
utilizando cepas multirresistentes de Staphylococcus aureus 10, Escherichia coli 06 e Pseudomonas 
aeruginosa 15. Observou-se a atividade antimicrobiana da lectina e, além disso, foi utilizada uma 
concentração sub-inibitória da lectina no ensaio de modulação da atividade antibiótica. Para a análise dos 
dados o programa estatístico escolhido foi o Graph Pad Prism 5.0, um teste ANOVA seguido do teste de 
Tukey com valores significativos quando p< 0,05. 
Resultados: 
No presente estudo observou-se que a lectina MaL não apresentou atividade antimicrobiana nas 
concentrações testadas, nos ensaios de modulação da atividade antibiótica observou-se que para P. 
aeruginosa e E. coli não houve aumento da atividade antibiótica, mas houve aumento do efeito de 
neomicina contra as cepas de S. aureus, diminuindo a CIM de 512 para 256 μg/mL, com desvio padrão igual 
a 1 e erro padrão da média igual a 0,57735, o que representa uma redução de 50% da dose necessária do 
antibiótico para que houvesse o mesmo efeito. 
Conclusão: 
O presente estudo demostrou o efeito adjuvante da lectina MaL. Desta forma, surgem novas perspectivas 
para utilização de lectinas como ferramentas biotecnológicas necessárias ao estudo da resistência 
bacteriana aos antibióticos. 
Apoio Financeiro: 
CAPES, CNPQ, FAPEMA 
 
 
 



 
13.004 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANTIOXIDANTES DE EXTRATOS OBTIDOS DO SUCO DE CUPUAÇU 
(THEOBROMA GRANDIFLORUM) FERMENTADO POR LACTOBACILLUS RHAMNOSUS.. Silva CC, Santos GDC, 
Aguiar KSA, Ferreira AF, Pereira CDS, Silva LCN, Zagmignan A, - Departamento de Patogenicidade 
Microbiana - UNICEUMA Departamento de Bioquímica - UFPE 
 
Introdução: 
O estresse oxidativo está relacionado com a patogênese de múltiplas doenças, principalmente aquelas 
degenerativas relacionadas com o envelhecimento (como Mal de Parkinson, Doença de Alzheimer), além 
de diversos tipos de câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Nesse sentido os sucos de frutas são 
reconhecidamente excelentes fontes de compostos antioxidantes, e são conhecidos como alimentos 
funcionais. Dentre esses alimentos funcionais, os probióticos, compostos por microrganismos vivos 
(Lactobacillus e/ou Bifidobacterium), atuam beneficiando o organismo do seu hospedeiro. 
Objetivos: 
Avaliar a capacidade antioxidante do suco de cupuaçu fermentado com Lactobacillus rhamnosus e verificar 
a tolerância do mesmo em condições variadas do trato gastrointestinal para seu uso posterior como 
probiótico 
Métodos: 
Os frutos do Cupuaçu foram coletados na região do Cerrado Maranhense, as polpas foram retiradas 
manualmente, e as linhagens de Lactobacillus rhamnosus ATCC 9595 foram ativadas em caldo de MRS, 
incubadas por 24h a 37°C para atingir a absorbância de 0,600, correspondente a 108 CFU/ml na escala de 
MacFarland, em cada experimento, 30g de polpa foi dissolvida em 250 mL de água destilada e o pH foi 
ajustado para 6,0. Cada suco foi submetido à pasteurização (80 °C por 10 min), após o processo 
fermentação do suco a viabilidade foi analisada no período de 28 dias de armazenamento, o experimento 
com melhor viabilidade foi selecionado para a obtenção dos extratos, para isso, o suco fermentado foi 
misturado com acetato de etila, posteriormente foi realizado a avaliação da atividade antioxidante 
utilizando o radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; Sigma-Aldrich) e o radical ABTS (2,2’-azino-bis-(3-
etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) e para a avaliação do potencial probiótico foram realizados testes de 
sobrevivência a lisozima e a diferentes concentrações de sais biliares, frente a capacidade de sobrevivência 
ao trato gastrointestinal. 
Resultados: 
No presente estudo, a linhagem Lactobacillus rhamnosus foi capaz de crescer em todas as combinações 
testadas, alcançando índices de crescimento que variaram entre 6 e 10 log UFC/ml, em relação a 
viabilidade e tempo de armazenamento seu crescimento variou de 9,7 a 12,3 Log CFU/mL durante o 
período de 28 dias. Embora não tenha sido possível verificar atividade antioxidante, quando submetidas às 
condições simuladas do trato gastrointestinal, o Lactobacillus rhamnosus demonstrou boa viabilidade, 
tendo a tolerância a lisozima dos mesmos no suco de cupuaçu resultados satisfatórios, sendo de (Log 
CFU/ml acima de 10, tanto em 30 minutos, como em 120 minutos); já no teste de tolerância aos sais 
biliares, nas concentrações de 0,5% a 1,0%, seu crescimento se manteve entre 7 e 8 Log (UFC/mL). 
Conclusão: 
Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que o Lactobacillus rhamnosus apresentam boa 
viabilidade e potencialidade para serem utilizados como probióticos. Entretanto, mais testes devem ser 
feitos para garantir a segurança dos consumidores numa futura utilização desse microrganismo como 
probiótico. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 



 
15 - Metodologias de Ensino 
 
15.006 - ABORDAGEM GAMIFICADA. Almeida GMF, Vale MFA, Ribeiro VRP, Santos DCP, Gomes PDB, - 
Medicina - UNICEUMA Biologia Microbiana - UNICEUMA 
 
Introdução: 
O público adolescente é um grupo prioritário ao que se refere às campanhas de prevenção em educação 
em saúde, visto que estes fazem parte da idade na população onde mais é diagnosticado com alguma 
Infecção Sexualmente Transmissível (IST). As IST são um problema de Saúde Pública, sendo causadas por 
diferentes tipos de agentes etiológicos e transmitidas, normalmente, por contato sexual desprotegidos. A 
gamificação é o emprego de elemento de concessão de videojogos em contextos que não são jogos, 
permitindo trabalhos didáticos alternativos em unidades de saúde. 
Objetivos: 
Analisar as metodologias gamificadas para adolescentes disponíveis na literatura abordando a temática das 
IST’s 
Métodos: 
Fez-se uma revisão narrativa de literatura, utilizando as plataformas Google Acadêmico e Pubmed, com os 
descritores “infecções sexualmente transmissíveis”, “gamificação” e “adolescente” e o conectivo AND. 
Adotou-se como critério seletivos artigos publicados no período de 2018 a 2022, em línguas inglesa e 
portuguesa, com abordagem voltada para o público adolescente, com metodologias gamificadas sobre a 
temática abordada. 
Resultados: 
Os estudos mostraram uma relação benéfica de aceitação, por parte dos adolescentes, em relação a 
gamificação, demonstrando que a abordagem em unidades básicas de saúde sobre a temática possuíram 
um aproveitamento melhor da metodologia alternativa em comparação a convencional, além de, 
estabelecerem relações diretas de ensino aprendizagem que apesar da forma lúdica foi encarado com mais 
seriedade pelo público alvo, uma melhor absorção da parte teórica e uma melhor participação prática dos 
alunos/pacientes. A maioria dos estudos analisados possuíam metodologias digitais e jogos adaptados a 
temáticas de ISTs, como adaptações de jogos de tabuleiro e simulação de jogos online, permitindo a 
associação da atenção primária em saúde das unidades de pronto atendimento com escolas regionais. 
Conclusão: 
Portanto, concluiu-se que a gamificação do conteúdo é de suma importância para conhecer sobre as IST e 
preveni-las desde a base educacional da adolescência e reforçadas nas unidades básicas de saúde. A 
utilização da gamificação auxiliou na absorção conteudista dos pacientes, sendo sua utilização de grande 
relevância para o abordar essa temática e podendo ser trabalhadas em conjunto com as escolas nas 
disciplinas. Com isso, a participação ativa da forma teórico-prática gamificada estimula as habilidades 
criativas por parte dos pacientes e dos profissionais de saúde que utilizam essa didática. 
Apoio Financeiro: 
Não foi financiado 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.007 - O QUE O YOUTUBE FALA SOBRE O USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS?. Ventura MGND, Soares SRS, 
Lacerda EMCB, - Laboratório de Neurociências e Comportamento - Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
O uso das redes sociais para entender novos hábitos de vida tem sido cada vez mais comum pela 
população, de maneira que é frequente a busca de informações sempre que um modismo inicia. Um 
exemplo disso é a recente utilização de cigarro eletrônico como uma forma alternativa de controlar os 
danos à saúde em fumantes. No entanto, a literatura científica já indica uma relação desse dispositivo com 
doenças pulmonares, cardiovasculares, dermatite e até câncer. Será que essas informações estão chegando 
ao público leigo? 
Objetivos: 
Analisar o que está sendo divulgado no Youtube sobre cigarros eletrônicos. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo, onde foram estudados 95 vídeos no Youtube. 
Foi usada a palavra-chave `cigarro eletrônico` para fazer a pesquisa nesta rede social, utilizando os critérios 
de inclusão: vídeos contendo até 15 minutos de duração, até um ano de publicação e estar no idioma 
português. Os critérios de exclusão foram vídeos que usaram o termo `cigarro eletrônico` fora do contexto 
de saúde. A pesquisa foi realizada em 04 de maio de 2022 às 16:30 da tarde. 
Resultados: 
Dos 95 vídeos pesquisados, 78 (82,1%) falam sobres malefícios do uso do cigarro eletrônico e 17 (17,9%) 
não mencionam questões de saúde e ensinam sobre como usar e quais as diferenças existentes entre este 
e o cigarro tradicional. Nenhum vídeo foi excluído da análise. 
Conclusão: 
Essa pesquisa demonstra que no último ano o assunto foi bastante abordado e que a maior parte das 
informações divulgadas estão de acordo com as descrições da literatura científica que demonstra que o uso 
de cigarros eletrônicos podem causar uma série de danos à saúde. Observa-se também a importância dessa 
ferramenta em fazer divulgação dessas informações para a grande massa. Palavras-chave: Educação em 
ciência, Youtube e cigarros eletrônico. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.008 - CONSTRUÇÃO DE UM MATERIAL DIDÁTICO SOBRE VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS: 
UMA ABORDAGEM PARA O APRENDIZADO ATIVO DE VIROLOGIA CLÍNICA. Sousa CEM, Magalhães OO, 
Machado SCR, Coêlho SA, Uchôa VP, Barros VN, Ribeiro MS, - Curso de Biomedicina - Universidade Ceuma 
 
Introdução: 
O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) é um retrovírus causador de uma infecção sexualmente 
transmissível (IST) que na maioria dos casos apresenta-se assintomática. No entanto, pode causar 
manifestações clínicas como leucemia e linfoma, além de problemas neurológicos e dermatites. Alguns 
pacientes com HTLV podem apresentar ainda gânglios infartados, alterações na visão, fraqueza, dormência, 
formigamento nos membros, dores no corpo. É uma doença com formas de transmissão (horizontal e 
vertical) similares aos do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Por se tratar de uma doença 
negligenciada, existe pouco conhecimento da população sobre os sintomas, formas de transmissão e 
prevenção desta virose. Neste sentido, tecnologias educacionais são importantes para promover o acesso à 
informação para a população. 
Objetivos: 
Descrever a experiência da produção de uma tecnologia educacional em forma de cartilha digital para 
orientação sobre o vírus HTLV. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência que busca relatar 
a construção de uma cartilha digital, online e gratuita contendo informações sobre o vírus HTLV, suas 
manifestações clínicas e formas de prevenção. O instrumento foi idealizado por estudantes da disciplina de 
Virologia Clínica ofertada ao curso de Biomedicina no primeiro semestre de 2022. O primeiro passo do 
projeto foi a pesquisa bibliográfica para definição dos conteúdos que iriam constar no instrumento. A 
cartilha foi construída utilizando o programa Canva. 
Resultados: 
Na cartilha são explanadas as informações gerais sobre o vírus, suas formas de transmissão, meios de 
prevenção, sintomatologia e estigmas relacionado aos portadores do vírus. A construção da cartilha 
possibilitou a integração entre os estudantes e professor, promovendo a aquisição de conhecimento de 
maneira ativa sobre a patologia, diagnóstico e formas de prevenção do HTLV. Durante a concepção da 
cartilha foi primordial o uso de estratégias que favorecessem a transmissão do conhecimento de maneira 
lúdica, com informações claras e verdadeiras. 
Conclusão: 
O desenvolvimento de cartilhas educativas por estudantes representa uma alternativa interessante para 
aquisição de conteúdos de virologia. Durante a execução do projeto, os discentes trabalharam a 
autonomia, interdisciplinaridade e trabalho em equipe, competências importante para o crescimento 
profissional. A cartilha educativa sobre o vírus HTLV tem o potencial de informar a população sobre essa 
infecção, podendo ser aplicada em escolas, unidades de saúde e outras instituições não acadêmicas. Estas 
iniciativas são importantes para ampliar o vínculo da Universidade com a sociedade. 
Apoio Financeiro: 
Sem apoio financeiro 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.009 - CARTILHA EDUCATIVA SOBRE A CAXUMBA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM PROBLEMAS PARA 
APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE VIROLOGIA. Sobrinho VRS, Oliveira DSS, Silva LM, Araújo T, Carvalho 
SC, Callou MJA, Silva LCN, - Curso de Biomedicina - UNICEUMA Mestrado em Biologia Microbiana - 
UNICEUMA 
 
Introdução: 
A Caxumba é uma doença infecciosa causada por vírus do gênero Paramyxovirus e que afeta os tecidos 
glandulares e nervosos do organismo, acometendo especialmente as glândulas salivares, que normalmente 
apresentam edema local e sensibilidade acentuada durante certo período da infecção (parotidite). Presente 
em todos os continentes do mundo, é considerada uma virose contagiosa, sendo transmitida por meio de 
gotículas e saliva de indivíduos infectados. Atualmente, não há tratamentos antivirais específicos para a 
Caxumba e dentre as formas de prevenção destacam-se as vacinas Tríplice ou Tetra viral, que são ofertadas 
principalmente ao público infantil e adolescente, já que estes normalmente constituem os grupos mais 
afetados pela doença. Visto que a prevenção é uma das melhores formas de combate à Caxumba, o acesso 
à informação acerca desta também se faz essencial para que a população saiba como identificar e como se 
proteger de tal virose. 
Objetivos: 
Relatar a experiência de construção de uma cartilha educativa sobre o vírus da Caxumba como ferramenta 
de aprendizagem ativa na disciplina de virologia clínica do curso de Biomedicina. 
Métodos: 
O projeto foi desenvolvido por estudantes de biomedicina no âmbito da disciplina de virologia clínica. É um 
relato de experiência descritivo, com abordagem qualitativa. O primeiro passo para construção do 
instrumento foi o levantamento dos conteúdos relevantes sobre a Caxumba, através da pesquisa 
bibliográfica. A cartilha foi preparada utilizando o programa Canva, empregando a ludicidade e utilizando 
informações transparentes e fidedignas. 
Resultados: 
O instrumento educativo compreende as seguintes partes: (i) identificação do vírus; (ii) sintomas da 
caxumba; (iii) Cuidados e prevenção à Caxumba. A cartilha é direcionada ao público adolescente e adulto. 
Durante a formulação da cartilha foram realizadas produtivas discussões dos tópicos relevantes à 
patogênese e diagnóstico da virose. Estes momentos foram de grande importância para a aprendizagem do 
conteúdo. A cartilha possibilita a transmissão de informações importantes para a sociedade. 
Conclusão: 
O emprego da abordagem baseada em projetos, neste caso uma cartilha educativa, é de grande relevância 
para fixação de conteúdos importantes de virologia clínica. Desta forma, foi proporcionado a aprendizagem 
colaborativa e ativa, favorecendo a autonomia do estudante. O produto obtido pelos estudantes pode ser 
aplicado em diversos meios não acadêmicos, dando suporte a ações extensionistas pelos universitários, 
aproximando os mesmos da realidade da sociedade. 
Apoio Financeiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.010 - CONSTRUÇÃO DE UMA CARTILHA SOBRE SARAMPO COMO ALTERNATIVA PARA APRENDIZAGEM 
ATIVA NA DISCIPLINA DE VIROLOGIA CLÍNICA.. Carneiro MA, Abreu DF, Júnior FFF, Santos JLS, Caldas GMC, 
Paiva MFL, Moraes RS, Callou MJA, daSilva NCL, - Curso de Biomedicina - UNICEUMA Mestrado em Biologia 
Microbiana - UNICEUMA 
 
Introdução: 
O sarampo é uma doença viral infecciosa aguda, extremamente contagiosa e bastante comum na infância, 
podendo evoluir com complicações graves, incluindo encefalite, pneumonia e morte. Seu agente etiológico 
é um RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae, sendo o homem o seu único 
reservatório conhecido. O vírus do Sarampo é transmitido de forma direta, por meio de secreções 
nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar ou falar por pessoas infectadas pelo vírus. Os sintomas da 
doença podem aparecer em torno de 3 a 5 dias, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas, que 
em seguida se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal 
de alerta e pode indicar gravidade. O diagnóstico se baseia em achados clínicos e epidemiológicos com 
confirmação através da dosagem de IgM que surge 1-2 dias após o início da erupção e continua detectável 
por cerca de 1 mês. A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população, evitando 
as formas mais graves. No entanto, desde 2016 tem sido observado uma redução na cobertura vacinal, o 
que levou a perda da certificação de erradicação do sarampo concedida ao Brasil em 2013 pela Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS). Neste sentido, é evidente a necessidade de ações educacionais para 
divulgação do conhecimento sobre o sarampo. 
Objetivos: 
O presente trabalho relata a produção de uma cartilha digital sobre o vírus do sarampo como estratégia de 
aprendizagem ativa no ensino de virologia clínica. 
Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Inicialmente foi 
realizado um levantamento bibliográfico para definição dos conteúdos a serem abordados na cartilha 
digital. O instrumento foi construído no âmbito da disciplina de virologia clínica do curso de biomedicina, 
com auxílio do programa Canva, visando a aquisição de conhecimentos de maneira ativa pelos discentes 
através de uma proposta de intervenção. 
Resultados: 
Após o levantamento de dados, foram definidos os seguintes temas para a cartilha: (i) informações gerais 
sobre o vírus do sarampo; (ii) formas de transmissão; (iii) sinais e sintomas de sarampo; (iv) diagnóstico; (v) 
tratamento; (vi) prevenção. Durante a execução do projeto foi possível aprofundar os conhecimentos em 
virologia, de maneira ativa e participativa. Esta abordagem possibilitou a integração entre estudantes e 
docente. A cartilha foi concebida privilegiando a ludicidade, clareza de informação e objetividade, 
possibilitando o uso por diferentes faixas etárias. 
Conclusão: 
O desenvolvimento de cartilhas educativas por estudantes representa uma alternativa interessante para 
aquisição de conteúdos de virologia. A cartilha educativa sobre o sarampo tem o potencial de informar a 
população sobre como a doença se apresenta, o diagnóstico e a sua forma de prevenção, podendo ser 
aplicada em escolas, unidades de saúde e outras instituições não acadêmicas. Estas iniciativas são 
importantes para ampliar o vínculo da Universidade com a sociedade. 
Apoio Financeiro: 
Não houve apoio financeiro. 
 
 
 



 
16 - Modelos Alternativos para Experimentação 
 
16.005 - EFEITO DE COMPOSTOS AMBIENTAIS SOBRE O PERFIL DE SENSIBILIDADE DE CRYPTOCOCCUS 
LAURENTII. Machado KRG, Furtado HLA, Holanda RA, Santos JRA, - Laboratório de Micologia - Universidade 
Ceuma 
 
Introdução: 
Criptococose é uma fungemia causada principalmente por Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii, 
no entanto espécies rotuladas como saprófitas no passado têm sido reconhecidas como patógenos 
humanos oportunistas. Nas últimas quatro décadas, C. laurentii e C. albidus foram responsáveis por 80% de 
todos os casos de Cryptococcus não neoformans e não gattii. As infecções por C. laurentii aumentaram 
principalmente em pacientes imunocomprometidos. 
Objetivos: 
No presente trabalho, avaliamos o efeito de macronutrientes e micronutrientes no perfil de sensibilidade 
de C. laurentii. 
Métodos: 
Para isso, foram utilizadas 8 amostras da espécie de C. laurentii da coleção de culturas do Laboratório de 
Micologia da Universidade CEUMA. Após o contato dos isolados ambientais de C. laurentii com hidróxido 
de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de cobre e cloreto de magnésio foi determinada a 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) por meio do teste de microdiluição e leitura visual da placa, 
identificando os poços em que o voriconazol, itraconazol, fluconazol e anfotericina B foram capazes de 
inibir 100, 80 e 50% do crescimento fúngico. 
Resultados: 
Os resultados obtidos mostraram que seis (62,5%) isolados apresentaram tolerância aumentada ao 
voriconazol, três (37,5%) à itraconazol e todos os isolados (100%) à anfotericina B e fluconazol. Três 
isolados (37,5%) apresentaram resistência a três ou quatro dos antifúngicos testados. 
Conclusão: 
 presente estudo pôde avaliar que os isolados ambientais de C. laurentii apresentaram o perfil de 
susceptibilidade antifúngica alterado após contato com os diferentes nutrientes, os resultados contribuem 
com informações ambientais e de saúde sobre esse patógeno. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16.006 - MODELOS ALTERNATIVOS DE PESQUISA, O USO DE TENEBRIO MOLITOR NA AVALIAÇÃO DE 
TOXICIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA. Sousa GP, Correia AAC, Souza ALS, Oliveira ETC, Saboia RS, 
Santana LC, Pereira EA, DeSousa ELC, Freitas TMB, Sousa JCS, - Medicina - UNICEUMA 
 
Introdução: 
Cerca de 95% dos animais utilizados em pesquisa laboratorial in vivo são ratos e camundongos. Esses 
animais são utilizados nos mais diversos tipos de experimentos. No entanto, o uso desses animais demanda 
altos custos. Os métodos alternativos que utilizam animais invertebrados têm baixo custo e fácil 
manutenção. A espécie Tenobrio molitor tem sido utilizada como modelo experimental para avaliar 
diversas atividades como: antimicrobiana, citotoxidade e atividade inseticida. O ciclo de vida é curto e o 
tamanho das larvas desta espécie permitem que maior quantidade de hemolinfa seja avaliado quando 
comparado com outros métodos alternativos usando invertebrados. 
Objetivos: 
Avaliar a efetividade do Tenebrio molitor como método alternativo na avaliação de toxicidade. 
Métodos: 
Trata-se de um artigo de revisão sistemática, uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a 
literatura. A busca textual ficou restrita às publicações científicas da base de dados da Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Science Direct e Pubmed, utilizando publicações dos últimos 5 anos, através dos 
seguintes descritores: Tenebrio molitor; métodos alternativos; toxicidade. 
Resultados: 
A respeito da efetividade do T. molitor para avaliar toxidade de outras substâncias, identificou-se que o 
ensaio de quantificação da atividade da Lactato desidrogenase (LDH) do T. molitor pode ser usada como 
marcador de citotoxicidade em infecções fúngicas. Desse modo, três trabalhos utilizaram esse ensaio, em 
especial LOZOYA-PÉREZ, N. E. avaliou a atividade de LDH na hemolinfa livre de células de animais infectados 
com uma entre três espécies fúngicas (S. schenckii, S. brasiliensis, S. Globosa) foi significativamente maior 
do que as medições do grupo controle obtidas em larvas injetadas com solução salina tamponada com 
fosfato, e houve um incremento na atividade de LDH de maneira dose-dependente, que foi 
estatisticamente significativo para o caso de animais infectados com S. schenckii ou S. brasiliensis (P < 
0,05). Além disso, o uso de T. molitor possibilita a coleta de maior volume de hemolinfa (5–10 μL/larva do 
12º instar) para análise, enquanto a mosca-das-frutas, outro método alternativo, apresenta menor volume 
(0,05–0,3 μL/larva de 3º instar). Os trabalhos que avaliaram a toxidade de substâncias em T. molitor usam o 
score de severidade a partir da análise da movimentação das larvas, taxa de melanização e pela sobrevida. 
Conclusão: 
O T. molitor é um modelo alternativo essencial na pesquisa para avaliar toxicidade. Além disso, a utilização 
desta espécie ganha atenção devido à conservação evolutiva de várias características fisiológicas 
importantes, tendo relevantes resultados em pesquisas sobre o efeito de substâncias anti-inflamatórias, 
antifúngicas, antimicrobianas e substâncias tóxicas. Os trabalhos atuais atestam que o uso desses animais é 
efetivo na avaliação de toxicidade a parir de scores de severidade e da análise de componentes da 
hemolinfa. Contudo, carecem de estudos para melhor esclarecer os mecanismos envolvidos na toxicidade 
de T. molitor. A importância da substituição de animais vertebrados na experimentação básica, a criação e 
manutenção das larvas de T. molitor apresentam vantagens representando assim um ótimo modelo 
alternativo de pesquisa. 
Apoio Financeiro: 
Financiamento próprio. 
 
 
 



 
16.007 - UTILIZAÇÃO DE LARVAS TENEBRIO MOLITOR COMO MODELO IN VIVO PARA AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE 
DA TURNERA ULMIFOLIA E DO ÓLEO ESSENCIAL DE PECTIS BREVIPEDUNCULATA. Gonçalves JRS, Santos CBR, 
Araújo JGN, Oliveira MJMG, Fróes YN, Torres MAO, Sousa JCS, - Curso de Medicina - UNICEUMA 
 
Introdução: 
Animais vertebrados, como camundongos, são largamente utilizados em pesquisas científicas. Todavia, algumas 
questões éticas têm sido abordadas por pesquisadores e pela sociedade, e desde então esta prática tem sido 
reestruturada. Ademais, o uso de animais experimentais necessita de elevado investimento econômico e mão de 
obra qualificada. Assim, pesquisadores em todo o mundo são incentivados a diminuir ou substituir a 
experimentação animal por métodos alternativos. Uma técnica bastante aceita é o estudo com insetos que teve 
um grande progresso a partir do início do século XX por ser um grupo que contêm mais de 70% das espécies. Um 
modelo muito utilizado é o Tenebrio molitor pertencente à família denominada de Tenebrionidae. T. molitor 
têm sido empregado como modelo experimental para avaliar diversas atividades como: antimicrobiana, 
citotoxicidade, atividade inseticida. Além da importância da substituição de animais vertebrados em etapas 
específicas da experimentação básica, a criação e manutenção das larvas de T. molitor exibem diversas 
vantagens, como baixo custo, simbolizando assim um ótimo modelo de alternativo de pesquisa. Essas vantagens 
têm favorecido o uso deste como modelo alternativo de infecção para estudos de patogenicidade, toxicidade, 
atividade antimicrobiana e antivirulência in vivo. 
Objetivos: 
Desta maneira, o presente estudo teve como objetivo padronizar o uso das larvas de T. molitor como método 
alternativo de pesquisa, e avaliar a toxicidade da Turnera ulmifolia e do óleo essencial de Pectis 
brevipedunculata. 
Métodos: 
Para tal, as larvas com pesos próximos de 100 mg foram randomizadas em grupos de 10 larvas por grupo. A 
Turnera ulmifolia e o óleo essencial de Pectis brevipedunculata foram aliquotados em diferentes concentrações 
e subsequentemente inoculados nas larvas. Estas foram avaliadas diariamente, segundo critérios de 
sobrevivência e melanização, por 5 dias. A curva de sobrevivência foi determinada com base na movimentação 
das larvas, na taxa de melanização e na sobrevida. 
Resultados: 
A partir dos resultados foi possível observar que o grupo inoculado com a Turnera ulmifolia na concentração de 
0,5mg/ml, foram observadas alterações a partir do terceiro dia (72 horas) de avaliação. Do total de 10 larvas, 3 
larvas (30%) apresentaram um menor desempenho de mobilidade e uma pequena melanização. Já o grupo 
inoculado com a tintura a 1,0mg/ml, a maior alteração ocorreu já no quinto dia de avaliação (120 horas), onde, 2 
larvas (20%) apresentaram leve característica de sofrimento, mas ainda se mostravam funcionais. Por fim, no 
grupo com a maior concentração de tintura a 2mg/ml, no primeiro teste, não houve nenhuma perda ou 
alterações significantes. Em contrapartida, no grupo de repetição, as alterações começaram a ser observadas a 
partir do quarto dia (96 horas) de avaliação, onde das 10 larvas, 6 (60%) apresentaram pequenas alterações no 
quinto dia (120 horas) de avaliação. Já o grupo inoculado com o óleo essencial de Pectis brevipedunculata 
observou-se melhor percentual de sobrevida na concentração de 2mg/mL. 
Conclusão: 
Com base nos resultados, infere-se que a Turnera ulmifolia e o óleo essencial de Pectis brevipedunculata tem um 
potencial promissor em sua utilização, contudo é necessário que haja a continuidade dos estudos, a fim de 
elucidar mais princípios existentes e disponibilizados pelos produtos naturais, tendo em vista suas características 
e sua baixa toxicidade. 
Apoio Financeiro: 
Não 
 
 
 



 
16.008 - ABREBOCA: ABRIDOR DE BOCA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Machado BHS, 
Araújo RG, Costa CPS, - Odontologia - Ceuma 
 
Introdução: 
Os profissionais da área de Odontologia e cuidadores enfrentam o problema de manter a boca do paciente 
aberta durante todo o procedimento ou cuidados bucais. Além disso, quando se trata de abordagem de 
pacientes com deficiência ou com comportamento difícil, existe uma dificuldade ainda maior, que começa 
em conseguir fazer com que esse paciente abra a boca, gerando uma demanda reprimida. Por isso os 
profissionais da área de Odontologia e cuidadores tentando resolver esse problema buscam meios 
artesanais e improvisados para conseguir proceder o atendimento; meios não esterilizáveis e, muitas vezes, 
desconfortáveis para o paciente e perigosos para o profissional. 
Objetivos: 
Neste contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar o ABREBOCA, um `abridor de boca com dedeira e 
ponta alavanca` constituído de uma ponta alavanca, um corpo cilíndrico e orifício central em peça única oca 
feita de polímeros ou outros materiais atóxicos, resistentes e autoclaváveis. 
Métodos: 
A ponta alavanca proporciona a abertura da boca do paciente mesmo quando este está com dentes 
cerrados, o corpo cilíndrico permite a manutenção dessa abertura durante o tempo de atendimento e o 
orifício central permite a entrada do dedo facilitando a movimentação do dispositivo dentro da boca. 
Resultados: 
Esperamos chegar no produto final que abre e mantém a boca aberta para pacientes com necessidades 
especiais ou comportamento difícil durante o atendimento odontológico ou cuidados bucais de rotina; 
resistente, autoclavável, de fácil manuseio, confortável e sustentável, contribuindo para rotina de cuidados 
menos cansativa e desgastante, mais segura, rápida e eficaz. 
Conclusão: 
Desta forma, o ABREBOCA ajudará não apenas a classe odontológica, mas também os cuidadores e 
principalmente para o próprio paciente no combate a problemas bucais. 
Apoio Financeiro: 
FAPEMA 
 
 


