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A atuação de professores de química formados a partir de uma 
racionalidade crítica: o que mudou na prática? 

Juvenal, Josimar1; Vilela-Ribeiro, Eveline Borges2 
1Mestrando em Química, Universidade Federal de Jataí - GO. 2Pesquisadora do Curso de Química, 
Universidade Federal de Jataí – GO. 

Palavras chave: Ensino de ciências para crianças, desenho animado, 
estratégias de ensino.  
 

Muito tem sido discutido sobre formação de professores. Metodologias, 
racionalidades, filosofias e políticas têm sido implementadas nos cursos de 
licenciatura brasileiros visando o estabelecimento de práticas educacionais 
mais críticas e capazes de proporcionar experiências educativas mais 
interessantes aos estudantes. Nesse contexto, discute-se, também, quais 
habilidades um professor deve possuir para ser professores de química. Tardif, 
Schon, Shulman, Demo, Maldaner, Sacristán (entre outros) discutem maneiras 
e conhecimentos a serem oferecidos para os professores que estão em 
formação. Observa-se, então, uma mudança nos cursos de licenciatura em 
todo o país, com adoção de novas posturas e práticas para a formação de 
professores, inclusive na área de química. O problema dessa pesquisa foi 
pensado tendo em vista essa discussão: de que maneira as mudanças 
curriculares nos cursos de formação de professores de química afetam a 
prática docente dos profissionais em sala de aula? Assim, o objetivo da 
pesquisa consistirá em avaliar se mudanças nos cursos de formação inicial de 
professores de química redundam em práticas pedagógicas críticas e capazes 
de estimular os estudantes a aprenderem química. Para isso, a pesquisa 
consistirá em duas etapas: avaliação das dos currículos dos cursos de 
licenciatura em Química e entrevista com professores de química. A primeira 
etapa consistirá na avaliação das mudanças ocorridas nos cursos de formação 
de professores de Química no Centro-Oeste brasileiro nos anos 2000, a partir 
da avaliação do Projeto Pedagógico desses cursos (PPC). A avaliação será 
feita a partir da análise de conteúdos desses projetos, com a elaboração de 
categorias a posteriori. Serão avaliados os princípios fundamentais que 
norteiam o curso, bem como as correntes pedagógicas em relação à formação 
de professores em que os PPCs se inspiram. Além disso, as matérias 
pedagógicas e de química também serão avaliadas em relação ao conteúdo e 
ao fluxo curricular. Feito isso, professores de química em efetivo exercício da 
profissão também serão entrevistados. A entrevista consistirá na avaliação das 
concepções do professor de química sobre ensino de química, metodologias de 
ensino utilizadas pelo professor, a avaliação que ele faz dos estudantes e da 
própria educação. As entrevistas serão elaboradas e realizadas a partir de uma 
estrutura de assuntos discutidos a priori entre o mestrando e professores 
formadores da universidade. O material será gravado, transcrito e analisado 
também a partir da análise de conteúdo de Bardin (2016). Espera-se, com o 
desenvolvimento da pesquisa, encontrar subsídios para repensar os modos de 
formação de professores no Brasil e explicações sobre os porquês de a prática 
docente nem sempre ser orientada pela formação inicial que o professor 
enfrentou.  
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A educação ambiental e os plásticos como tema gerador no 
ensino de química para o ensino médio 

Jesus, Ellen L. F.1; Vaz, Wesley F.2 
1Ellen Lima Freitas de Jesus, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Goiás. 
2Wesley Fernandes Vaz, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Goiás. 

Palavras chave: Educação ambiental, tema gerador, ensino de química 
 
A forma com a qual o ensino se moldou, através do método expositivo, ainda é 
o mais usado e o conhecimento é repassado de forma compartimentada sem 
sua devida aproximação com a realidade, onde o indivíduo não se reconhece 
como parte integrante do meio ambiente. Tendo assim a necessidade de 
práticas diversificadas que exemplifiquem essa aproximação do ser com o seu 
ambiente. Um dos assuntos que propõe essa mudança e aproximação do ser 
com o ambiente é a educação ambiental, que pode ser usada em diversas 
áreas do conhecimento, contemplando o ensino de química. A educação 
ambiental hoje nas escolas de ensino básico ainda é um tema restrito, apesar 
de ser obrigatório pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular). A inserção 
da educação ambiental no ensino de ciências se faz necessária para uma 
melhor integração do indivíduo com o ambiente e para melhor compreensão de 
assuntos teóricos em geral.  Um dos problemas ambientais vividos hoje é o 
excesso de plástico descartados no meio ambiente. Inicialmente nos anos 1900 
o plástico foi tido como revolução e evolução, logo após sua criação foi tido 
como solução de inúmeros problemas, material “indestrutível” que mesmo com 
a ação da natureza é resistente e se cair é inquebrável, com durabilidade 
prevista em média de 450 anos, esse fantástico material marcou a sua 
chegada e hoje marca sua permanência, com data distante de partida, 
causando sérios danos ao meio ambiente. A educação ambiental pode ser 
trabalhada em todas as áreas do conhecimento, nesse sentido, o objetivo geral 
da pesquisa é trabalhar com o ensino de Química e a Educação ambiental 
como tema gerador na concepção Freiriana para verificar o potencial critico 
transformador da EA escolar em contextos formativos e curriculares 
envolvendo os plásticos. O método utilizado será o método proposto por Paulo 
Freire de temas geradores para o ensino. Espera-se com esse trabalho, que a 
observação crítica do ambiente possa despertar no aluno uma visão sobre a 
situação do meio ao qual a escola está inserida, fazendo com que os alunos 
tenham um crescimento com relação aos hábitos de descarte de resíduos e um 
crescimento como cidadão atuante e consciente. Espera-se também que os 
alunos possam relacionar os fenômenos que acontecem com a natureza com 
os conhecimentos químicos trabalhados em sala de aula: cadeias carbônicas, o 
que são polímeros, composição orgânica dos polímeros, símbolos encontrados 
nas embalagens e o que é um material biodegradável. 
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Alterações ultrassonográficas uterinas e hemodinâmicas da 
artéria uterina em cadelas com piometra aberta ou fechada 

Carvalho, Camila Franco de¹; Martins, Andréia Moreira¹; Guimarães, Kyrla 
Cartinalli²; Barbosa, Helen Chaves¹; Sousa, Daniel Bartoli de³; Amaral, Andréia 

Vitor Couto do.¹ 
1Hospital Veterinário Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí Jataí, GO, Brasil 2Unidade Acadêmica 
Especial de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, Jataí, GO, Brasil 3Unidade 
Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, Jataí, GO, 
Brasil 

Palavras-chave: Artéria uterina, doppler, endometrite 

A piometra é uma afecção frequente em cadelas e quando presente na forma 
fechada pode evoluir ao óbito. Ainda não foi possível a elucidação dos 
mecanismos de abertura cervical, mas acredita-se que estruturas vasculares 
sejam importantes na fisiopatologia da piometra aberta. O presente trabalho 
apresentou como objetivos comparar achados ultrassonográficos uterinos 
(diâmetro - DU e espessura endometrial - EE) e hemodinâmicos da artéria 
uterina (velocidade de pico sistólico - VPS; velocidade diastólica final – VED; e 
índice de resistividade – IR), em cadelas com piometra aberta ou fechada. 
Foram selecionadas 24 cadelas, distribuídas em três grupos: Grupo controle - 
GC; Grupo piometra aberta - GPA; Grupo piometra fechada - GPF. Em todos 
os indivíduos foram realizadas avaliações ultrassonográficas Modo – B e Modo 
Doppler do abdome com finalidade de observação do útero e artéria uterina. 
Observou-se no GC menores valores médios de DU (0,737±0,411) e EE 
(0,010±0,076) em comparação aos demais grupos [(GPA – DU: 2,748±0,362; 
EE: 0,469±0,067); (GPF – DU: 3,485±0,384; EE: 0,273±0,071)]. Em relação 
aos índices hemodinâmicos da artéria uterina, observou-se altos índices de 
VPS nos três grupos (GC = 33,8±3,52; GPA = 26,7±3,11; GPF = 32,8 ±3,30); 
menor VED no GC (GC = 4,32 ±1,01; GPA = 9,36±0,971; GPF = 11,87±1,030) 
e valores menores de IR nos grupos com piometra (CG = 0,857±0,015; GPA = 
0,641±0,013; GPF = 0,631±0,014). Houve diferença em relação aos espectros 
das ondas, sendo observado padrão vascular de alta velocidade e baixa 
resistividade nas cadelas nos grupos das piometras. A análise de correlação 
demonstrou que o IR apresenta analogia com DU (r = -0,59; p<0,01) e com EE 
(r =-0,57; p<0,01). Diante dos resultados, sobretudo da análise de correlação, 
tem-se que o diâmetro uterino e a condição hiperplásica endometrial aumentam 
a perfusão hemodinâmica na piometra. 
 

Análise da Resposta Imune Humoral ao Mycobacterium leprae 
em Profissionais de Saúde do Município de Jataí e Fatores de 

Risco para o Desenvolvimento da Infecção 

Barcelos, Natane Barbosa1; Ramos, Thayanne Souza Moreira2; da Silva, 
Melisia Adelaide Cesário3 Cardoso, Ludimila Paula Vaz4 

1Discente, Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação Parasito Hospedeiro. IPTSP, 
Universidade Federal de Goiás, Regional Goiânia. 2Discente, Curso de Medicina, Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí. 3Profissional Biomédica, Hospital das Clínicas de Jataí. 4Docente, Programa de Pós-
Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 
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* Edital 04/17 FAPEG/SES-GO/CNPq/MS-DECIT/2017 – PPSUS/GO. 

Palavras chave: ELISA, Hanseníase, M.leprae, PGL-1. 
 
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, 
potencialmente incapacitante, causada pelo bacilo intracelular obrigatório, 
Mycobacterium leprae (M.leprae). Esta doença se manifesta principalmente 
por meio de sinais e sintomas de caráter dermatoneurológicos e pela presença 
de deformidades e incapacidades físicas decorrentes do acometimento de 
nervos periféricos. Apesar de existir a cura clínica, o diagnóstico tardio e o 
tratamento da doença prejudicam o controle efetivo da mesma, uma vez que 
sua transmissão depende do contato prolongado com pacientes bacilíferos. 
Neste contexto, os profissionais da área da saúde representam uma população 
negligenciada, com risco de desenvolvimento da doença devido à exposição 
continuada aos doentes. O objetivo deste trabalho foi o de verificar os fatores 
de risco ocupacionais e a sororeatividade a infecção pelo M. leprae, mediante 
teste imunoenzimático ELISA para pesquisa de anticorpos específicos IgM 
anti-PGL1 em amostras séricas de profissionais do município de Jataí que 
atuam na rede pública de saúde. Até o momento foram coletadas 91 amostras 
de sangue, no período de setembro de 2018 a janeiro de 2019. A média de 
idade destes participantes foi de 43 anos (variação de 22 a 69 anos). A faixa 
etária com maior número de participantes foi a de 44 a 54 anos (34/37,36%), 
destes 88,23% (n=30) eram do sexo feminino e 11,74% (n=4) do sexo 
masculino. A sororeatividade ao antígeno PGL-I do M. leprae foi de 27,47% 
(n=25) em profissionais da área da saúde, destes 84% (n=21) eram mulheres 
e 16% (n=4) homens. Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento da 
infecção ativa, observou que a etnia branca apresentou maior risco (OR: 1,931; 
IC95% 0.679-5.48) ao ser confrontada com a etnia parda (OR: 1,061; IC95% 
0,41-2,67) e a negra (OR:0,379; IC95% 0,12-1,11). Em relação ao o tempo de 
atuação na área e a carga horária de trabalho semanal, verificou-se que 
profissionais que já exercem a profissão de 7 a 11 anos e apresentam carga 
horária de trabalho semanal acima de 40 horas apresentam maior risco de 
desenvolvimento de hanseníase (OR:1,544; IC95%: 0.458-5.20 - OR:19,77; 
IC95% 0.09-42,65), respectivamente. Em relação à soropositividade de acordo 
com a unidade de trabalho de cada profissional da área da saúde, observouse 
maior positividade na Policlínica (9,9%-p<0,05), local onde há o Programa 
Nacional de Controle da Hanseníase, envolvendo ações de triagem, 
diagnóstico, e acompanhamento do tratamento de doentes com hanseníase 
de toda a microrregião de saúde sudoeste goiano II. Analisando a possibilidade 
de infecção subclínica, a faixa etária de 33 a 43 anos (OR: 1,280; IC95%:0,442- 
3,70; p<0,05) e 55 a 65 anos (OR: 1,816 IC95% 0.364- 9.05; p<0,05) 
apresentaram maior risco. Os resultados desta análise reforçam a necessidade 
de adoção de políticas em saúde voltadas para os profissionais da área, pois, 
a elevada sororeatividade demonstra que eles se encontram em situação com 
potencial risco para o desenvolvimento de hanseníase e podem estar 
correlacionados com a manutenção da cadeia de transmissão da doença. 
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Análise descritiva dos indicadores discentes do Programa de 
Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade 

Federal de Goiás 

Amaral, Andréia Vitor Couto do1; Machado, Mônica Rodrigues Ferreira1; Banys, 
Vera Lúcia2 

1Docente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás, Regional 
Jataí. 2Docente, Assessora de Pós-Graduação. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 

Palavras chave: Centro-oeste, ensino, mestrado. 

O Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal (PPGBA) constitui um 
programa de mestrado acadêmico da Universidade Federal de Goiás, sediado 
na Regional Jataí, no município de jataí, Goiás. Pertence à área de Medicina 
Veterinária e possui, atualmente, 14 docentes permanentes, um colaborador e 
dois visitantes. Foi aprovado em 2016, gerando expectativa singular para a 
formação de mestres na área de medicina veterinária no sudoeste goiano, 
além de expressiva contribuição à pesquisa, com impactos científicos e 
sociais. Na região Centro-Oeste do Brasil existem apenas seis programas com 
Mestrado e Doutorado acadêmicos na área de Medicina Veterinária e somente 
um de Mestrado Acadêmico: o PPGBA. Esse estudo teve como objetivo 
principal realizar uma análise descritiva dos indicadores discentes do PPGBA, 
do período de janeiro de 2016 a agosto de 2019, evidenciando a sua 
contribuição quantitativa na formação de mestres na região sudoeste de Goiás. 
A escolha do período foi devido ao início das atividades discentes, onde 
primeira turma do PPGBA teve ingresso em 2016. Foram observados 16 
ingressantes em 2016, 13 em 2017, 12 em 2018 e 19 em 2019. Dos 
ingressantes do ano de 2016, 87,50% (14/16) foram diplomados, destes, 
92,85% (13/14) defenderam o produto final em até 24 meses e 7,15% (1/14) 
entre 25 e 28 meses. Dos ingressantes em 2017, 100% (13/13) foram 
diplomados, sendo que 84,61% (11/13) defenderam o produto final em até 24 
meses e 15,39% (2/13) entre 25 e 28 meses. Dos ingressantes a partir de 2018 
ainda não houveram diplomados. De acordo com o documento de área da 
medicina veterinária da CAPES, o tempo de defesa do produto final em até 24 
meses é considerado o ideal, e o indicador avaliado é a porcentagem dos 
discentes finalizam essa atividade no período. Neste quesito, o programa é 
avaliado como muito bom quando possui 85% ou mais dos discentes com 
tempo de defesa até 24 meses, observando-se que o PPGBA nos extratos 
superiores dessa avaliação. Quanto ao número de ingressantes, pode-se 
observar uma diminuição nos anos de 2017 e 2018 e aumento em 2019. O 
número de ingressantes está relacionado ao número de docentes 
permanentes no programa e sua possibilidade de orientação. Assim, esse 
número diminuiu em 2017 e 2018 devido ao fato de os docentes já possuírem 
orientados decorrentes do ingresso de 2016. Houve um aumento da oferta de 
vagas em 2019 devido à colaboração de professores visitantes ao programa, 
beneficiando o PPGBA na orientação de discentes, oferta de disciplinas, além 
de criação e execução de projetos de pesquisa. Dos ingressantes do ano de 
2016, houve 2 desistências de discentes do PPGBA. Daqueles do ano de 2017, 
não houve desistências ou desligamentos. A desistência ou desligamento é 
preocupante a um programa de pós-graduação, devendo-se fazer um 
diagnóstico quando vista com frequência, de forma a preveni-las. Como o 
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PPGBA está em seu primeiro quadriênio, ainda não foi possível notar alguma 
tendência ou frequência na desistência ou desligamento de alunos, que 
ocorreram de formas pontuais. Pôde-se concluir que o PPGBA contribuiu de 
forma satisfatória na formação de mestres, quando avaliados indicadores 
numéricos discentes, auxiliando na diminuição das assimetrias quanto à 
distribuição de formação de mestres evidenciada no território nacional. 

 

Análise dos Efeitos do α-Bisabolol e de seus Derivados 
Sintéticos sobre a Função Vascular em Modelo Experimental 

de Hipertensão Arterial 

Nunes, Danielle1; Malaquias, Karla2; Lima, Victor3; Vitorino, Fernanda4; Costa, 
Rafael5; Lobato, Núbia6 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Jataí. 2Instituto de 
Química, Departamento de Química Orgância. Universidade Federal de Jataí. 3Programa de Pós-
Graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas. Universidade Federal de Mato Grosso. 
4Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas. Universidade Federal 
de Mato Grosso. 5Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de 
Jataí. 6Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Jataí. 
*CNPq; FAPEG, CAPES. 

Palavras chave: Hipertensão, α-bisabolol, modificação estrutural, derivados 
sintéticos. 

A Hipertensão Arterial é uma doença crônica que se destaca como um 
problema de saúde mundial, por ser um fator de risco para o 
desenvolvimento de eventos cardíacos e circulatórios, tornando-se um 
problema de maior gravidade quando ocorre associado à obesidade e ao 
diabetes. Prejuízos na função vascular são frequentemente observados em 
indivíduos hipertensos e estas alterações incluem aumento da vasoconstrição 
e/ou redução do relaxamento, além de hipertrofia vascular, fibrose e 
inflamação. O α-bisabolol é um sesquiterpeno monocíclico, caracterizado 
como o principal constituinte do óleo essencial extraído da camomila 
(Matricaria chamomilla L.). Possui ação antimicrobiana, antinflamatória, e 
antioxidante, além de promover relaxamento de músculo liso vascular, pelo 
mecanismo de interferência no influxo de Ca2+ nos canais de cálcio 
dependentes de voltagem. Apesar de ser uma substância notavelmente ativa, 
dois problemas relevantes relacionados à aplicação do α-bisabolol em meio 
biológico são a instabilidade e a alta volatilidade, tornando a sua viabilidade 
de uso limitada. Uma forma eficiente de contorná-los são as modificações 
estruturais, que possibilitam o estudo da função vascular em compostos 
estáveis em meio biológico. O objetivo do presente estudo é avaliar os efeitos 
do α-bisabolol e de seus derivados sintéticos sobre a função vascular em 
modelo experimental de Hipertensão Arterial. Portanto, testaremos a hipótese 
de que derivados sintéticos do α-bisabolol, possam apresentar a 
possibilidade de melhor efeito anti-contrátil no músculo liso vascular, devido à 
sua maior estabilidade em meios biológicos. Nossos objetivos específicos 
serão avaliar a reatividade vascular em resposta a agonistas contráteis e 
anticontráteis em anéis de artérias de ratos espontaneamente hipertensos, 
determinar sua influência sobre o endotélio e avaliar as alterações na 
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reatividade vascular promovida em resposta ao tratamento com derivados 
sintéticos do α-bisabolol. A artéria será dissecada e cortada em anéis de 4,0 
mm de comprimento. Para a avaliação da reatividade vascular esses 
fragmentos serão colocados em um sistema de banho de órgãos isolados, 
conectados a um transdutor para o estudo de força isométrica, suspensos em 
ganchos, dentro de cubas de vidro (10 ml), contendo solução nutriente, 
gaseificada com 95% de O2 e 5% de CO2, aquecida à 37 ºC. O banho de 
órgãos, estará conectado a um sistema de aquisição de dados, e este a um 
computador. Após o período de estabilização do vaso, a reatividade vascular 
será testada por meio da avaliação do relaxamento mediante incubação com 
o α-bisabolol e seus derivados sintéticos, modificados segundo reações de 
acetilação, em vasos pré-contraídos com KCl 40mmol/L. Espera-se que o 
presente estudo seja capaz de elucidar os efeitos do α-bisabolol e de seus 
derivados sintéticos sobre a função vascular e propor novas substâncias que 
podem ter melhor efeito anti-contrátil, por serem mais estáveis, com 
estruturas diferentes do α-bisabolol. 

 

Análise morfofisiológica dos efeitos do óleo de pequi na 
próstata de masculina e feminina de gerbilos senis expostos ao 

etinilestradiol, durante o período pré-natal 

Carvalho e Silva, Patrícia1; Zuffo, Jéssica2; Mende, Maria Eduarda2; Souza, 
João Victor3; Silva, Lucas3; Perez, Ana Paula1,3  

1Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jataí, GO, 
Brasil. 2Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de Medicina Veterinária, Jataí, GO, Brasil. 
3Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil. 
*Financiamento: Chamada Universal de 2016 do CNPq 

Palavras-Chaves: Envelhecimento, etinilestradiol, pequi, próstata. 

A próstata é a maior glândula acessória do sistema reprodutor masculino, 
porém estudos mostram que a próstata não é exclusiva do sexo masculino, 
sendo encontrada em fêmeas de roedores e humanos. Conhecida também 
como glândula de Skene, a próstata feminina é responsiva a hormônios 
esteroides. Existem substâncias que são capazes de alterar glândulas e 
tecidos do sistema endócrino, denominados desreguladores endócrinos (DES). 
O 17α-etinilestradiol (EE), componente do contraceptivo oral, atua como um 
DES. Mulheres têm exposto os seus filhos ao EE durante o período pré-natal, 
sendo este considerado um período crítico para o desenvolvimento dos órgãos 
sexuais. Ao contrário desse efeito, o óleo de pequi apresenta ação antioxidante 
e antifúngica, mas pouco se sabe sobre seus efeitos na morfogênese 
prostática. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da 
exposição ao óleo de pequi sobre a próstata masculina e feminina de gerbilos 
(Meriones unguiculatus) senis tanto em condições fisiológicas quanto sob a 
exposição ao etinilestradiol durante o período pré-natal. Para isso, os grupos 
experimentais (n=5) foram divididos em grupo EE, onde as fêmeas prenhas 
receberam por gavagem 15µg/kg/dia de EE diluído em óleo mineral do 18º ao 
22º dia de gestação. No grupo EE/Ve, as fêmeas prenhas receberam por 
gavagem no mesmo período de gestação anterior, apenas 1ml/dia do óleo 
mineral. Grupo EE/Pe, as fêmeas prenhas receberam por gavagem 
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300mg/Kg/dia de óleo de pequi do 18º até a data do nascimento da prole. 
Grupo Pe, as fêmeas prenhas receberam por gavagem 1 ml/dia do óleo do 
pequi, no mesmo período do grupo anterior. No grupo controle, as fêmeas não 
foram tratadas. Para a análise dos dados, os filhotes machos e fêmeas dos 
grupos serão eutanasiados ao completarem 12 meses de vida (CEUA/UFGREJ 
004/2018). Em seguida, os animais serão pesados e o sangue será 
coletado para a análise sorológica dos níveis de estradiol e testosterona. As 
próstatas de ambos os sexos serão coletadas, submetidas ao processamento 
histológico, microtomia e as técnicas de colorações Hematoxilina-Eosina (HE) e 
Tricrômio de Gomori. Imagens histológicas das glândulas serão capturadas 
para a realização das análises morfométricas (altura epitélio e espessura da 
camada muscular) e estereológicas (volume relativos dos compartimentos 
epitelial, estromal, luminal, muscular). Os cortes histológicos das próstatas 
serão submetidos às análises de imunohistoquímicas para receptores de 
estrógenos alfa e beta e receptor de andrógeno. Sabe-se que o etinilestradiol 
exposto durante o período pré-natal promove o desenvolvimento de lesões nas 
próstatas masculinas e femininas de gerbilos senis. Sendo assim, como o óleo 
de Pequi irá atuar sobre essas glândulas, seria ele capaz de intensificar ou 
amenizar a ação do etinilestradiol. Esse estudo além de ser importante para 
elucidar os efeitos do óleo de Pequi sobre a glândula prostática, será 
importante para entender se a exposição a esse óleo desencadeará efeitos nos 
tecidos prostáticos do mesmo tipo e grau em machos e fêmeas durante o 
envelhecimento. 

 

Avaliação das relações entre neuropeptídeos reguladores do 
apetite em zebrafish (Danio rerio) com a obesidade e o 

diabetes mellitus tipo 2 

Rodrigues, Valkíria Alves de Lima1; Lima, Larise Caroline Oliveira2; Silva, 
Bárbara Vieira3; Garcia, Anna Lídia Oliveira4; Mônica Rodrigues Ferreira 

Machado5; Benite-Ribeiro, Sandra Aparecida5,6. 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade 
Federal de Goiás, Regional Jataí. 2Discente, Medicina Veterinária. Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí. 3Discente, Biomedicina. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 
4Discente, Psicologia. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 5Docente, Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás, Regional 
Jataí. 6Docente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, Universidade Federal 
de Goiás, Regional Jataí. 

Palavras chave: Obesidade, diabetes mellitus II, epigenética, neuropeptídeos, 
apetite. 

O controle da ingestão alimentar e o gasto energético são regulados 
primariamente por neuropeptídeos orexígenos (neuropeptídeo Y – NPY e 
peptídeo Agouti) e anorexígenos (pró-opiomelanocortina – POMC e transcrito 
relacionados à anfetamina e cocaína) secretados pelo Núcleo Arqueado do 
Hipotálamo. O desbalanço deste controle, com aumento da secreção de 
neuropeptídios orexígenos ou redução dos anorexígenos pode resultar em 
aumento da ingestão alimentar ou na predileção por alimentos hipercalóricos. 
Esse comportamento, quando superior ao gasto energético, é o principal fator 
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de risco para o aumento da massa corporal, podendo evoluir para a obesidade, 
sendo capaz de originar doenças metabólicas como o diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). A obesidade é uma doença multifatorial, que engloba fatores genéticos 
e fatores ambientais que promovem alterações epigenéticas, que são: 
metilação de DNA, modificação de histonas e formação de microRNAs. Tais 
modificações podem explicar mudanças nutricionais e comportamentais à nível 
celular e em alguns casos, trazer prejuízos ao controle hipotalâmico sobre a 
ingestão de alimentos, que induzem alterações que afetam a expressão de 
proteínas, diferenciação celular, crescimento celular e apoptose. O presente 
trabalho tem como objetivos investigar se há alterações na expressão de 
neuropeptídios orexígenos e anorexígenos no cérebro as associações com as 
alterações metabólicas (glicemia e perfil lipídico), no índice de massa corporal, 
na deposição de gordura visceral em peixes alimentados com dieta 
hipercalórica. Assim, no presente projeto, dividiremos 100 peixes machos e 
fêmeas, Zebrafish, com 30 dias de idade em 2 grupos: um grupo controle (GC, 
N=50), alimentado com ração com os mesmos ingredientes e calorias 
similares à ração comercial para peixes e um grupo alimentado com ração 
hipercalórica com adição de carboidrato (G-HiperC, N=50). No início dos 
procedimentos experimentais os animais serão pesados e medidos para 
cálculo do IMC e aleatoriamente dividido entre os grupos. Os animais serão 
mantidos em aquários de vidro com volume de 3 litros sem recirculação de 
água, com temperatura controlada de 28º C e fotoperíodo luz/escuro de 14/10 
horas ao dia, em uma densidade de 10 peixes por aquário por 45 dias. A 
alimentação será fornecida 6 vezes ao dia, numa proporção de 2,5g do peso 
corporal médio dos animais de cada aquário. Após 45 dias, os animais serão 
anestesiados e eutanasiados para coleta de sangue e do cérebro. Os cérebros 
serão extraídos, homogeneizados e congelados em nitrogênio líquido para 
análises da expressão dos neuropeptídios orexigênicos e anorexigênicos 
(AgRP e POMC) por imunohistoquímica. A glicemia será aferida a partir de 
teste rápido (com uso de glicosímetro, utilizando pequena quantidade de 
sangue) e os níveis de colesterol total e triglicérides serão avaliados através 
de sorologia. A gordura visceral será retirada para pesagem. Os dados serão 
analisados por teste T ou Mann-Whitney, correlação de Pearson ou de 
Spearman de acordo com a normalidade de distribuição da amostra (analisada 
por Shapiro Wilk). Espera-se com que a dieta hipercalórica, ocorra um 
aumento nos níveis de glicemia, aumento de triglicérides e colesterol total, 
além de aumento da expressão de AgRP e redução de POMC. 

 

Avaliação de dor em gatas submetidas à 
ovariosalpingohisterectomia utilizando três protocolos de 

infusão contínua 

Ogliari, Kaline1; Santos, Thalita de Castro Carvalho1; Guimarães, Jéssica 
Bueno²; Regalin, Bruna Ditzel da Costa³; Regalin, Doughlas4. 

1Mestranda em Biociência Animal na Universidade Federal de Goiás. 2Mestra em Biociência 
Animal na Universidade Federal de Goiás. 3Médica Veterinária Autônoma 4Docente da Pós-graduação em 
Biociência Animal na Universidade Federal de Goiás. 

Palavras chave: Cetamina, cirurgia, escala de dor, felinos, metadona. 
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O uso de infusões de fármacos para o controle de dor têm crescido na 
medicina veterinária. A metadona é um agonista opióide µ, esse fármaco 
opióide mostrouse eficaz no controle analgésico quando administrado em 
bolus, por via intravenosa, no transoperatório, reduzindo o requerimento de 
analgesia pósoperatória em gatas submetidas a ovariosalpingohisterectomia 
(OSH), bem como em infusão contínua e associação com outros fármacos em 
cadelas com tumores mamários submetidas a mastectomia. A cetamina é um 
anestésico dissociativo capaz de proporcionar um efeito anti-hiperalgésico em 
doses subanestésicas. Há relatos da sua eficácia em infusão contínua para 
controle de dor em cães submetidos à diversas cirurgias. Tanto a cetamina 
quanto a metadona atuam antagonizando receptores NMDA, inibindo dessa 
forma a sensibilização central. Foi demonstrado que essa associação pela via 
intramuscular em gatas submetidas a OSH foi efetiva no controle de dor 
pósoperatória, reduzindo a necessidade de resgate analgésico. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a eficácia na utilização da infusão de metadona, 
cetamina e a associação de metadona e cetamina, em gatas submetidas à 
OSH, preconizando a avaliação de dor transoperatória e pós-operatória, por 12 
horas. Serão utilizadas 24 gatas hígidas, com idade entre 1 e 4 anos, e peso 
entre 2,5 e 4 kg, com a confirmação que a paciente se encontra livre de 
alterações sistêmicas, através de exames laboratoriais e ultrassonografia. No 
dia do procedimento não será realizada medicação pré-anestésica, somente a 
administração de propofol na dose de 8 mg/kg para indução anestésica. Em 
seguida as pacientes serão intubadas e mantidas na anestesia inalatória com 
Isoflurano a 1,28% diluído em oxigênio a 100%. Após a estabilização do plano 
anestésico, será administrado uma dose bolus de metadona 0,5 mg/kg 
instramuscular (IM) nos grupos metadona (ME) e metadona associada a 
cetamina (MC), e uma dose bolus de cetamina 1 mg/kg intravenoso (IV) nos 
grupos cetamina (CE) e metadona associada a cetamina (MC). Os parâmetros 
avaliados no transoperatório serão: frequência cardíaca, pressão arterial, 
temperatura corpórea, frequência respiratória, saturação de oxigênio e fração 
expirada de dióxido de carbono ao final da expiração (ETCO2), as leituras 
serão realizadas durante as etapas da cirurgia, nos momentos de incisão de 
pele (M2), pinçamento do pedículo direito (M3), do pedículo esquerdo (M4), da 
cérvix (M5), celiorrafia (M6) e dermorrafia (M7). A avaliação no pós-operatório 
será realizada com a escala multidimensional de dor para felinos nos períodos 
2-4-6-8-12 horas após o procedimento cirúrgico e despertar do paciente. Os 
dados paramétricos entre grupos serão submetidos à Análise de Variância de 
uma Via (ANOVA) seguida pelo teste Student-Newman-Keuls, e para o mesmo 
grupo, utilizou-se Análise de Variância de uma Via com Repetições Múltiplas 
(ANOVA) seguido pelo teste Student-Newman-Keuls. Os dados não 
paramétricos entre grupos utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis seguido pelo 
teste de Tukey, e para o mesmo grupo, o teste de Freedman seguido pelo teste 
de Tukey. As diferenças serão significativas quando p<0.05.Com este estudo 
espera-se demonstrar outras aternativas para os protocolos anestésicos em 
OSH de gatas, avaliando a eficácia das infusões analgésicas no controle de dor 
trans e pós-operatória. 
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Avaliação do potencial angiogênico do óleo de Caryocar 
brasiliense 

Bruno Filho, Fábio Fernandes1; Ataíde, Wanessa Ferreira1; Machado, Mônica 
Rodrigues Ferreira2; Nebo, Liliane3; Amaral, Andréia Vitor Couto2 

1Discente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. 2Docente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí. 3Docente do Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí 

Palavras-chave: Colírio, oftalmologia, pequi. 

O pequi (Caryocar brasiliense) é um fruto encontrado facilmente na região do 
cerrado brasileiro, rico em substâncias químicas e ácidos graxos. Observa-se 
influência positiva do óleo da polpa do fruto na cicatrização de feridas cutâneas 
experimentais em ratos, ação hepatoprotetora, antineoplásica, leishmanicida, 
antioxidante, anti-helmíntica e anti-inflamatória. Possui ainda ação bactericida, 
promove o aumento da permeabilidade da membrana celular, facilitação da 
entrada de fatores de crescimento, promoção de mitose e proliferação celular, 
estimulação da neoangiogênese e quimiotaxia leucocitária. Este são fatores 
importantes no processo reparativo de oftalmopatias como as úlceras de 
córnea. O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial angiogênico do óleo de 
pequi, utilizando-se a membrana corioalantóide de ovos embrionados como 
modelo experimental. Colírio a base de Caryocar brasiliense será manipulado 
no Laboratório de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí, adotando-se os parâmetros de boas práticas de 
fabricação e o que é disposto pela Farmacopéia Brasileira para drogas 
vegetais. O óleo de Pequi será diluído em solução de Tween 80, a fim de se 
obter-se as concentrações de 1,0%, 1,5% e 2%, constituindo, deste modo, os 
respectivos colírios. Serão utilizados 150 ovos embrionados da linhagem Cobb, 
com dois dias de idade, os quais serão acomodados em incubadoras digitais e 
distribuídos de forma aleatória em cinco grupos de 30 ovos em controle 
solvente (polissorbato 80), controle positivo (17 β-estradiol) a 1%, Caryocar 
brasiliense na concentração de 1%, de 1,5% e de 2 %. Ao 10º dia de 
incubação, os ovos serão tratados, através de uma pequena abertura na casca, 
com 0,1 mL do controle solvente e soluções de Caryocar brasiliense, 
depositados sobre a superfície da membrana corioalantoide. Os ovos serão 
resselados e incubados por mais dois dias. A eutanásia será feita por degola e 
os fragmentos da membrana de cada ovo serão coletados para análise 
morfométrica e quantificação do número de vasos sanguíneos. A análise 
morfométrica será realizada utilizando-se o Software Image J fotografando 30 
campos aleatórios enquanto a contagem do número de vasos sanguíneos 
encontrados na mesoderme da MCA será realizada através de planimetria por 
contagem de pontos através do software GIMP 2.4.3. A ideia principal do 
trabalho é elucidar se há potencial angiogênico no colírio a base de Caryocar 
brasiliense sobre um modelo experimental que mimetiza a superfície ocular. 
Além disso, espera-se que o dados encontrados resultem e em uma 
dissertação de mestrado e na produção de artigos para serem publicados em 
periódicos científicos com alto fator de impacto. Esse trabalho servirá de base 
para a prospecção de um produto que poderá ser empregado em terapêuticas 
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oculares, fortalecendo as linhas de pesquisas de plantas medicinais e clínica 
animal dentro da Universidade Federal de Goiás. 

 

Avaliação do potencial anti-helmíntico de espécies do cerrado 

Ferreira, S. Hevelyn1; Rodrigues, M. Rosângela2; Nebo, Liliane3 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de 
Jataí/UFG. 2Docente, Curso de Biomedicina, Universidade de Jataí/UFG. 3Docente, Curso de Química e 
dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Aplicada à Saúde e Química. Universidade Federal de 
Jataí/UFG. 
*CAPES, CNPQ, FAPEG. 

Palavras-chave: Anti-helmínticos, extrato de plantas; Strongyloides; 

As doenças parasitárias, principalmente ocasionadas por helmintos, persistem 
até a atualidade, destacando-se a estrongiloidíase, doença causada pelo 
nematoide do gênero Strongyloides que apresenta como principal via de 
transmissão o solo contaminado com larvas infectantes. Portanto, a incidência 
está diretamente relacionado com a ausência de saneamento básico. O 
parasito é comum em países com clima tropical e subtropical, visto que o clima 
influência na maturação das larvas infectantes. A doença possui uma 
prevalência de 30 a 100 milhões de casos em todo mundo, considerada uma 
doença negligenciada e subestimada, sendo mais evidente em países da 
América Latina, entre eles, o Brasil. As manifestações clínicas variam, de 
pacientes assintomáticos a sintomas gastrointestinais, pulmonares e cutâneos 
leves ou a casos de hiperinfecção e doença disseminada, que é associada a 
imunossupressão. Nestes casos, o tratamento é algo essencial. No entanto, a 
forma de tratamento com os anti-helmínticos tradicionais, frequentemente não 
é eficaz, ocasionando quadros de resistência medicamentosa que resulta na 
busca de formas alternativas de tratamento. Neste contexto, o estudo das 
plantas medicinais são de suma importância, tanto do ponto de vista do seu 
potencial terapêutico, quanto da diversidade de fármacos derivados de 
moléculas encontradas em plantas. Deste modo, a biodiversidade botânica do 
Cerrado brasileiro, deve ser levado em consideração, uma vez que diversos 
estudos vem demonstrando seu vasto potencial terapêutico. O presente estudo 
pretende avaliar in vitro o potencial anti-helmíntico das espécies Caryocar 
brasiliensis (pequi), Serjania lethalis e Anacardium humile (cajuzinho do 
cerrado) contra o Strongyloides venezuelensis. A atividade anti-helmíntica do 
extrato e frações das folhas das espécies botânicas, serão avaliadas nas 
concentrações de 800, 400, 200, 100 e 50 µg/ml, em triplicada, e os resultados 
serão avaliados após 24, 48 e 72h. A eficiência na inibição da motilidade larval 
(IML) para cada concentração em relação aos controles negativos com água e 
PBS será calculada pela fórmula de Schneider-Orelli. Espera-se avaliar o 
potencial anti-helmíntico de extratos, frações e substâncias obtidas das 
espécies elencadas sobre Strongyloides venezuelensis. Espera-se também 
poder identificar componentes e/ou classes de componentes presentes nestas 
espécies com potencial ação antiparasitária. Este é um passo crucial na 
pesquisa básica, para futuramente o desenvolvimento de fármacos mais 
eficazes, com menos efeitos colaterais e que venham auxiliar no retardamento 
da resistência medicamentosa. 



 

13	

I SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL, CIÊNCIAS 
APLICADAS À SAÚDE E QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
	

 

Avaliação do potencial irritante ocular do óleo de Caryocar 
brasiliense 

Ataíde, Wanessa Ferreira1; Bruno Filho, Fábio Fernandes1; Machado, Mônica 
Rodrigues Ferreira2; Nebo, Liliane3; Amaral, Andréia Vitor Couto2 

1Discente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. 2Docente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí. 3Docente do Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí. 

Palavras-chave: Colírio, HET-CAM, pequi. 

A utilização de produtos naturais como fins terapêuticos é tão antiga quanto a 
sociedade humana. O uso do pequi (Caryocar brasiliense) vem sendo bastante 
aplicado na indústria cosmética, bem como na indústria farmacêutica devido as 
suas propriedades antioxidantes, bactericidas, leishmanicidas. Atualmente, têm 
um potencial de uso crescente pelas indústrias cosméticas e farmacêuticas na 
busca de ativos naturais. Na composição do óleo de pequi tem-se a presença 
da vitamina A e de ácidos graxos como o palmítico, oléico, mirístico, 
palmitoléico, esteárico, linoléico e linolênico. A presença destes ácidos graxos 
na pele é fundamental para manutenção da hidratação cutânea, da barreira 
cutânea e do manto hidrolipídico. O objetivo deste trabalho é desenvolver 
colírios a base de óleo de pequi e verificar o potencial irritante ocular, utilizando 
membrana corioalantóide de ovos embrionados (HET-CAM) como modelo 
experimental. Colírios a base de óleo de Caryocar brasiliense serão 
manipulados no Laboratório de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade 
Federal de Goiás, Regional Jataí, adotando-se os parâmetros de boas práticas 
de fabricação e seguindo a Farmacopéia Brasileira para drogas vegetais. O 
óleo de Pequi será diluído em solução de Tween 80, a fim de se obter-se as 
concentrações de 1,0%, 1,5% e 2%, constituindo, deste modo, os respectivos 
colírios. Para avaliação da irritação ocular HET-CAM serão utilizados 50 ovos 
embrionados da linhagem Cobb, com dois dias de idade, obtidos de matizes 
com 34 a 35 semanas de idade, doados pela Empresa Perdigão S.A. (Rio 
Verde, Goiás, Brasil), distribuídos de forma aleatória em cinco grupos de 10 
ovos: controle solvente (polissorbato 80), controle positivo (1% SDS, NaOH), 
Caryocar brasiliense na concentração de 1%, de 1,5% e de 2 %. , os ovos 
passarão pela etapa de preparação e determinação do potencial irritante.. Os 
ovos serão incubados e, no 10º dia de incubação, será retirado um fragmento 
da casca do ovo ao redor da câmara de ar, expondo a membrana córion-
alantóide, com subsequente aplicação de 300 µL da solução a base de pequi. 
Serão avaliados visualmente e graduados conforme escala proposta por 
Nóbrega et al. (2008): hiperemia (aumento do fluxo sanguíneo); hemorragia 
(extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos) e coagulação (presença de 
coágulo sanguíneo). Espera-se que os colírios a base de óleo de Caryocar 
brasiliense possam apresentar baixo potencial irritante ao HET-CAM para 
seguir em utilização em futuros testes de eficácia clínica. 
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Avaliação histopatológica de tumores mamários em cadelas e 
sua relação com a obesidade 

Mendonça, Agnes Prieto1; Magalhães, Jéssica Ribeiro2; Amaral, Andréia Vitor 
Couto do3 

1Discente do Curso de Medicina Veterinária. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 
2Médica Veterinária Autônoma e Técnica Administrativa em Educação. 
3Docente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. 

Palavras chave: Cães, Glândula mamária, Neoplasia. 

Em mulheres, sabe-se que a obesidade pode estar associada ao aparecimento 
de tumores de mama. Nos animais de companhia, tais estudos ainda são 
escassos, principalmente associando a clínica da paciente com achados 
histopatológicos. Este trabalho objetivou avaliar os aspectos histopatológicos 
de cadelas com neoplasia mamária, investigando se possuem relação com a 
obesidade. O projeto foi aprovado na Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA/UFG) nº 017/17. Após a determinação do escore corporal de vinte 
pacientes, foram distribuídas em dois grupos: Grupo G1 (G1): dez cadelas de 
escore de condição ideal, com neoplasia mamária palpável e Grupo G2 (G2): 
dez cadelas com sobrepeso a obesa, com neoplasia mamária palpável. Foi 
realizada avaliação física (frequência cardíaca, frequência respiratória, 
temperatura retal, avaliação da coloração das mucosas visíveis, inspeção e 
palpação de linfonodos e mamas), na determinação do escore de condição 
corporal (ECC) e índice de massa corporal canino (IMCC). Todas pacientes 
foram submetidas a procedimento cirúrgico. A escolha da técnica cirúrgica 
para mastectomia preconizou-se a margem de segurança de dois a três 
centímetros de tecido normal onde todos os nódulos retirados foram 
encaminhados para a avaliação histopatológica, incluindo o tecido da margem 
de segurança e o linfonodo inguinal, já o linfonodo axilar somente foi retirado 
caso se encontrasse reativo. Os fragmentos foram fixados em formol a 10%, 
com volume de formol na proporção 10:1 em relação ao tamanho da peça 
cirúrgica. Após fixação e clivagem, as peças cirúrgicas foram submetidas a 
desidratação em solução alcoólica e diafanização em xilol, sendo 
posteriormente incluídas em parafina histológica. Cortes de 4 µm foram 
realizados em micrótomo rotativo mecânico, dispostos em lâminas com 
extremidade fosca e, posteriormente corados com hematoxilina e eosina. Em 
relação aos grupos, oito pacientes do grupo G1 apresentaram tipos 
histológicos malignos, enquanto do grupo G2 foram nove pacientes. Os tipos 
histológicos benignos foram adenomioepitelioma, adenoma esclerosante e 
adenoma de lactação, tumor misto benigno. Apenas um caso demonstrou 
outro tipo histológico não proveniente de glândula mamária. Dos tumores 
mamários malignos foram observados casos de carcinoma em tumor misto, 
carcinoma papilífero, carcinoma tubular, carcinoma complexo, carcinoma “in 
situ”, papiloma e carcinoma intraductal, carcinoma esclerosante, carcinoma e 
mioeptelioma maligno, carcinossarcoma. Duas pacientes apresentaram 
metástase em linfonodo regional inguinal, uma com carcinoma de células 
escamosas, do grupo G2 e outra com carcinoma papilífero, do grupo G1. Uma 
paciente, do grupo G2, com tumor misto benigno apresentou metaplasia óssea 
e cartilaginosa, outra paciente, do grupo G1, com carcinoma em tumor misto 
apresentou metaplasia em cartilagem. Na paciente com carcinoma de células 
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escamosas foi constatado ligação com a epiderme cutânea. Foi possível 
concluir que o ECC e o IMCC não apresentaram relação com a malignidade 
do tumor mamário, pois tanto no grupo de cadelas obesas quanto no grupo de 
cadelas com peso considerado dentro da normalidade, os tipos histológicos 
com características maligna foram os mais observados. 

 

Cálculos de deslocamento químicos de RNM de 13C de 
terpenos utilizando funcionais de densidade híbridos e funções 

de base de Pople 

Leal Rocha de Oliveira, Leandro1; Luiz Paranhos Costa Paranhos, Fábio2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação ciências aplicada à saúde. Universidade. 2 Fábio Luiz Paranhos 
costa, Curso ou Programa de Pós-Graduação. Universidade. 

Palavras chave: Química, computacional, funcional, hibrido, sesquiterpenos, 
 
Atualmente, existe uma grande necessidade de analisar e valorar compostos 
orgânicos no âmbito da pesquisa científica para obter resultados confiáveis 
sobre eles. O surgimento e o desenvolvimento de novos fármacos provém  de 
pesquisas científicas de grande valor e necessidade para melhoria e 
aperfeiçoamento da expectativa de vida dos seres humanos. A química 
quântica, junto com a química computacional surgem para auxiliar neste 
desenvolvimento encurtando o processo de análise entre os resultados 
cálculos e os experimentais das moléculas de estudo. Uma técnica poderosa 
usada para determinar a estrutura, organização e configuração tridimensional é 
a ressonância magnética nuclear, porém esta técnica possui suas 
desvantagens podendo ter um alto custo operacional, perda de material e um 
dispendioso tempo em sua execução. A química computacional tem surgimento 
para auxiliar nos cálculos de deslocamento químico. Os cálculos de 
deslocamento químico ajudam a desvendar e desmiuçar as estruturas 
moleculares sendo útil na obtenção de cálculos precisos para os estudos. Os 
sesquiterpenos são moléculas providas dos produtos naturais e que são 
orgânicas e, portanto, vem sendo usadas no âmbito da medicina para sintetizar 
novos fármacos. O objetivo dessa dissertação é avaliar 10 funcionais híbridos, 
junto com três pares de bases usando programas computacionais para se 
averiguarem quais são mais fidedignos com o resultado experimental para se 
analisar posteriormente a melhor metodologia computacional para se estudar 
compostos orgânicos. Os resultados foram comparados entre o MAD e RMSD 
das moléculas, sendo que o menor número entre o calculado e o experimental 
foi tido como o melhor resultados. Desta forma, Funcionais híbridos com 
melhores resultados foram os HSEH1PBE por se comportar como menor 
distância estatística entre o calculado e o experimental, e o funcional hibrido 
com resultado menos satisfatório foi o X3LYP por ter tido as maiores distâncias 
estatísticas. Portanto, é possível inferir que o funcional HSEH1PBE se 
comporta melhor para analise em modelagem molecular para produtos naturais 
de sesquiterpenos do que os outros funcionais analisados. 
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Caracterização da microbiota intestinal de pacientes infectados 
pelo HIV-1 e associação com perfil imunológico, nutricional e 

risco cardiovascular 

Forte, Caroline Gomes Martins1, Cardoso, Ludimila Paula Vaz2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal 
de Goiás/Regional Jataí. 2Docente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à 
Saúde. Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí 

Palavras chave: HIV, disbiose, translocação microbiana, inflamação. 

A mucosa do trato gastrointestinal é um dos principais locais de replicação do 
HIV. E as lesões teciduais neste local, associadas também à ação da terapia 
antirretroviral podem ocasionar o desequilíbrio da microbiota local, conhecido 
como disbiose. Além disso, o dano tecidual grave resulta na translocação 
microbiana provocando inflamação sistêmica. Todos estes fatores levam à 
ativação imunológica exacerbada, contribuindo significativamente para o risco 
de doenças relacionadas à inflamação sistêmica. O objetivo do projeto é o de 
caracterizar a microbiota intestinal de pacientes infectados pelo HIV com ou 
sem terapia antirretroviral e relacionar à padrões epidemiológicos, nutricionais, 
imunológicos e de risco cardiovascular. Os pacientes infectados pelo HIV em 
tratamento ou sem tratamento serão recrutados no Hospital das Clínicas do 
município de Jataí (previsão de 10 pacientes de cada grupo). Indivíduos 
controle, sem infecção pelo HIV serão recrutados no mesmo estabelecimento. 
Parâmetros epidemiológicos (sexo, idade, ano do diagnóstico e possível 
exposição de risco), nutricionais (índice de massa corpórea e dieta), 
marcadores cardiovasculares (hemograma, lipidograma, marcadores 
cardíacos, hepáticos e pancreáticos) e a contagem de células T CD4+ e a 
quantificação da carga viral serão obtidos por meio de consultas em 
prontuários médicos e de entrevista. A quantificação de proteínas e de 
citocinas pró e anti-inflamatórias serão obtidas por dosagem sérica pelo 
método de enzimaimunoensaio (ELISA). A caracterização da microbiota 
intestinal será feita pelo método de sequenciamento do RNA 16S e a análise 
filogenética. Espera-se que o perfil bacteriano da microbiota intestinal de 
pacientes infectados pelo HIV seja distinto do perfil de indivíduos controle. Este 
perfil se distancia quanto proporcionalmente ao tempo de tratamento do 
paciente HIV. Além disso, é possível que o perfil de disbiose esteja relacionado 
à presença de um ambiente inflamatório sistêmico, aliado a marcadores de 
risco cardiovascular. Este estudo possibilitará possíveis intervenções 
terapêuticas a serem adotadas, como a prática de exercícios físicos e uso de 
probióticos, para o controle e recuperação da microbiota intestinal, como 
medidas de prevenção de riscos de progressão da infecção pelo HIV e de 
doenças crônicas cardiovasculares. 

 

Caracterização morfológica do tubo digestório de Euphractus 
sexcinctus 

Vilela, Vitória Ferreira1; Melo, Isabela Coelho de1; Paranaíba, Juliana Flávia 
Ferreira e Silva2; Freitas, Letícia Menezes2; Lima, Fabiano Campos3 
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1Discente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Goiás-Regional Jataí. 2Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, 
Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 3Docente, Unidade Acadêmica Especial de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 

Palavras chave: Tatu-peba, xenarthra, intestinos, estômago, anatomia. 
 
O Euphractus sexcintus ou tatu-peba, como é conhecido, é um mamífero 
pertencente a superordem Xenarthra e ordem Cingulata que possui casco 
dorsal formado por placas dérmicas justapostas. Apresenta ampla distribuição 
no Brasil, assim como Uruguai, Paraguai, nordeste da Argentina e leste da 
Bolívia. De hábito onívoro, sua alimentação varia desde de matéria vegetal à 
pequenos animais como sapos, insetos, roedores, filhotes de aves e até 
matéria orgânica em decomposição. O objetivo desse estudo foi descrever a 
morfologia do tubo digestório de Euphactus sexcintus. O espécime utilizado foi 
doado após a morte ao Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da 
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Técnicas usuais em anatomia 
foram utilizadas para dissecação. Foi realizada a descrição da topografia do 
tubo digestório e as estruturas de interesse foram evidenciadas e fotografadas. 
Euphactus sexcinctus apresenta estômago localizado entre o esôfago e o 
intestino delgado, caudal e completamente recoberto pelo fígado e 
cranialmente ao colo transverso do intestino grosso. Possui formato ovóide, 
com pregas gástricas transversais latero-lateralmente, indiferenciando 
macroscopicamente as regiões gástricas. O intestino delgado é sustentado na 
cavidade abdominal pelo mesentério e apresenta suas três divisões bem 
nítidas macroscopicamente. O primeiro segmento é o duodeno, posicionado 
dorsalmente às demais alças intestinais, inicia-se lateralmente à direita do 
estômago, medial a vesícula biliar, e projetase caudalmente. Não apresenta 
pregas, mas é possível visualizar vilosidades. O jejuno é também recoberto por 
vilosidades enquanto que o ílio é desprovido de pregas ou vilosidades. O 
intestino grosso é representado pelo colo transverso, com um pequeno ceco, 
seguido pelo colo sigmóide, reto e ânus. O colo transverso é a parte mais 
dilatada do tubo digestório. Não possui pregas e está posicionado latero-
lateralmente na cavidade abdominal, caudalmente ao fígado e ao estômago. O 
colo sigmóide inicia-se ventralmente na lateral esquerda do fígado e colo 
transverso, se direcionando para a linha sagital mediana dorsalmente ao 
intestino delgado. O reto é a parte terminal do intestino grosso, apresentando-
se em formato de ampola e encontra-se localizado na cavidade pélvica, 
caudalmente ao colo sigmóide. Tanto o colo sigmóide quanto o reto possuem 
parede interna lisa, porém é possível identificar na transição retosigmóide a 
presença de pregas longitudinais e transversais. Foi possível caracterizar cada 
constituinte do tubo digestório de Euphractus sexcintus, sendo sua anatomia 
similar a de outros tatus já descritos na literatura. Com isso será possível 
auxiliar em outros estudos da área de anatomia comparada e medicina 
veterinária. 
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Cardiotoxidade de inibidor dopaminérgico em embriões 
zebrafish (Danio Rerio) 

Valadares, Lorranny Pereira de Assis1; Campos, Gabriella Silva1; Rodrigues, 
Valkiria Alves de Lima2; Lima, Larise Caroline Oliveira3; Alves, Benner 

Geraldo4; Machado, Mônica Rodrigues Ferreira 4 
1Aluna do programa de Pós-graduação do programa de Biociência Animal. 2Aluna do programa de pós-
graduação do programa de Ciências Aplicadas a Saúde .3Aluna da graduação do curso de Medicina 
Veterinária. 4Professores do programa de pós-graduação em Biociência Animal da Universidade Federal 
de Goiás - Regional Jataí 

Palavras-chave: Taquicardia, domperidona, embriotoxicidade 
 
A domperidona é um antagonista seletivo do receptor da dopamina atuando 
indiretamente no cérebro, pelo antagonismo dos receptores de D2 na região 
dos quimiorreceptores, presentes fora da barreira hematocefálica. É utilizada 
em diversas áreas da medicina humana e animal, com funções anti-eméticas, 
gastrocinéticas, estimulação da produção de prolactina e na indução 
reprodutiva de peixe. Em alguns países, como nos Estados Unidos, a utilização 
da domperidona via oral não é permitida, pois segundo a FDA (Food and Drug 
Administration) ela pode apresentar riscos para a saúde. Os danos causados 
pela administração da domperidona já foram relatados em relatórios clínicos, 
no entanto, ainda não se tem comprovação dos potenciais riscos.Objetiva-se 
escrever os efeitos embriotóxicos da administração de domperidona em 
embriões de zebrafish. Foram realizados ensaios com 192 embriões de 
zebrafish e diferentes dosagens de domperidona. Os embriões foram 
colocados em placas de 96 poços com 1 embrião/poço, contendo 200µl da 
solução testada ou E3 1x. Os tratamentos foram divididos em três 
concentrações de domperidona (10-4 mg/mL, 20-4 mg/mL e 40-4 mg/mL) e um 
controle (E3 1x) por um período de 168 horas, com avaliações de 24 em 24 
horas. Durante as avaliações os embriões foram caracterizados como vivo, 
morto ou apresentando alterações teratogênicas, além de contabilizado os 
batimentos cardíacos de 48 em 48 horas. A domperidona não foi letal quando 
comparada ao controle. Os efeitos teratogênicos foram mais presentes nos 
tratamentos 20-4 e 40-4 mg/mL, onde foram observados atrasos no 
desenvolvimento embrionário, coágulos sanguíneos, edemas de pericárdio e 
saco vitelino. Em relação ao grupo controle, a frequência cardíaca foi superior 
(P < 0,05) no grupo DOMP 40-4 mg/mL. Os ensaios realizados com os 
embriões de zebrafish comprovaram que a domperidona apresenta um efeito 
cardiotoxico sendo necessário maior controle na sua administração, uma vez 
que 40-4 mg já promoveu alteração da frequência cardíaca. Além disso foram 
evidenciados efeitos teratogênicos voltados principalmente para a formação do 
coração. Assim a domperidona pode apresentar um risco, promovendo danos à 
saúde de pessoas que tenham doenças cardíacas, histórico familiar de 
distúrbios de coagulação e também alterações em fetos em desenvolvimento. 
 



 

19	

I SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL, CIÊNCIAS 
APLICADAS À SAÚDE E QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
	

Citoarquitetura do encéfalo de Tropidurus torquatus 

Freitas, Letícia Menezes1; Paranaíba, Juliana Flávia Ferreira e Silva1; Peréz, 
Ana Paula da Silva2; Machado, Mônica Rodrigues Ferreira2; Lima, Fabiano 

Campos2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí. 2Docente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás - 
Regional Jataí. 
*Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

Palavras chave: Histologia, sistema nervoso, réptil, lagarto. 
 
O sistema neural age recebendo, integrando e emitindo respostas à estímulos 
externos e internos, o que é necessário para a coordenação de ações 
complexas como socialização, reprodução, alimentação e fuga de predadores. 
O objetivo deste trabalho é descrever a citoarquitetura do encéfalo do lagarto 
Tropidurus torquatus, conhecido popularmente como calango. Oito espécimes 
foram capturados, eutanasiados e seus encéfalos foram dissecados, incluídos 
em parafina, corados com hematoxilina-eosina e seccionados nos planos 
transversal, sagital e frontal. As regiões do encéfalo são o telencéfalo, 
diencéfalo, teto do mesencéfalo, tegmento, bulbo e cerebelo. Estão presentes 
os ventrículos olfatórios, laterais, tectais, terceiro e quarto, revestidos por uma 
camada de células ependimárias. Compondo o telencéfalo estão os bulbos 
olfatórios e os hemisférios cerebrais. Os bulbos olfatórios são compostos por 
seis camadas: fibras nervosas, glomerular, plexiforme externa, mitral, 
plexiforme interna e granular. Os hemisférios cerebrais são compostos do 
ponto de vista filogenético, de pálio e subpálio. A crista ventricular dorsal e os 
córtices medial, dorsomedial, lateral e dorsal, fazem parte do pálio. Esses 
córtices possuem as camadas plexiforme externa e interna, com uma camada 
de células neuronais entre elas. O estriado, pálido e septo compõem o 
subpálio. Tálamo, epitálamo e hipotálamo formam o diencéfalo. Estruturas do 
complexo pineal projetam-se partir do epitálamo, o órgão pineal, saco dorsal e 
paráfise, que possuem conexões com o olho parietal e com a habênula. O 
mesencéfalo é formado por tegmento e tecto, que por sua vez contém o torus 
semicircularis e o teto óptico, que possui 14 camadas contidas em seis 
estratos. O tegmento do mesencéfalo é contínuo com o tegmento do bulbo. 
Conectado ao bulbo, o cerebelo possui estrutura laminar com três camadas, 
granular, de células de Purkinje e molecular, sendo a camada granular, 
externa. Em geral, o encéfalo de Tropidurus torquatus é semelhante em sua 
arquitetura ao de outros lagartos. Estruturas relacionadas com a visão e olfato 
são relativamente maiores, como o teto óptico, típico para animais de hábitos 
diurnos. O cerebelo é simples e reflete seu hábito locomotor terrestre, 
possuindo as camadas dispostas de forma inversa a de mamíferos devido à 
direção em que ele é projetado. 
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Comparação entre prática de exercício aeróbio e terapia 
farmacológica no tratamento da insônia crônica 

Rozales, Ariella Rodrigues Cordeiro1; Santana, Marcos Gonçalves de2; Assis, 
Daniela Elias de3; Assis, Bernardo Pessoa de4; Cerqueira, Daniela5; Passos, 

Giselle Soares2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás-
Regional Jataí. 2Docente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade 
Federal de Goiás-Regional Jataí. 3Médica especialista em Neurologia. 4Médico especialista em Cardiologia. 
5Discente, Curso de Educação Física. Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 
*Edital Universal CNPq (processo n. 409185/2016-7). 

Palavras chave: Insônia, exercício físico, zolpidem. 

A insônia é um sintoma caracterizado por dificuldade em iniciar e/ou manter o 
sono, sono não reparador ou insuficiente para garantir uma boa qualidade de 
alerta e bem-estar físico e mental durante o dia. A insónia crônica tem uma 
duração geralmente superior a seis meses e pode ser recorrente ao longo de 
vários anos. A prevalência na população geral é de 10 a 15%. A terapia 
comumente prescrita para o seu tratamento é a farmacológica, no entanto, 
existem diversas terapias não farmacológicas sendo estudadas, entre elas o 
exercício físico. Embora alguns estudos já tenham descrito o efeito do 
exercício na promoção do sono em insones, não foram realizados estudos 
comparando a prática de exercício aos fármacos usados no tratamento da 
insônia. O objetivo do presente estudo é comparar os efeitos agudo e crônico 
da prática regular de exercícios físicos (aeróbio) com terapia medicamentosa 
(zolpidem) no padrão/qualidade do sono, humor e qualidade de vida de 
pacientes com insônia crônica. Serão selecionados 30 pacientes com insônia 
crônica, que serão distribuídos aleatoriamente em dois grupos: exercício 
aeróbio (GEA, n=15) e terapia farmacológica (GTF, n=15). O GEA participará 
de um programa de exercícios aeróbios, durante 06 semanas, realizado em 
intensidade relativa a 50% da frequência cardíaca de reserva, em esteira 
elétrica; e o grupo GTF será tratado com zolpidem, na dosagem 10 mg/noite, 
por 06 semanas. Para avaliação do sono serão utilizados os métodos 
polissonografia, actigrafia, diário do sono e questionários. O humor e a 
qualidade de vida serão investigados por meio de questionários. Considerando 
os resultados positivos do exercício físico no controle dos sintomas da insônia 
identificado em estudos prévios, espera-se que o exercício aeróbio, realizado 
em intensidade moderada, possa controlar os sintomas da insônia crônica de 
forma similar à terapia farmacológica, além de resultar em melhoras 
significantes no humor e na qualidade de vida dos pacientes. 

 

Composição de metais liberados em argila vermelha de uso 
cosmético utilizando a técnica de ICP-OES 

Brait Neto, Nilson1; Balduíno, Ana Paula2; Assis, João Victor3; Santos, 
Francismário4; Petrucelli Giovanni5 

1Discente, Química. Universidade Federal de Jataí. 2Discente, Ciências aplicadas à saúde. Universidade 
Federal de Jataí. 3Discente, Química. Universidade Federal de Jataí. 4Docente, Química. Universidade 
Federal de Jataí. 5Docente, Química. Universidade Federal de Jataí. 
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Palavras chave: argila, cosmético, metais pesados.  

As argilas possuem em sua composição metais que proporcionam algumas 
finalidades buscadas na estética, destacando-se na indústria cosmética. As 
argilas cosméticas usadas em máscaras faciais devem seguir alguns requisitos 
importantes como inocuidade química e microbiológica, controle granulométrico 
e controlado teor de metais pesados. Deve estar de acordo com Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que é o órgão responsável pelo 
controle e fiscalização de produtos cosméticos, por isso estabelecem uma lista 
negativa de substâncias proibidas. Em trabalhos prévios Balduíno (2019) 
utilizando a técnica de fluorescência de raio X pelo método dos parâmetros 
fundamentais detectou-se a presença de Al, Ba e Fe em concentrações 
301466, 6843, 139941 ppm, respectivamente. O objetivo do trabalho foi 
analisar quais elementos são liberados em uma amostra de argila vermelha 
cosmética de uso comercial adquirida a granel, caracterizada estruturalmente 
por difração de raio X, e avaliar sua composição química utilizando a técnica de 
ICP-OES. Pesou-se 1,01 g de argila vermelha e deixou-se em 50 mL de 
solução de HCl 2M por três horas em agitação, centrifugou-se e separou-se o 
sobrenadante. Fez-se uma curva analítica quantitativa para análise no ICP-
OES. Comparou-se com valores obtidos previamente por fluorescência de raio 
X. Dentre os metais com maior interesse encontrou-se Al, Ba, Cu, Fe e Pb em 
concentrações 472,56; 35,01; 4,47; 452,51; 2,369 ppm. Observa-se que pela 
técnica de ICP-OES encontrou-se metais em quantidades abaixo do limite de 
quantificação do fluorescência de raio X. Destaca-se o Ba e o Pb por ser 
elementos com alta toxicidade. Necessita-se um maior rigor na fiscalização 
destes cosméticos, alertando a população a respeito dos riscos que podem 
causar a saúde. 

 

Comparação entre o Escore de Condição Corporal e o Índice 
de Massa Corporal Canina em cadelas com neoplasia 

mamária 

Assis, Rafaela Silva1; Mendonça, Agnes Prieto1; Magalhães2; Jessica Ribeiro, 
Amaral, Andréia Vitor Couto do3 

1Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí e Bolsista 
de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC). 2Mestranda do Programa de PósGraduação em Ciência Animal, 
Universidade Federal de Goiás –Regional Jataí. 3Docente, Programa de Pós-Graduação em Biociência 
Animal. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 

Palavras chave: Cães, Câncer de mama, Obesidade. 

A predisposição de cadelas obesas ao desenvolvimento de neoplasias 
mamárias tem sido objeto de análises em alguns estudos recentes. Um cão é 
considerado obeso quando possui de 20 a 30% do peso corporal considerado 
ideal para a raça e condição fisiológica. Sabe-se que a obesidade está 
associada ao desenvolvimento de neoplasias em humanos, podendo-se citar 
o câncer de mama, de cólon, de esôfago e de próstata. Porém, os 
mecanismos por meio dos quais a obesidade pode favorecer o 
desenvolvimento neoplásico ainda não foram totalmente elucidados, bem 
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como as características dessa relação em cadelas. Para tais estudos, são 
necessárias ferramentas científicas para avaliação da obesidade em cadelas. 
Dentre essas ferramentas, pode-se citar o Escore de Condição Corporal 
(ECC) e o Índice de Massa Corporal Canina (IMCC). Objetivou-se, com o 
presente estudo, comparar o ECC e o IMCC em cadelas portadoras de 
neoplasia mamária. Foram selecionadas quarenta cadelas com ou sem 
neoplasias mamárias a partir do atendimento no Hospital Veterinária da 
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (HV/UFG). O projeto foi 
aprovado na Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFG) nº 017/17. 
Após a determinação do escore corporal as pacientes foram distribuídas em 
quatro grupos: Grupo G1 (G1): Dez cadelas de escore de condição ideal, 
sem neoplasia; Grupo G2 (G2): Dez cadelas com sobrepeso a obesa, sem 
neoplasia; Grupo G3 (G3): Dez cadelas de escore de condição ideal, com 
neoplasia mamária palpável e Grupo G4 (G4): Dez cadelas com sobrepeso a 
obesa, com neoplasia mamária palpável. Foi realizada avaliação física, que 
constituiu em exame físico (frequência cardíaca, frequência respiratória, 
temperatura retal, avaliação da coloração das mucosas visíveis, inspeção e 
palpação de linfonodos e mamas), na determinação do escore de condição 
corporal (ECC) foi realizado de acordo com o proposto por LAFLAMME 
(1997), utilizando uma escala de um a nove. Já o índice de massa corporal 
canino (IMCC), foi determinado conforme proposto por Muller et al., o qual 
considera como pontos anatômicos de referência a extensão da base da 
articulação atlanto-occipital e o solo imediatamente atrás dos membros 
posteriores, apoiando a fita métrica sobre o dorso do animal e na base da 
cauda. A medida foi obtida e calculada pela fórmula IMCC = peso corporal 
(kg) / estatura (m2). As análises estatísticas foram realizadas por meio do 
programa Sigma Plot versão 12 (Systat Software Inc., USA). Após a	
avaliação da distribuição dos dados pelo Teste Shapiro-Wilf, os dados 
paramétricos foram analisados pelo Teste T, sendo apresentados na forma 
de média (± erro padrão da média) e considerados significativos quando 
p>0,05. Ao comparar a avaliação do ECC e o IMCC, 42,5% (17/40) das 
cadelas receberam a mesma classificação entre os métodos, entretanto foi 
observado que três cadelas do grupo G4 receberam classificações diferentes 
entre ECC e IMCC, sendo que uma cadela foi classificada como magra no 
IMCC e classificada como obesa no ECC e duas outras cadelas apontadas 
como ideais no IMCC também foram classificadas como obesas no ECC. 
Isso, possivelmente, se deve fato de que tais cadelas eram pequenas, sendo 
uma sem raça definida e outras duas da raça Pinscher. Além disso, o IMCC 
deixa de considerar a proporcionalidade corporal e a distribuição de gordura 
corporal. Pode-se concluir que as cadelas podem apresentar diferentes 
classificações quanto à obesidade entre o ECC e o IMCC, independente da 
presença de neoplasia, observando-se o ECC mais efetivo, por considerar a 
proporcionalidade corporal e a distribuição de gordura. 
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Contribuição das espécies reativas de oxigênio para as 
alterações vasculares associadas à síndrome hipertensiva 

gestacional: estudos de mecanismos envolvidos 

Barbosa, Nayara Carvalho1; Lobato, Núbia de Souza2; Cavalli, Ricardo de 
Carvalho3; Tostes, Rita de Cassia4; Da Costa, Rafael Menezes5 

1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade Federal 
de Goiás - Regional Jataí. 2Docente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde. 
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 3Docente, Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. 4Docente, 
Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Universidade de 
São Paulo. 5Docente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. 
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí.  
Fonte Financiadora: CNPq. 

Palavras chave: Síndrome hipertensiva gestacional, Espécies reativas de 
oxigênio, Nox5, Nrf2. 

A hipertensão arterial é uma condição fisiopatológica de origem multifatorial. 
Dentre os distúrbios hipertensivos, destaca-se a pré-eclâmpsia ou síndrome 
hipertensiva gestacional (SHG), que é definida pelo aumento dos níveis 
pressóricos maternos que ocorre após 20 semanas de gestação, seguida por 
proteinúria e outros sintomas. A etiologia da SHG ainda não é totalmente 
esclarecida, mas sabe-se que há possíveis interferências de fatores genéticos, 
imunológicos e bioquímicos. O aumento da vasoconstrição e resistência 
vascular periférica, promove aumento dos níveis pressóricos materno. Dentre 
os diversos fatores vasoconstritores produzidos pelo sistema vascular, as 
espécies reativas de oxigênio (EROs), quando produzidas em excesso, são 
capazes de causar lesões de órgãos-alvo. Este estudo testará a hipótese que 
durante a SHG há aumento da atividade da enzima oxidante Nox5 e redução 
da atividade do fator transcricional antioxidante Nrf2. Estes fenômenos em 
conjunto, estimulam a geração e ações das EROs, promovendo disfunção 
vascular. Logo, o objetivo será avaliar a contribuição das EROs para as 
alterações vasculares associadas à SHG, bem como os possíveis mecanismos 
envolvidos. Trata-se de um estudo caso-controle, onde serão avaliados 
parâmetros estruturais e funcionais das artérias umbilicais de gestantes 
normotensas e daquelas que desenvolveram SHG. A população do estudo será 
composta por gestantes entre 18 a 35 anos, normotensas e daquelas que 
desenvolveram SHG a partir da 20ª semana de gestação, atendidas no 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí e no 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
Amostras do cordão umbilical (sangue e vasos sanguíneos) serão 
obtidas, pós-parto, a partir das gestantes pré-selecionadas de acordo com 
critérios de inclusão estabelecidos. Após isso, serão excisadas secções do 
cordão de aproximadamente 30 cm de comprimento, logo após o 
desprendimento do cordão da placenta. Os métodos desenvolvidos serão a 
caracterização estrutural das artérias umbilicais através de cortes histológicos. 
Estudo da reatividade vascular das artérias do cordão, onde os anéis com 
endotélio serão montados em miógrafo para estudo da geração de força 
isométrica. Será utilizada a técnica de western blotting para determinar 
mudanças na expressão de Nox5, Nrf2, Keap-1, Bach-1 e TNF-α. A detecção 
dos mRNA de Nox5, Nrf2, Keap-1 e Bach-1 será através da técnica de reação 
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em cadeia da polimerase. A atividade de Nrf2 será avaliada através do seu 
acúmulo nuclear. O estudo da geração de EROs se dará por meio das medidas 
da produção de ânion superóxido por Lucigenina e medidas da produção de 
peróxido de hidrogênio por Amplex Red. Resultados esperados incluem a 
ampliação das atividades de pesquisa na Universidade Federal de Goiás - 
Regional Jataí, a contribuição para melhor entendimento dos mecanismos 
envolvidos na SHG e disfunções relacionadas a estrutura e funcionalidade de 
artérias do cordão, a aplicação dos conceitos aprendidos durante o 
desenvolvimento do projeto em futuras perspectivas para que tratamentos mais 
efetivos possam ser desenvolvidos no que tange à SHG e consequentes 
disfunções do sistema circulatório feto-maternal, além da divulgação dos 
resultados para a comunidade científica. 

 

Dados epidemiológicos das cadelas diagnosticadas com 
piometra atendidas no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Jataí 

Pott, Priscilla Juliane Kirchhoff1; Martins, Andréia Moreira1; Carvalho, Camila 
Franco2, Sousa, Daniel Bartoli3, Meirelles Bartoli, Raphaella Barbosa3 

1Discente, Curso de Graduação em Medicina Veterinária. Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
2Discente, Curso de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás – Regional 
Jataí. 3Docente, Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

Palavras-chave: Endometrite, cérvix, gestação, contraceptivo. 

Piometra refere-se a um acúmulo de pus na região do lúmen uterino, 
tratandose de uma enfermidade característica do diestro, fase do ciclo estral 
que na cadela se mantém prolongada, favorecendo o desenvolvimento da 
piometra, mediante aos estímulos hormonais sucessivos provocados pela 
progesterona. A piometra é uma das principais enfermidades do sistema 
reprodutor das cadelas e, por isso, apresenta alta demanda na clínica de 
pequenos animais. Atinge mais as cadelas do que as gatas e sua principal 
causa está relacionada a distúrbios hormonais, podendo acometer animais de 
todas as idades, havendo, entretanto, maior prevalência em animais adultos e 
senis, principalmente aqueles que nunca gestaram. A enfermidade pode 
apresentar-se de duas formas: com cérvix fechada e aberta, sendo a última a 
mais comumente observada na clínica. Como objetivo, buscou-se verificar e 
compreender os aspectos epidemiológicos envolvidos nos casos de piometra 
aberta e fechada em cadelas atendimentos no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (HV - UFG – REJ), na cidade 
de Jataí – GO. Durante os meses de agosto de 2018 a junho de 2019 foram 
analisados os atendimentos clínicos do HV - UFG – REJ, contabilizando 46 
cadelas diagnosticadas com piometra. Por meio da análise dos prontuários, 
identificou-se que 52,17% (24/46) das cadelas com piometra eram nulíparas, 
sendo que 56,50% (26/46) apresentaram a enfermidade do tipo aberta. As 
secreções observadas foram do tipo purulento (21,5% - 10/46), 
sanguinopurulento (15,2% - 7/46) e sanguíneo (10,1% - 5/46). Quatro cadelas 
(8,70%) não possuíam registros do tipo de secreção apresentada na ficha de 
anamnese. Não apresentaram secreção vaginal durante a consulta 41,3% 
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(19/46) das cadelas. Em uma cadela (2,17%), essa informação não constava 
no registro. O maior grupo atingido foi representado por animais adultos, ou 
seja, de três a nove anos (54,35% - 24/46), seguido pelo dos animais senis 
(39,96%), contabilizando mais de 90% dos casos atendidos. No referente a 
gestações anteriores, 12 cadelas (26,09%) já haviam gestado; 24 (52,17%) não 
possuíam histórico de gestação anterior e, em dez cadelas (21,74%), essa 
informação não foi obtida. A quantidade de casos de piometra vinculados à 
administração de anticoncepcionais foi de 30,43% (14/46). Desta, duas cadelas 
jovens (de um a dois anos de idade) que utilizaram anticoncepcionais 
possivelmente à base de progestágenos desenvolveram a enfermidade. Tal 
condição ressalta a importância do esclarecimento aos tutores referentes a 
aspectos prejudiciais do uso de progestágenos em cadelas. Desta forma, 
informações de caráter epidemiológico mostram-se de grande valia, 
principalmente quando se vislumbram ações profiláticas, principalmente frente 
a uma enfermidade tão frequente como a piometra em cadelas. 

 

Descrição morfológica da laringe de Bradypus variegatus 

Nascimento, Eryka Laiany Pereira1; Carvalho, Vinícius Vilela1; Freitas, Letícia 
Menezes2; Paranaíba, Juliana Flávia Ferreira e Silva2; Lima, Fabiano 

Campos3 
1Discente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Goiás-Regional Jataí. 2Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, 
Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 3Docente, Unidade Acadêmica Especial de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 

Palavras chave: Xenarthra, sistema respiratório, preguiça comum. 

A Bradypus variegatus, conhecida popularmente como preguiça comum, é 
um mamífero arborícola pertencente a superordem Xenarthra e ordem Pilosa. 
Possui ampla distribuição pela região neotropical da América Latina e no 
Brasil é encontrada principalmente no Nordeste. Existem relatos na literatura 
sobre algumas características anatômicas, inclusive referente ao sistema 
respiratório, porém não há relatos sobre a morfologia da laringe. Assim, 
objetivou-se descrever a anatomia macroscópica da laringe de Bradypus 
variegatus. Foi utilizado um espécime post-mortem do acervo do Laboratório 
de Anatomia Humana e Comparativa da Universidade Federal de 
GoiásRegional Jataí. Foram realizados métodos padrões de dissecação 
mediante secção sagital mediana na região ventral, desde a mandíbula até a 
região púbica. Foram retirados todos os órgãos torácicos e abdominais, 
separando os do sistema respiratório dos demais. As estruturas de interesse 
foram evidenciadas topograficamente, morfometricamente, fotografadas e 
descritas. O espécime apresentou tamanho corpóreo de 16,5cm, com laringe 
medindo 9,73mm de comprimento e 8,43mm de largura. Observando a região 
da laringe foi possível identificar os músculos extrínsecos presentes 
cranialmente em vista ventral, sendo o milohióideo, digástrico, 
esternocleidomastóideo, esternohióideo e tireohióideo. Dorsalmente foram 
identificados os músculos intrínsecos, cricoaritirenóideo dorsal e aritenóideo 
transverso, enquanto em vista ventral, o músculo cricotireóideo. Com a 
retirada da lâmina lateral da cartilagem tireóidea ficaram expostos os 
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músculos aritenóideo lateral e tireoaritenóideo. A laringe era constituída por 
quatro cartilagens, a epiglótica, tireóidea, cricóidea e aritenóidea. A 
cartilagem epiglótica exibiu as faces lingual e laríngea, prega ariepiglótica, 
base e ápice. A cartilagem tireóidea apresentou os cornos caudal e ventral, 
lâminas direita e esquerda e a face ventral. A cartilagem aritenóidea, em par, 
apresentou os processos corniculado e vocal e a face articular com a 
cartilagem cricóidea. A cartilagem cricóidea possuiu o arco cricóideo, lâmina 
cricóidea, crista mediana, forame vascular, face articular para a aritenóidea e 
face articular para a tireóidea. Conclui-se que a laringe de Bradypus 
variegatus é similar ao padrão descrito para mamíferos e esta descrição 
agrega conhecimento anatômico sobre a espécie, sendo importante para 
diversas áreas da ciência. 

 

Descrição morfológica do sistema respiratório superior de 
Bradypus variegatus 

Carvalho, Vinícius Vilela1; Nascimento, Eryka Laiany Pereira1; Freitas, Letícia 
Menezes2; Paranaíba, Juliana Flávia Ferreira e Silva2; Lima, Fabiano Campos3 

1Discente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí. 2Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Goiás-
Regional Jataí. 3Docente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Goiás-Regional Jataí. 

Palavras chave: Xenarthra, preguiça comum, conchas nasais, faringe. 

Bradypus variegatus, conhecida popularmente como preguiça comum, 
pertence a superordem Xenarthra, ordem Pilosa, subordem Folivora e é um 
mamífero endêmico de florestas tropicais da América Latina. Apresenta hábito 
arborícola e se alimenta principalmente de folhas coletadas no dossel das 
árvores, tendo uma dieta baixa em nutrientes, o que resulta em movimentos 
vagarosos e metabolismo baixo, quando comparados à outros mamíferos do 
mesmo porte. Objetivou-se descrever a morfologia do sistema respiratório 
superior de Bradypus variegatus utilizando dois espécimes da Universidade 
Federal de Goiás - Regional Jataí. Foram realizados métodos usuais de 
dissecação e as estruturas de interesse foram fotografadas e descritas. 
Bradypus variegatus apresenta o nariz no plano nasal, sem evidência do filtro 
entre as duas narinas dilatadas. O nariz externo é formado pelos ossos da 
maxila, incisivo e nasal e é sustentado pelas cartilagens alares, cartilagem 
nasal dorsal lateral. As duas narinas são separadas pelo septo nasal, que se 
estende por toda a cavidade nasal, dividindo-a em direita e esquerda. As 
conchas nasais ocupam toda a cavidade nasal, sendo que nas regiões rostral e 
medial da cavidade nasal é possível identificar a concha nasal dorsal, situada 
caudalmente ao osso nasal, e a concha nasal ventral, localizada cranialmente 
ao osso palato duro, sendo mais larga em relação a concha nasal dorsal. Na 
região dorsal da cavidade nasal encontra-se a concha nasal etmoidal, 
localizada caudalmente ao osso etmoidal, apresentando um formato espiralar. 
Existem três meatos que separam as conchas: o meato nasal dorsal, meato 
nasal médio e meato nasal ventral. Foi possível observar o seio etmoidal 
dorsalmente à concha etmoidal e os seios frontais. A região das coanas foi 
identificada entre o seio etmoidal e o palato duro, dorsalmente as conchas 
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nasais. A faringe é subdividida em três regiões: nasofaringe, orofaringe e 
laringofaringe, sendo possÍvel observar o óstio faríngeo da tuba auditiva na 
região de transição da nasofaringe para a orofaringe. A morfologia geral do 
sistema respiratório superior de Bradypus variegatus é semelhante à de outros 
mamíferos. Obter um maior conhecimento sobre animais silvestres neotropicais 
é de suma importância para diversas áreas de pesquisa, levando em 
consideração essa importância, este trabalho pode subsidiar trabalhos 
relacionados a anatomia do sistema respiratório da superordem Xenarthra. 
 

Descrição morfológica do tubo digestório de Dasypus kappleri 

Melo, Isabela Coelho de1; Vilela, Vitória Ferreira1; Paranaíba, Juliana Flávia 
Ferreira e Silva2; Freitas, Letícia Menezes2; Lima, Fabiano Campos3 

1Discente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Goiás-Regional Jataí. 2Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, 
Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 3Docente, Unidade Acadêmica Especial de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 

Palavras chave: Tatu de quinze quilos, estômago, intestinos, anatomia. 

Conhecido popularmente como tatu de quinze quilos, Dasypus kappleri é um 
mamífero da superordem Xenarthra, ordem Cingulata, endêmico da América do 
sul. É encontrado em florestas primárias e pântanos e sua dieta consiste 
principalmente de invertebrados. Possui olfato apurado, o que compensa sua 
visão limitada, auxiliando na captura de alimento em lamaçais e serapilheira. O 
objetivo deste trabalho foi realizar a discrição macroscópica do tubo digestório 
de Dasypus kappleri. Utilizou-se um espécime, fêmea, pertencente ao 
Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da Universidade Federal de 
Goiás – Regional Jataí. O animal foi dissecado e as estruturas de interesse 
foram evidenciadas, medidas com fita métrica e fotografadas. O comprimento 
crâniosacral foi de 44cm. O esôfago localiza-se caudalmente a laringe, 
dorsolateralmente à esquerda da traqueia e penetra na cavidade abdominal 
pelo hiato esofágico do diafragma. O estômago possui o formato de J e ocupa 
a região epigástrica dorsolateralmente à esquerda do fígado. Mediu 7,9cm de 
comprimento, 5,8cm de largura e 5,6cm de altura. Internamente apresenta 
pregas gástricas que delimitam suas regiões. Na região pilórica estavam 
presentes os toros pilóricos. Após o esfíncter do piloro inicia-se o intestino 
delgado, localizado ventralmente ao intestino grosso, sendo formado pelo 
duodeno, jejuno e íleo, sustentados pelo mesentério. Sua primeira parte é o 
duodeno, com 29cm, que ocupa a região caudal ao fígado, à direita do 
estômago e com pregas circulares ausentes. O jejuno mediu 3,32m com 
presença de pregas circulares que diminuem sua concentração no terço médio. 
A parte final do intestino delgado é o íleo, mediu 87,5cm e não apresentou 
pregas distintas. O intestino grosso está localizado dorsalmente ao intestino 
delgado. É composto pelo ceco, colo transverso, colo descendente, colo 
sigmóide, reto e ânus, sustentados pelo mesocolo. O ceco é a parte mais 
dilatada do intestino grosso, localizado na lateral direita em posição 
caudocranial, apresentou 12,5cm de comprimento e 8cm de largura. O colo 
transverso atravessa a cavidade abdominal latero-lateralmente, caudal ao 
estômago e fígado. Possui 21cm de comprimento. O colo descendente mediu 
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12cm e ocupa a parte dorsal esquerda da cavidade abdominal juntamente com 
o colo sigmóide, que mediu 9cm. O reto. Com 13cm de comprimento, está 
localizado na cavidade pélvica, entre o colo sigmóide e se estende até o ânus. 
Com este estudo foi possível caracterizar a morfologia macroscópica do tubo 
digestório de Dasypus kappleri. Assim, estes dados podem auxiliar 
profissionais na área da medicina veterinária para realização de procedimentos 
cirúrgicos, bem como para as demais áreas que utilizam anatomia de animais 
silvestres. 

 

Desempenho e produção de leite de vacas suplementadas com 
colostro em pó nos primeiros dias de vida 

Moura, Mariane Oliveira¹; Saenz, Edgar Alain Collao² 
1,2Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal de Jataí 

Palavras-chave: Bovinos leiteiros, imunidade, sucedâneo de colostro. 

O Brasil é considerado um dos maiores produtores de leite mundial, tendo uma 
ascensão na produção de forma consistente nos últimos anos, mas os gastos 
com insumos, preço de mercado e principalmente com a criação é um dos 
entraves que pode impedir um avanço ainda maior. A criação de bezerras de 
qualidade para a reposição dos animais descartados é uma das atividades que 
mais impactam as propriedades leiteiras, podendo gerar grandes custos 
operacionais e influenciar diretamente as futuras produções. Já se sabe que a 
colostragem nas primeiras horas de vida é fundamental para garantir a 
imunidade e sobrevivência na fase jovem dos bovinos. No entanto, existem 
trabalhos que mostram que a suplementação com colostro de leite em pó após 
o primeiro dia de vida pode melhorar o desempenho na cria, recria e inclusive 
durante a lactação. Desta forma, o presente trabalho irá avaliar o desempenho 
na reprodução e lactação de 66 novilhas da raça holandesa pertencentes a 
uma fazenda particular do município de Quirinópolis Goiás, que foram 
separadas em dois grupos de 33 animais, o grupo controle recebeu, leite 
pasteurizado enriquecido com sucedâneo de leite até atingir 18% de matéria 
seca. A dieta líquida foi fornecida até a desmama com 60 dias, e o grupo 
tratamento teve suplementação de 60 gramas de sucedâneo de colostro em pó 
diluídos na dieta líquida controle nos 5 primeiros dias de vida, após este 
período a dieta dos dois grupos foi igual. As bezerras, ao chegarem à 
puberdade terão mensuradas idade, número de serviços por concepção, idade 
à concepção e primeiro parto, posteriormente será avaliada a produção diária 
de leite, pico de lactação, persistência da lactação, incidência de afecções de 
glândula mamária e uterinas para verificar possíveis efeitos da suplementação 
com sucedâneo de colostro nos primeiros dias de vida. Espera-se que os 
animais pertencentes ao grupo tratamento tenham um ganho em desempenho 
reprodutivo, produção leiteira e saúde, garantindo redução dos custos da recria 
e melhora no desempenho destes animais desde a primeira lactação. 
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Desenvolvimento de eletrodos carbono modificados contendo 
nanopartículas de ouro funcionalizadas para a aplicação em 

biosenssores 

Silva, Maria Luiza1; L. S.; Oliveira, Gildiberto3 M.; Arantes, Tatiane2,3 M. 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás. 
2Docente, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Goiás. 3Docente, Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás. 

Palavras chave: Nanopartículas de ouro, biosenssores, hantavírus, grafeno, 
eletrodeposição. 

A busca por materiais que apresentem novas propriedades se constitui um 
grande desafio para os pesquisadores da área de materiais. Neste sentido, a 
nanociência e a nanotecnologia vem se tornando um importante aliado para 
promoção destas melhorias, especialmente no que se refere a utilização de 
nanopartículas metálicas, de óxidos, de semicondutores e de nanomateriais de 
carbono no desenvolvimento de biossensores para detecção de vírus, 
bactérias e fungos, especialmente para diagnóstico das doenças infecciosas 
de significativa letalidade ou sequelas, como as provocadas por Hantavirus, 
Zica, Dengue, Papilomavírus Humano (HPV), dentre outras. O 
monitoramento/diagnóstico destes contaminantes biológicos com adequada 
seletividade, sensibilidade e reprodutibilidade é essencial para a proteção da 
saúde pública. Para estes monitoramentos estão disponíveis várias técnicas, 
tais como: ensaio imunoenzimático (ELISA), reação em cadeia da polimerase 
(PCR), e mais recentemente com os biossensores. Dentre os diferentes tipos 
de biossensores, os eletroquímicos têm características atraentes, incluindo, 
alta sensibilidade, procedimentos operacionais fáceis, e portabilidade. A 
seletividade do biosenssor é melhor alcançada pelo uso de um adequado 
biorreceptor que apresente alta especificidade ao analito alvo. Os 
biossensores atraem cada vez mais a atenção de grupos de pesquisa, que nos 
últimos anos passaram a investir em dispositivos voltados especificamente 
para a detecção de doenças infecciosas como as provocadas pelo Hantavirus. 
Desta forma, este projeto visa a síntese e funcionalização das nanopartículas 
metálicas com a proteína oriunda do nucleocapsídeo viral (proteína N 
recombinante do vírus Araraquara) e a posterior construção dos eletrodos para 
serem utilizados como biossensores na detecção do Hantavírus. Para tanto 
todas às condições experimentais serão avaliadas por meio de técnicas 
quimiométricas que possibilitaram a otimização dos parâmetros experimentais 
tanto na etapa de desenvolvimento dos eletrodos quanto na etapa de detecção 
do vírus; buscando-se a maior seletividade, sensibilidade e limite de 
quantificação. 

 

Desenvolvimento de protocolo para vitrificação de folículos 
ovarianos pré-vitelogênicos de zebrafish (Danio rerio) 

Campos, Gabriella S.1; Valadares, Lorrânny P.A.2; Lima, Larise C. O.3; Souza, 
Isaac F. C.4; Alves, Benner 5; Machado, Mônica R.F.6 
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1,2Discentes do programa de pós-graduação em Biociência Animal – Universidade Federal de Goiás – 
Regional Jataí; 3.4Discentes dos cursos de graduação - Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí; 5,6 
Docentes do programa de pós-graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás – 
Regional. 

Palavras-chave: Oócitos, preservação, material genético. 

O risco de extinção da fauna associado à necessidade do aumento da 
produção de proteína animal para consumo humano, determina a necessidade 
de tecnologias para a conservação de material genético. Dentre essas 
tecnologias, a criopreservação, tanto de gametas masculinos e femininos, vem 
possibilitando a preservação desse material. Independente da espécie, 
protocolos de congelamento de tecidos necessitam da adição de crioprotetores 
permeáveis (metanol, dimetil sulfóxido, propileno glicol e etileno glicol) e 
impermeáveis (açúcares e polímeros). De todos os polímeros utilizados, existe 
um termosensível, a Poly(N-vinylcaprolactam) (PNVCL), que apresenta 
características de se dissolver em água fria e também formando uma rede 
polimérica com ação hidrofóbica, expulsando assim, as moléculas de água do 
tecido. O presente estudo tem por objetivo avaliar um protocolo de 
criopreservação de folículos ovarianos de zebrafish associando metanol + 
etilenoglicol com PNVCL e PNVCL com adição de hidroxiapatita (PNVCL -Ha), 
avaliando a sua capacidade de manter a integridade e viabilidade do gameta 
feminino durante o congelamento e o descongelamento. O presente estudo 
será dividido em duas fases: caracterização morfométrica oocitária e 
criopreservação. Inicialmente, será selecionado o melhor fotoperíodo para 
manutenção destas fêmeas. Isso porque o aumento do número de folículos 
vitelogênicos diminui a viabilidade de criopreservação do tecido ovariano. Para 
a morfometria serão utilizadas 12 fêmeas expostas a fotoperíodos 12 luz: 12 
escuro e 14 luz: 10 escuro. Os ovários serão removidos, fixados em 
Karnovisky, incluídos em historesina e corados com azul de metileno, onde 
serão realizadas as avaliações de: quantidade de nucléolos e diâmetro do 
núcleo e do oócito. Para criopreservação serão utilizadas 75 fêmeas de Danio 
rerio alocadas no fotoperíodo selecionado do experimento 1. Os ovários dessas 
fêmeas serão subdivididos em dois grupos: grupo 1: folículos ovarianos 
dissecados; grupo 2: ovários inteiros. Para soluções de vitrificação, utilizaremos 
concentrações diferenciadas de PNVCL e PNVCL-HA. Após o 
descongelamento, a integridade dos ovócitos e a morfologia celular serão 
avaliados por análise histológica através da caracterização morfométrica. 
Espera-se que os ovários mantidos em fotoperíodo 12 luz: 12 escuro 
apresentem menor quantidade de folículos vitelogênicos e que a associação 
dos crioprotetores testados nesses ovários, determine a crioproteção para o 
tecido e assim futuramente um protocolo de criopreservação de ovócitos de 
zebrafish seja desenvolvido. 

 

Efeito analgésico de doses variadas de morfina epidural em 
felinos 

Santos, Thalita Castro Carvalho1; Ogliari, Kaline1; Martins, Nadiene Alves1; 
Regalin, Bruna Ditzel da Costa2; Guimarães, Jéssica Bueno3; Regalin, 

Doughlas4 
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1Mestranda, Programa de Pós-Graduação de Biociência Animal. Universidade Federal de 
Goiás. 2Médica Veterinária autônoma. 3Bolsista do Hospital Veterinário da Universidade 
Federal de Goiás, Regional Jataí. 4Docente, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 

Palavras chave: Avaliação, dor, multimodal, morfina. 

A dor é um mecanismo complexo e multidimensional de alta importância 
fisiológica e deve ser tratada adequadamente. Dentre os principais fármacos 
analgésicos, destaca-se a morfina, considerada o protótipo dos opioides. O 
uso de morfina através da via epidural em cães e gatos tem-se mostrado uma 
alternativa eficaz, econômica e segura no controle de dor em cães e gatos. O 
objetivo deste estudo é a avaliar o efeito analgésico do uso isolado de morfina 
em diferentes doses pela via epidural. Serão utilizadas 24 gatas adultas 
comprovadamente hígidas mediante avaliação clínica e análises laboratoriais, 
que serão submetidas a ovariosalpingohisterectomia (OSH). Antes da 
internação, os animais serão ambientalizados na sala de avaliação 
pósoperatória. Previamente ao procedimento, os animais permenecerão em 
jejum alimentar de 12 horas e, após tricotomia de membros, abdômen e região 
lombar onde será aplicada injeção epidural, serão canulados com cateter na 
veia cefálica direita e induzidos à anestesia geral utilizando propofol na dose 
de 8 mg/kg. Serão divididos em três grupos, sendo que, o grupo A (n=8), 
receberá a administração de morfina epidural na dose de 0,1 mg/kg, o grupo B 
(n=8), na dose de 0,15 mg/kg e o grupo C (n=8), na dose de 0,2 mg/kg diluídos 
em 0,35 mL/Kg. Após 15 minutos da administração epidural, serão aferidos os 
parâmetros basais (M0): frequência cardíaca (FC), temperatura corporal (T°C), 
pressão arterial sistólica (PAS), frequência respiratória (f) e fração expirada de 
dióxido de carbono (ETCO2). Os mesmos parâmetros serão avaliados 25 
minutos após a injeção epidural (M1), e durante o procedimento cirúrgico, na 
incisão de pele (M2), ligadura do pedículo ovariano direito (M3) e esquerdo 
(M4), ligadura da cérvix (M5), celiorrafia (M6) e final da sutura de pele (M7). Ao 
final do procedimento, serão recuperados e será realizada a avaliação de dor 
por dois avaliadores que desconhecem o tratamento com o auxílio da escala 
multidimensional de dor aguda em felinos, durante 12 horas. Caso ocorra a 
observação de dor, será administrado morfina 0,2 mg/Kg por via intramuscular. 
Ao final do período pós-operatório de 12 horas, os animais receberão 
analgésicos e serão devolvidos aos seus tutores. Os dados serão submetidos 
ao Teste de Shapiro-Wilk para avaliação da normalidade. Os dados 
paramétricos serão submetidos à Análise de Variância de uma Via (One Way 
ANOVA) seguida pelo teste Student-Newman-Keuls para comparação entre 
grupos, e para comparação entre tempos dentro do mesmo grupo, será 
utilizado a Análise de Variância de uma Via com Repetições Múltiplas (One 
Way ANOVA) seguido pelo teste Student-Newman Keuls. Os dados não 
paramétricos serão avaliados mediante ao Teste de Freedman seguido pelo 
teste de Tukey para comparação entre tempos dentro do mesmo grupo, e o 
teste de Kruskall-Wallis seguido pelo teste de Tukey para comparação entre 
os grupos. As diferenças serão consideradas significativas quando > 0,05. 
Espera-se com este estudo demonstrar que doses maiores de morfina podem 
promover maior ascendência do bloqueio epidural e proporcionar maior grau 
de analgesia trans e pós-operatória. 

 



 

32	

I SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL, CIÊNCIAS 
APLICADAS À SAÚDE E QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
	

Efeito antimicrobiano do óleo essencial de Campomanesia 
xanthocarpa em Escherichia coli isoladas de alimentos 

Alves, Larissa1; Almeida Dalila2; Santos, Kamylla3; Barbosa, Flávio4; 
Guimarães Mylene5; Nunes, Cecília6 

 
Escherichia coli é um das bactérias que coloniza a microbiota entérica de 
mamíferos e aves, com tudo, existem inúmeros tipos de cepas distintas, que 
apresenta diversos mecanismos específicos, conferindo características 
patogênica, essas cepas são divididas e classificadas em patotipos. Em função 
de suas características genéticas expressivas podem apresentar grande risco à 
saúde pública. A comercialização de alimentos, sobretudo de origem animal, 
estipulou barreiras sanitárias notórias nas relações comerciais nacionais e 
internacionais, uma vez que países importadores tendem a evitar a entrada de 
produtos contaminados com patógenos em seus sistemas de produção animal 
e para segurança dos consumidores. Tais cuidados reforçam as exigências 
relacionadas às relações comerciais e epidemiológicas quanto à segurança 
alimentar. Por sua vez, os alimentos devem ser seguros e livres de quaisquer 
fonte de risco ao consumidor, e contribuir com a saúde e manutenção do 
homem. Para assegurar um produto de qualidade é que não oferte riscos é de 
responsabilidade do serviço de inspeção, do ministério da agricultura pecuária 
abastecimento e ANVISA, garantir que medidas preventivas eficazes sejam 
executadas visando extinguir a transmissão de zoonoses, e doenças 
infectocontagiosas veiculadas por alimentos. A utilização demasiada de 
drogas como promotoras de crescimento ou para prevenção, vem se tornando 
um problema, e a busca de novas alternativas de antibióticos para superar 
essa tolerância/resistência é relevante. Nesta questão, os óleos essenciais, 
têm sido empregados como alternativa por possuírem estruturas capazes de 
interagir com ampla variedade de alvos proteicos para determinados fins. Os 
óleos essenciais são oriundos do metabolismo de plantas aromáticas e podem 
ter papel no combate a resistência antimicrobiana. A Campomanesia 
xanthocarpa tem diversos nomes populares, em diferentes regiões, sendo mais 
conhecido como gabiroba. É um fruto arredondado, com cor amarelo-
esverdeada, muito comum no Cerrado e apreciado pela população local e é 
possível que o óleo extraído da gabiroba tenha efeito antimicrobiano. Pelo 
exposto, esse trabalho tem como proposta analisar 200 cepas de E. coli 
isoladas de matrizes alimentícias entre os período de 2015 a 2019, da 
bactérioteca da Universidade Federal de Goiás regional Jataí. Essas cepas 
serão caracterizadas e classificadas em grupos patogênicos, através da PCR 
multiplex para determinação dos patotipos STEC, EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, 
e os extra intestinais. Será avaliada a sensibilidade dos isolados a 
antimicrobianos, pelas técnicas de determinação das concentrações inibitórias 
mínimas (MIC) e difusão de disco em agar, usando antimicrobianos de acordo 
com CLSI 2019. E se propõem avaliar o efeito do óleo essencial da 
Campomanesia xanthocarpa (gabiroba), extraído através da técnica de 
hidrodestilação por arraste a vapor em duas concentração distintas. Espera-se 
determinar o efeito antimicrobiano do óleo essencial Campomanesia 
xanthocarpa no controle de E. coli isoladas de alimentos, comparando-se com 
a terapêutica convencional. A partir desta comprovação, novos estudos 
deverão ser realizados para utilização desta ferramenta como alternativa ao 
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controle de doenças vinculadas por alimentos. Palavras chave: óleos 
essenciais, resistência, saúde pública. 

 

Efeito da adição de sucedâneo de colostro na dieta líquida de 
bezerras fornecido após 24 horas do nascimento 

Rodrigues, Marcelo Costa1; Chiogna Junior, Valdir2; Pereira, Érica Rezende3; 
Carneiro, Grace Kelly Martins4; Dias, Marcia5; Collao Saenz, Edgar Alain6 

1Discente do Curso de Pós Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal de Goiás Regional 
Jataí. 2Discente do curso de Pós Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal de Goiás 
Regional Jataí. 3Discente do curso de Pós Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal de 
Goiás Regional Jataí. 4Professora Mestra em Ortodontia no curso de Odontologia da Faculdade Morgana 
Potrich – FAMP. 5Professora. Doutora do Departamento de Zootecnia, Coordenadora do Laboratório de 
Nutrição Animal Federal de Goiás Regional Jataí. 6Professor Doutor do Departamento de Zootecnia, 
Centro de Ciências Agrárias. da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí (UFG-REJ). 

Palavras chave: diarreia, mortalidade, saúde, taxa de crescimento, 
Transferência Passiva de Imunidade. 
 
A importância do colostro para a sobrevivência de bezerros e suas 
conseqüências em sua vida produtiva e reprodutiva é conhecida há muitos 
anos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com 
sucedâneo de colostro (SC), fornecido após 24 horas do nascimento, sobre o 
desempenho e saúde de bezerras leiteiras. Sessenta e seis bezerras da raça 
Holandesa, de um rebanho comercial, foram divididos em 2 grupos (n = 33 em 
cada grupo) e receberam 4 L de colostro nas 4 h após o nascimento. Amostras 
de sangue foram coletadas de todos as bezerras 24 horas após a primeira 
ingestão de colostro e utilizadas para verificar a transferência imunidade 
adequada (PT> 5,5 g / dL). As bezerras designadas para o grupo controle 
receberam 6 L de leite pasteurizado, 3 vezes ao dia, sem inclusão de colostro. 
Um substituto do leite (22% de proteína: 19% de gordura) foi usado para 
aumentar para 18% de sólidos totais no leite pasteurizado para a dieta líquida 
basal. O grupo de tratamento recebeu 60 g (20/20/20 g) de SC em pó 
suplementar de dissolvido nos 6 L de alto teor de sólidos de leite do 2o ao 6o 

de vida. Apartir do dia 7o, todas as bezerras receberam a mesma quantidade 
de leite (18% de sólidos) e ração iniciador ad libitum. Após 30 dias, as bezerras 
receberam 4 litros duas vezes ao dia até o desmame com 60 dias de vida. As 
bezerras foram avaliadas diariamente quanto a sinais da doença e pesadas 
aos 30 e 60 dias. Os dados foram analisados usando um DIC em modelo misto 
com medidas repetidas no tempo, tratamento e suas interações como efeitos 
fixos, o peso ao nascer foi utilizado como covariável e a bezerra em tratamento 
foi considerado efeito aleatório. Não houve tratamento de interação × período. 
independentemente do período, as bezerras suplementados com SC foram 2,7 
kg mais pesados (P <0,01) e ganharam 0,07 kg/d mais que as bezerras do 
grupo controle (0,85 vs 0,78 kg/d) até desmame. Mesmo o número de casos 
de diarréia ter sido maior em bezerras não suplementadas (13 vs. 7), a 
ocorrência de diarréia não foi significativamente diferente entre as bezerras 
dos grupos tratamento e controle (P = 0,15). A diarréia foi correlacionada 
negativamente com o peso corporal ao 30 e 60 dias (P <0,05) e o ganho de 
peso diário aos 30 e 60 dias (P <0,03). O nível proteína total não apresentou 
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correlação com nenhuma das variáveis estudadas, confirmando transferência 
adequada da imunidade passiva. O produto utilizado nao foi capaz de reduzir 
significativamente a presença de diarreia entre os grupos, mas as bezerras 
alimentadas com leite com alto teor de sólidos e suplementadas com 
sucedâneo de colostro em pó nos primeiros 5 dias de vida melhoraram seu 
desempenho até o desmame ao 60 dias. 

 

Efeito da dose de energia depositada por laser de baixa 
potência na cicatrização epitelial em ratos wistar (Rattus 

novergicus) 

Martins, Nadiene Alves1; Prado, Lais Guerra¹; Santos, Thalita de Castro 
Carvalho¹; Moraes, Julia de Miranda²; Vulcani, Valcinir Aloisio Scalla²; Araujo, 

Gustavo Henrique Marques³ 
1Discente, do Programa de Pós-Graduação Biociência Animal. Universidade federal da Jataí. ²Docente, 
Universidade Federal de Jataí 3Docente, Programa de Pós-Graduação Biociência Animal. Universidade 
Federal de Jataí. 

Palavras chave: Laserterapia, regeneração tecidual, reparação tecidual. 

A pele é uma importante barreira de proteção para o corpo e está 
constantemente relacionada com atividades biológicas e bioquímicas, portanto 
as lesões de pele e suas formas de reparação ou o aceleramento desse 
processo são constantemente estudadas, a fim de minimizar os riscos que 
essas lesões podem trazer ao organismo. A reparação tecidual é um processo 
dinâmico que inclui diferentes etapas, entre eles a inflamação, proliferação 
celular e síntese de certos elementos, e recentemente foi descoberto a 
possibilidade de aceleramento desse processo com a utilização do laser de 
baixa potência. A laserterapia tem destaque na medicina porém, com 
metodologia empírica de aplicação, pesquisadores têm comprovado 
resultados promissores na sua utilização como efeito anti-inflamatório e 
analgésico, além de ser um método terapêutico não invasivo, seguro e com 
baixo custo de aplicação e manutenção. O objetivo deste trabalho é avaliar os 
efeitos da utilização do laser de baixa potência (LBP) com doses variáveis e 
doses fixas em feridas cirúrgicas. Utilizará 90 ratos Wistar (Rattus novergicus), 
machos, que serão distribuídos aleatoriamente em 6 grupos. Grupo controle 
(G0, n=15), grupo doses decrescentes (GD, n=15), grupo doses crescentes 
(GC, n=15) e os grupos com as doses fixas (G5J; G2J; G0,5J; n=15 
animais/cada grupo). Será realizada uma incisão longitudinal (3 cm) na pele da 
parte mediana do dorso, em seguida, as bordas da ferida serão suturadas, com 
quatro pontos simples, sendo utilizado fio de nylon monofilamentar 4-0 (D0). O 
grupo GD receberá irradiações decrescentes de acordo com o dia (D0, D1, D2, 
D3,5 J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2 J/cm²; D8, D9, D10, D11, 0,5 J/cm²), o grupo GC 
receberá tratamento com irradiações em doses crescentes de acordo com o 
dia (D0, D1, D2, D3, 0,5 J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2 J/cm²; D8, D9, D10, D11, 5 
J/cm²) e os grupos G5J; G2J e G0,5J receberão irradiações com doses fixas 
durante os 11 dias (G5J;5 J/cm²; G2J, 2 J/cm² e G0,5J, 0,5 J/cm²). As lesões 
serão avaliadas por imagem digital e processadas pelo programa Image J, 
classificadas macroscopicamente quanto ao escore de inflamação (0-3) e 



 

35	

I SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL, CIÊNCIAS 
APLICADAS À SAÚDE E QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
	

avaliadas diariamente por termógrafo. Serão confeccionadas e avaliadas 
lâminas histológicas em 3 momentos de coleta (D4, D8 e D12) para 
observação de tipos celulares e colágeno através da coloração de H.E. e 
Tricômio de Masson, avaliação de fibras de colágenos e sua classificação 
usando Picrosisius Red. Espera-se que o delineamento experimental proposto 
permita analisar e comparar os efeitos da laserterapia em doses crescentes, 
decrescentes e fixas nas feridas cirúrgicas em ratos e verificar efetividade 
quanto à redução do processo inflamatório e otimização do processo de 
reparação tecidual. Acredita-se que os resultados que serão obtidos possam 
contribuir para o estabelecimento de protocolos mais consistentes para o 
tratamento de lesões cutâneas cirúrgicas. Os resultados advindos da 
comparação das diferentes doses irão contribuir, também, com a comunidade 
científica na compreensão da relação dose e tempo de tratamento com o laser 
para estabelecer os limites de respostas celulares ao longo do tempo. 

 

Efeito da incorporação de óxidos em argilas na adsorção de 
compostos orgânicos 

Honorio, Daniela Cardoso1; Domingos ,Samuel Valentim1; Machado, Douglas 
Silva2; Batista, Tatiana2 

1Discente, Curso de química. Universidade Federal de Jataí. 2Docente, Curso de química. Universidade 
Federal de Jataí. 

Palavras chave: Argila, Adsorção, Azul de metileno, óxido de zinco, óxido de 
titânio. 
 
O uso de argilas como adsorventes vem ganhando destaque devido à busca 
por materiais que não agridem o meio ambiente quando descartados, à 
abundância das reservas mundiais e ao seu baixo preço. A possibilidade de 
modificar quimicamente as argilas possibilita o desenvolvimento do seu uso 
para diversos tipos de aplicações, como o uso como suporte para óxidos 
visando a produção de fotocatalisadores, agregando valor a esse abundante 
recurso natural. O objetivo do presente trabalho é avaliar a capacidade de 
adsorção de uma argila sintética e organofílica modificada com óxidos em 
comparação com a argila na ausência de óxidos. Utilizou-se a argila comercial 
claytone ® (bentonita modificada com surfactantes com cadeia alquílica de 16 a 
18 átomos de C). Para a modificação com TiO2 , foi utilizado o método de 
adição do óxido na forma de pó a uma dispersão de argila, obtendo-se a 
concentração final de 3% (m de óxido/m de argila). Para a modificação com 
ZnO adicionou-se o óxido na forma de gel a uma dispersão de argila2, obtendo-
se a concentração final de 3%. Todas as amostras foram calcinadas a 600oC 
por 2 horas. Para os estudos de adsorção, as amostras  foram dispersas em 
água por um período de 12 horas nas concentrações de 0,5 g L-1, 2,5 g L-1 e 
5,0 g L-1. Após este período adicionou-se o corante azul de metileno obtendo-
se a concentração final de 1 x 10-5 mol L-1.  Os experimentos foram realizados 
a temperatura de 28ºC por um período de 4 horas. Foram retiradas alíquotas 
das suspensões em diferentes intervalos de tempo, centrifugadas a 4000 rpm 
por 15 minutos e os sobrenadantes analisados por UV-vis.Os resultados da 
absorbância em função do tempo após a adição do corante indicam uma 
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adsorção instantânea do corante verificada por valores de absorbância na 
região de 665 nm (corante na forma monomérica) da ordem de 0,002. 
Observou-se que entre os três materiais analisados a argila modificada com  
 

Efeito Da Inserção De Nanopartículas De Hidroxiapatita Na 
Obtenção De Mantas Eletrofiadas De Poli(NVinilcaprolactama) 

(PNVCL) 

Assis, Jordanna F.1; Cristovan, Fernando H.2; Arantes, Tatiane M.2; Camargo, 
Emerson R.3 

1Discente, Programa de Pós-Graduação Em Química. Universidade Federal De Jataí. 
2Docente, Programa de Pós-Graduação Em Química. Universidade Federal De Jataí. 
3Docente, Programa de Pós-Graduação Em Química. Universidade Federal De São Carlos. 

Palavras chave: Eletrofiação, biomateriais, scaffold, nanofibras. 

O surgimento da engenharia tecidual resultou na elaboração de 
estratégias de criação de novos biomateriais, com diferentes propriedades 
funcionais, apresentando soluções para diversos desafios nos avanços 
tecnológicos, especialmente da medicina. Dentre os biomateriais, os 
materiais poliméricos destacam-se devido à sua versatilidade de 
processamento e moldagem, podendo ser sintetizados com propriedades 
específicas. Existem estudos recentes da utilização de polímeros na 
recuperação da pele após alguma queimadura ou alguma doença que a 
exponha de alguma forma. Uma solução promissora que tem sido estudada, 
na engenharia tecidual, é a utilização de nanofibras como substrato ou 
revestimento para facilitar a cura destas lesões. Um bom candidato para ser 
usado como biomaterial é a poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL), que é 
biocompatível e sensível à temperatura. Desta forma, neste trabalho foram 
preparadas nanofibras de PNVCL, usando a técnica de eletrofiação, 
buscando a obtenção de materiais biocompatíveis para a utilização como 
curativos para afecções cutâneas. A PNVCL foi polimerizada com sucesso 
por meio da polimerização radicalar com AIBN como iniciador e a obtenção o 
polímero foi comprovada por espectroscopia de infravermelho. Foram obtidas 
mantas eletrofiadas da PNVCL, mostrando a formação de fibras bem 
definidas e com a presença de algumas contas nas fibras distribuída ao longo 
das mantas. Um dos maiores desafios na síntese deste material é o controle 
das propriedades mecânicas. De modo geral, o controle do nível de 
reticulação de um polímero pode ser usado para o ajuste das propriedades 
mecânicas, como a tensão de ruptura e o módulo de elasticidade. O objetivo 
desse projeto será compreender a influência do nível de reticulação nas 
propriedades mecânicas dos filmes eletrofiados de PNVCL modificado com 
nanopartículas de hidroxiapatita e como o desempenho mecânico desse 
nanocompósito reticulado afetará a bioatividade do material. Portanto, serão 
preparadas mantas eletrofiadas de nanocompósitos de PNVCL com 
nanopartículas de hidroxiapatita, que é uma alternativa promissora no campo 
de biomateriais, pois, além de possibilitar maior resistência mecânica, a 
presença de nanopartículas na matriz polimérica propicia uma melhor 
interação entre o tecido e o biomaterial. Além disso, essas mantas serão 
submetidas à radiação ionizante, que também é uma alternativa muito 
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utilizada em biomateriais para conferir maior resistência mecânica através da 
reticulação da matriz polimérica. 

 

Efeito da Obesidade e do Diabetes Mellitus tipo 2 sobre a 
atividade das enzimas Epóxido Solúvel Hidrolase e 

CypHidroxilase 

Severino, Suziane Martins1; Benite-Ribeiro, Sandra Aparecida2,3 
1Discente, Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. 2Docente, Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde, Regional Jataí. 
Universidade Federal de Goiás. 3Docente, Pós-Graduação em Biociência Animal, RegionalJataí. 
Universidade Federal de Goiás. 

Palavras chave: Diabetes mellitus tipo 2, obesidade, ácido araquidônico, 
lipotoxicidade 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica crônica não 
transmissível caracterizada por elevação mantida da glicemia de jejum e da 
pós prandial. A hiperglicemia crônica pode ser devida à perda de 
sensibilidade dos tecidos alvo ou pela diminuição da secreção de insulina 
pela células β-pancreáticas. É uma desordem multifatorial, sendo que: 
obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e o 
envelhecimento estão entre importantes fatores de risco relacionados ao 
DM2. A obesidade é outro problema de saúde pública de ordem mundial que 
atinge milhares de pessoas. Pode ser definida como acúmulo de gordura 
corporal armazenada no tecido adiposo. Entretanto, quando a gordura é 
armazenada em tecidos ectópicos, nomeadamente no músculo esquelético, 
há acúmulo de diacilglicerol que gera um processo denominado de 
lipotoxicidade, que, por sua vez, pode evoluir para o DM2. Tem sido descrito 
na literatura associações entre a obesidade com o desvio na conversão do 
ácido aracdônico em ácidos dihidroxieicosatrienóicos (DHET) em vez da 
formação dos ácidos epoxieicosatrienóicos (EET). Os EET são derivados do 
ácido araquidônico pela ação das enzimas CYP- epoxigenases, e possuem 
propriedades anti-inflamatórias, anti-hipertensiva e anti-apoptotica. Porém, 
quando ocorre a hidrólise dos ácidos EET em ácidos DHET, pela ação da 
enzima Epóxido solúvel Hidrolase (SEH), as funções antes citadas são 
perdidas. Adicionalmente, os ácidos 20-hidroxieicosatrienóicos (20 HETE) 
são produtos da ação da enzima CYP-hidroxilase sobre o ácido araquidônico 
e também possuem funções pró-inflamatórias e vasoconstritoras. Apesar do 
descrito, não há estudos avaliando as relações entre obesidade, 
lipotoxicidade e DM2. Assim, o objetivo do presente projeto é analisar os 
efeitos da obesidade e do DM2 sobre a atividade das enzimas SEH e 
CypHidroxilase e sobre a concentração plasmática de indicadores da 
lipotoxicidade: fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a resistina e a 
interleucina-6 (IL-6). A seleção dos participantes da pesquisa será realizada 
com mulheres (35 a 50 anos de idade), pacientes de Unidades Básicas de 
Saúde do município de Jataí que assinarem o TCLE. As mulheres serão 
divididas em quatro grupos: a) com DM2 eutrófico; b) com DM e sobrepeso 
ou obesidade; c) sem DM e eutrófico; d) sem DM2 com sobrepeso ou 
obesidade. As pesquisadoras aplicarão os questionários: sócio-econômico, 
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internacional de atividade física e de frequência alimentar. Haverá também a 
coleta de sangue e de urina para realização de análises bioquímicas: 
glicemia de jejum, hemoglobina glicada e perfil lipídico. Para avaliação da 
atividade das enzima, serão quantificados, na urina, os ácidos EET, DHET e 
20 HETE, de acordo com o protocolos dos fabricantes dos kits. As análises 
serão feitas com os testes ANOVA ou Kruskal-Wallis, dependendo da 
normalidade das amostras. Esperamos que indivíduos com DM2 e 
obesidade apresentem aumento da atividade das enzimas SEH e 
CypHidroxilase em comparação a indivíduos sem DM2 e eutróficos. Com isto 
almejamos contribuir para o desenvolvimento de tratamentos futuros para o 
DM2. 

 

Efeito do cicloergômetro passivo sobre a capacidade 
funcional, e tempo de ventilação mecânica em pacientes 

críticos 

Mariel Dias Rodrigues1; Patrícia Leão da Silva Agostinho2 
1Discente, Curso ou Programa de Pós-Graduação. Universidade. 2Docente, Curso ou 
Programa de Pós-Graduação. Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí 

Palavras chave: UTI; ventilação mecânica; mobilização precoce. 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem a função de proporcionar suporte de 
vida e tratamentos adequados a pacientes em estado crítico. Neste setor, os 
indivíduos que necessitam de ventilação mecânica invasiva (VMI) estão 
propensos as consequências da imobilidade que incluem o comprometimento 
dos sistemas respiratório, cardíaco e musculoesquelético levando a redução 
da capacidade funcional. Os efeitos da imobilidade elevam os custos 
assistenciais, reduzem a qualidade de vida e a sobrevida pós alta. Assim, a 
atuação fisioterapêutica pode amenizar ou reverter os efeitos negativos do 
imobilismo por meio de condutas de mobilização precoce, dentre elas 
podemos citar os exercícios com cicloergômetro. O presente trabalho tem 
como objetivo avaliar o efeito da utilização do cicloergômetro sobre a 
capacidade funcional, e tempo de ventilação mecânica em pacientes críticos. 
Para isso realizou-se um ensaio clínico randomizado controlado, realizado na 
UTI do Hospital das Clínicas Doutor Serafim de Carvalho (HCDSC). 
Primeiramente, foi realizada uma triagem com objetivo de selecionar os 
pacientes com idade entre 20 à 59 anos, de ambos os sexos que estivessem 
em VMI. O objetivo da pesquisa foi explicado aos responsáveis pelos 
voluntários e após assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE), os pacientes foram submetidos a uma segunda triagem e 
randomizados em dois grupos: Grupo Controle (GCONT): atendimento 
fisioterapêutico convencional e Grupo Cicloergômetro (GC): protocolo de 
exercícios com cicloergômetro passivo. Foi avaliada a capacidade funcional 
pela Medida de Independência Funcional (MIF) no momento de admissão e 
alta da UTI. Até o presente momento, 100 pacientes foram admitidos na UTI 
do HCDSC, 25 eram elegíveis, entretanto, 11 destes apresentaram critérios de 
exclusão, 2 não finalizaram o protocolo por instabilidade hemodinâmica, 8 
foram a óbito, 3 finalizaram o protocolo no GC e 1 voluntários no GCONT. Os 
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resultados parciais demonstram que a pontuação da capacidade funcional 
avaliada na alta foi de 76,6±14,9 no GC em comparação ao voluntário do 
GCONT que apresentou 71, além disso os voluntários do GC apresentaram 
uma média de tempo de VM de 110±5,8 dias comparado ao voluntário do 
GCONT com 14 dias de internação. 

 

Efeito do colecalciferol na clonogenicidade de células de 
Glioblastoma Multiforme U87-MG 

Lopes, Andressa Rodrigues1; Felipe, Vitor Gabriel2; Dos Santos, Wagner3 
1Discente, Programa de Pós-Graduação Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS). Universidade 
Federal de Goiás. 2Discente, curso de Biomedicina. Universidade federal de Goiás. 3Docente, 
Programa de Pós-Graduação Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás – 
Regional Jataí. 

Palavras chave: Vitamina D, câncer, proliferação celular. 

Entre os vários tipos de câncer existentes o Glioblastoma Multiforme (GBM) é 
o tumor cerebral mais frequente em adultos, sem perspectiva de cura apesar 
dos avanços obtidos. Diante deste quadro a busca por novas alternativas 
terapêuticas é necessária. Recentemente, propriedades anticancerígenas da 
Vitamina D (VD) tais como antiproliferativa, antiinflamatória e efeitos na 
modulação da expressão gênica têm sido relatadas, mas com resultados 
controversos. O composto colecalciferol é um análogo da forma ativa da VD 
calcitriol. Neste trabalho, investigou-se a atividade antiproliferativa do 
colecalciferol, na linhagen celular U87–MG de Glioblastoma (proteína p53 
nativa). Para isso, foi realizado ensaio de clonogenicidade. O ensaio 
clonogênico, por princípio, permite avaliar a capacidade da célula se multiplicar 
e formar colônias em placa de cultura, sendo, portanto, útil para determinar a 
efetividade de agentes citotóxicos. Assim, as células foram plaqueadas na 
densidade de 100 células por placa Petri 35X10 mm estéril e incubadas por 8 
dias na ausência ou presença de diferentes concentrações de colecalciferol. 
As concentrações testadas foram de 100 a 10.000nM. Após o período de 
formação de colônias, o meio de cultura das placas foi removido, as colônias 
foram fixadas com solução Carnoy 3:1 (etanol/ácido acético) em temperatura 
ambiente por 15min. Em seguida, as placas foram coradas com solução Wright 
(0,06%) por 20min, e lavadas com água deionizada por 2 vezes para retirada 
do excesso do corante e deixadas em temperatura ambiente para secagem. 
Após a secagem, realizou-se contagem manual e análise no software Image J 
® (NIH, Bethesda, MD, USA). Foram consideradas colônias com mais de 50 
células em sua composição. A eficiência de plaqueamento e fração de 
sobrevivência foram calculados. O experimento foi realizado em triplicatas e 
três ensaios independentes. O efeito do Colecalciferol foi determinado 
comparando a diferença entre a média de colônias obtidas entre células 
tratadas e não tratadas utilizando o teste de análise de variância One-Way 
(ANOVA), seguida de pós teste de Tukey, com nível de significância p<0,05. 
As análises foram avaliadas através do software GraphPad prism (versão 5.0). 
Constatou-se diferença significativa na clonogenicidade de células tratadas 
com as concentrações de 100 a 10.000nM, em comparação com células não 
tratadas, com retomada de crescimento na concentração de 10.000nM, 
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sugerindo um efeito modulador do colecalciferol no crescimento de células 
U87-MG. 

 

Efeito do laser de baixa intensidade na regeneração do tecido 
muscular de camundongos inoculados com a peçonha de 

Bothrops moojeni 

Santos, Naiara Rodrigues dos1; Costa, Karollainy Santiago1; Sanchez, 
Hugo Machado2; Saturnino, Klaus Casaro3; Mendes, Mirian Machado4 

1Discentes do Curso de Graduação em Fisioterapia - Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí. 2 Co-Orientador, Docente do Curso de Fisioterapia - Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
3 Docente do curso de Medicina Veterinária - Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 4Orientadora, 
Docente do Curso de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 

Palavras chave: Dano tecidual local, envenenamento Bothrops, laserterapia. 

Cerca de 90% dos acidentes ofídicos são causados por serpentes botrópicas, o 
que leva a distúrbios sistêmicos e locais. As manifestações locais são mais 
proeminentes, caracterizadas por dor intensa, edema progressivo, hemorragia 
local, bolhas hemorrágicas e necrose tecidual. A lesão causada pela isquemia 
e/ou necrose tecidual direta, pode deixar sequelas com déficits funcionais, além 
de acarretar prejuízos na sensibilidade e motricidade do membro acometido. A 
soroterapia não reverte os efeitos locais gerados pela peçonha, assim, é 
necessária a busca por novas terapias coadjuvantes. A laserterapia de baixa 
intensidade oferece ao organismo uma ótima resposta aos processos 
inflamatórios, reduzindo quadros edematosos e dolorosos, além da 
bioestimulação celular, tornando-se uma promissora técnica de estímulo a 
regeneração tecidual. O objetivo desse trabalho é investigar o efeito do laser de 
baixa intensidade (660nm) na regeneração do tecido muscular, em 
camundongos inoculados com a peçonha da serpente Bothrops moojeni. Serão 
utilizados 84 camundongos Swiss machos, subdivididos em 10 grupos, sendo 
eles: controle laser (21 animais); salina (21 Animais); controle peçonha (21 
animais) e peçonha + laser (21 animais). A massa de peçonha inoculada será 
25ug, no músculo gastrocnêmio direito. As aplicações da laserterapia serão 
realizadas a cada 24 horas, através da técnica pontual (contato direto com a 
lesão), onde a caneta do laser será posicionada a 90º em relação à superfície 
da área lesada. Os parâmetros utilizados serão o comprimento de onda de 
660nm, modo contínuo, com 4J de energia total, por 40s. O protocolo de 
tratamento/irradiação se iniciará 24 horas após a inoculação, e a cada 24 horas 
desse procedimento 3 camundongos de cada grupo serão eutanasiados e o 
músculo inoculado dissecado e processado rotineiramente para confecção de 
laminas, esse processo se repetirá até chegar as 168 horas, pois dessa forma, 
será possível analisar os grupos que receberam de uma até sete aplicações de 
laserterapia. A análise dos resultados ocorrerá por meio de microscopia óptica 
de cortes do tecido coletado e corado com Hematoxilina e eosina (HE). Os 
resultados serão apresentados em diferentes aumentos e incidência de cortes 
histológicos. Espera-se que o Laser de baixa potência de comprimento de onda 
de 660nm tenha atividade sobre as células musculares, interferindo e 
colaborando para melhor regeneração tecidual da lesão causada pela peçonha 
inoculada. 
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Efeitos da Interação Spin-órbita em Nanofitas do tipo Kagomé 

Almeida, Patrícia1; Diniz, Ginetom2 
1Discente, Universidade Federal de Jataí, 75801-615 Jataí, GO, Brasil. 2Docente, Universidade Federal de 
Jataí, 75801-615 Jataí, GO, Brasil. 
O presente trabalho foi realizado com apoio financeiro da UFG. 

Palavras chave: Nanofitas, spin-órbita, Kagomé, funções de Green. 
 

Nos últimos anos materiais (2D) têm sido motivo de grande interesse da 
comunidade científica não só quando o assunto é investigar novos fenômenos 
que se originam em tais estruturas devido a restrição espacial que os elétrons 
são submetidos, mas também quando a finalidade é o desenvolvimento de 
dispositivos eletrônicos mais eficientes. Esse interesse se deve ao fato de que 
nessas estruturas ocorre o surgimento de novas propriedades que os 
diferenciam dos materiais bulk, além disso, há também a questão de sua 
dimensionalidade que possibilita a produção de dispositivos miniaturizados, 
sem que, com isso, seja inviabilizado seu funcionamento. Portanto, é 
fundamental a investigação da estrutura e das propriedades de transporte 
eletrônico desses sistemas para que seja possível futuras aplicações. Neste 
trabalho, realizamos um estudo teórico do transporte eletrônico em 
nanoestruturas tipo nanofita produzidas a partir da rede Kagomé. Essa rede se 
mostra como um ótima plataforma para o estudo de sistemas de baixa 
dimensionalidade devido às características peculiares que apresenta, como, 
por exemplo, suportar estados exóticos da matéria. Para descrever as 
propriedades de transporte (condutância), empregamos simulações numéricas 
utilizando códigos desenvolvidos em linguagem Fortran. As metodologias 
utilizadas foram o método tight-binding no formalismo do espaço real em 
conjunto com o formalismo das funções de Green. Nossos cálculos foram 
realizados para diferentes comprimentos e geometrias de fitas, na presença de 
diferentes tipos de interação spin-órbita (ISO). Por fim, buscamos mostrar não 
só comportamento dessas nanoestruturas quando sujeitas a ISO, mas também 
apresentar possíveis formas de implementações dessas redes no campo da 
spintrônica. 

 

Eficiência de plaqueamento de células U87 semeadas em 
diferentes densidades 

Felipe, Vitor¹; Lopes, Andressa²; Dos Santos, Wagner³ 
¹Discente, Curso de Biomedicina, UFJ. ²Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 
UFJ. ³Docente, Curso de Biomedicina e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. UFJ. 

Palavras chave: Plaqueamento, U87, clonogênico. 

A eficiência de plaqueamento (EP) é um ensaio de longa duração realizado 
para avaliar a taxa de sobrevivência e potencial proliferativo de linhagens 
celulares em determinadas. Na determinação da EP as células são plaqueadas 
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em baixas densidades e a leitura é realizada após uma a três semanas. Assim, 
a capacidade proliferativa celular pode ser avaliada por meio do tamanho e o 
número de colônias formadas, sendo por exemplo, utilizado em ensaios de 
clonogenicidade. A linhagem utilizada no respectivo trabalho foi a U87 de 
Glioblastoma Multiforme Humano, um tumor cerebral altamente invasivo e 
rápida proliferação celular. Para a determinação da eficiência de plaqueamento 
as células foram semeadas em placas Petri 35X10mm (Cellstar®) em triplicatas 
na densidade de 100–150 céls/placa em meio DMEM suplementado com 5% 
de soro fetal bovino (Gbico®) e 50 U/ml de penicilina. Passados 24h de 
plaqueamento, tempo necessário para adesão das células à placa, o meio das 
mesmas foi trocado e as células incubadas por 8 dias, período suficiente para a 
formação de colônias isoladas. Após o período de formação de colônias, o 
meio de cultura das placas foi retirado e as células fixadas em solução Carnoy 
3:1 (etanol/ácido acético) em temperatura ambiente por 15min. Posteriormente, 
a solução fixadora foi retirada e as colônias lavadas com PBS 1X. Em seguida 
coradas com solução Wright (0,06%) por 20min, e lavadas com água 
deionizada por 2 vezes para retirada do excesso de corante e deixadas em 
temperatura ambiente para secagem. Após a secagem, realizou-se contagem 
manual pelo observador em microscópio óptico (Leica®) e análise no software 
Image J® (NIH, Bethesda, MD, USA). A EP taxa(%) foi calculada pela seguinte 
fórmula: número de colônias formadas/número de células plaqueadas x 100. 
Ao comparar a média de colônias formadas nas diferentes densidades foi 
observada a média de 68 colônias para a densidade de 150 céls/placa, e 42 
para 100 céls/placa. Desta maneira, para ensaios com esta linhagem nestas 
condições, observa-se que a melhor densidade de plaquamento é para 150 
céls/placa. Resultado esperado devida à características de crescimento da 
linhagem celular em estudo. 

 

Estudo do efeito da inserção de nanocelulose e bixina no 
preparo de hidrogeis de poli (2-hidroxietil  metacrilato) para 

serem utilizados como biomateriais 

Costa, Géssica Carla de Souza1 Arantes, Thaís Moraes2 Arantes, Tatiane 
Moraes1 

1(Química – Universidade Federal de Jataí). 2(Química – Instituto Federal Goiano – Campus Iporá). 

Palavras-Chaves: Hidrogéis, nanocelulose, bixina, nanocompósitos, 
biomateriais. 
 
Os hidrogéis são formados por estruturas poliméricas tridimensionais, 
constituídas por macromoléculas, interligadas pela interação física e por meio 
de ligação covalente, possuindo assim capacidade hidrofílica. Os hidrogéis são 
porosos, permeáveis e maleáveis, o que viabiliza o fluxo de fluidos dentro da 
estrutura, podendo ser moldadas em vários formatos diferentes, permitindo 
assim a incorporação e liberação de medicamentos de diferentes polaridades, 
em diversos tipos de tecidos humano.  Sendo assim, os hidrogéis podem ser 
utilizados em diversos setores da biomedicina, bem como na produção de 
diversos materiais, devido ao baixo custo e sua versatilidade. Além disso, 
pode-se adicionar nas estruturas dos hidrogéis, substâncias que apresentam 
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propriedades terapêuticas como a bixina. A bixina é um carotenoide extraído 
das sementes de Bixina orellana L. popularmente conhecida com urucum. A 
bixina possui propriedades antioxidantes, anti-hemorrágicas, cicatrizantes, 
antitérmicas, anti-inflamatórias, afrodisíacas e ação reguladora nos 
metabolismos da glicose e dos lipídeos, entre outras. Por outro lado, os 
hidrogéis possuem baixa resistência mecânica e com a inserção de 
nanopartículas no formato de fibras como as nanoceluloses, pode-se melhorar 
tanto a resistência mecânica quanto a biocompatibilidade destes hidrogéis. 
Neste contexto o presente trabalho tem como objetivo preparar um 
nanocompósito de PHEMA/nanocelulose/ bixina para a formação de hidrógeis 
do tipo rede polimérica interpenetrante, que possa ser utilizado como 
biomateriais. Buscando assim o desenvolvimento de um hidrogel partindo do 
poli(2-hidróxietil  metacrilato) - PHEMA incorporado de nanocelulose e bixina 
para produzir um nanocompósito com maior estabilidade, baixa toxicidade e 
biocompatibilidade na regeneração tecidual. Além dos vários benefícios dos 
hidrogéis na regeneração celular a bixina também possui várias propriedades 
terapêuticas. A associação do hidrogel e da bixina pode-se desenvolver um 
medicamento de baixo custo e com potencial de regeneração tecidual, com 
grande potencial curativo, pois os nanocompósitos são utilizados pela 
biomedicina para produção de materiais e na fabricação de fármacos com 
liberação controlada, minimizando assim o uso de altas dosagens de 
medicamento, pois atuam com especificidades. 
 

Estudo do Efeito da Temperatura no Processo de Adsorção em 
Argila Natural do Sudoeste Goiano  

Domingos, V, Samuel 1; Feliciano, C, Alexia 1; Honorio, C, Daniela 1; Batista, 
Tatiana 2, Machado, S, Douglas 2 

1Discente, Curso de Química. Universidade Federal de Jataí. 2Docentes, Curso de Química. Universidade 
Federal de Jataí. 

Palavras chave: Argilas, temperatura e adsorção.  
 
As argilas são minerais formados por alumino-silicatos, podendo conter 
também ferro e magnésio entre outros. Suas partículas possuem tamanhos 
menores ou iguais a 2µm, o que lhes confere uma grande área superficial 
proporcionando uma boa aplicação como adsorvente. O corante azul de 
metileno é usado como sonda em estudos de sistemas micro heterogêneos, 
pois suas características espectrofotométricas são bem conhecidas, 
possibilitando obter informações sobre a superfície a capacidade de adsorção 
das argilas em estudo. Objetivo do presente trabalho foi a avaliação do efeito 
da temperatura na adsorção do corante azul de metileno em uma argila natural 
extraída da região sudoeste do estado de Goiás. A argila do tipo montmorilonita 
foi extraída da região da cidade de Montividiu-Go e purificada. Foram 
preparadas suspenções diferentes concentrações de argila de 0,5 gL-1,, 1,0 gL-

1, 2,5 gL-1, 3,5 gL-1, 5,0 gL-1, 7,5 gL-1 e 10,0 gL-1. As suspensões 
permaneceram sob agitação magnética por 24 horas. A suspensão foi 
aquecida até a temperatura de 45 ºC e acondicionada em um calorímetro de 
caixa de madeira com isolamento de isopor, permitindo assim realizar o 
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experimento sob temperatura constante. Após estabilizada a temperatura 
adicionou-se uma alíquota do corante azul de metileno(5x10-4 molL-1), obtendo-
se a concentração final de corante de 4x10-5 mol.L-1 nas suspensões de argila. 
O mesmo procedimento foi realizado na temperatura de 10ºC. Alíquotas foram 
retiradas das suspensões em diferentes intervalos de tempo, centrifugadas a 
4000 rpm por 15 minutos e os sobrenadantes analisados em UV-vis. Os 
resultados obtidos indicam que em temperaturas altas (45 ºC) o processo de 
adsorção ocorre instantaneamente na medida de tempos 0 minutos 
praticamente todo o corante já havia sido adsorvido. Na temperatura de 10 ºC o 
processo de adsorção foi significativamente mais lento, principalmente nas 
concentrações mais baixas de argila (0,5 e 2,5gL-1), porém nas concentrações 
de 5gL-1 e 10gL-1 a adsorção foi instantânea. Na concentração 0,5gL-1 
praticamente não ocorreu adsorção durante o período analisado de 1 hora. Na 
concentração de 2,5gL-1 atingiu-se o equilíbrio de adsorção em 30 minutos. O 
estudo do efeito da temperatura na adsorção do corante em argila indicou que 
em altas temperaturas a adsorção é instantânea enquanto que em baixas 
temperaturas a adsorção ocorre mais lentamente, porém o corante é 
completamente removido da solução após o período de 1 hora, exceto para a 
concentração de argila 0,5gL-1. 
 

Estudo do extrato de Casearia arborea na inibição da atividade 
coagulante da peçonha de Bothrops alternatus 

Assis, Dwight Silva1; Santos, Benedito M.2, Paula, Vaderlúcia F.3; Mendes, 
Mirian M4 ; Silva, Jorge Nelson5 

1Discente, Programa de Doutorado PGBB (Universidade Federal de Goiás). 2Discente do Curso de 
Medicina Veterinária (Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí). 3 Docente Instituto de Química 
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 4Docente, Ciências Biológicas (Universidade Federal de 
Goiás – Regional Jataí). 5Docente, Programa de Doutorado PGBB (Universidade Federal de Goiás).  

Palavras-chave: Dano tecidual, extrato vegetal, inibição, ofidismo.  

A grande variedade de metabólitos secundários vegetais é atrativa para a 
pesquisa científica e consequente descoberta de moléculas possivelmente 
úteis para a saúde animal e humana. Neste sentido, este estudo buscou 
avaliar a neutralização da ação da peçonha de Bothrops alternatus, combinada 
ou não com extrato metanólico vegetal de Caseária Arbórea (MGCA) 
combinados nas razões de 1:10 e 1:50 (m/m, peçonha: extrato). Os controles 
com apenas peçonha ou extrato MGCA e solução Salina (NaCl 09%) também 
foram realizados. A atividade coagulante induzida pela peçonha (10ug), foi 
testada com plasma bovino a 37°C, os resultados foram expressos em 
segundos.  A atividade hemorrágica da peçonha (15ug), foi avaliada após 150 
min da aplicação  de amostras no dorso de camundongos (n= 4 ). Os 
resultados foram relatados como média ± DP. A atividade miotóxica usou 
grupos de camundongos que receberam injeções no músculo gastrocnêmio 
direito de  doses de 25 µg da peçonha e posteriomente o efeito da enzima 
creatina quinase (CK) do plasma foi determinada. A atividade fosfolipásica, 
foi realizada utilizando-se como substrato a gema de ovo, e os halos formados 
nas placas pela ação da peçonha (10ug) foram medidos com auxilio de um 
paquímetro e a área calculada. As análises histopatológicas das secções do 
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músculo gastrocnêmico de camundongos tratados após 3, 6, 24 e 48 horas 
com 20µg do veneno bruto de B. alternatus foram realizadas por microscopia 
optica. Os resultados mostram que o extrato MCGA foi capaz de inibir a 
atividade coagulante em 59%, diminuiu consideravelmente a atividade 
hemorrágica, já na atividade miotóxica foi visto um decréscimo na enzima 
creatina quinase, avaliando a atividade fosfolipásica notou-se um declínio na 
atividade hemolítica em 50%, e por fim na analise histopatológica foi notada a 
redução do dano tecidual local onde esteve presente o MCGA  o que evidencia 
que este pode representar um possível coadjuvante à soroterapia utilizada 
atualmente para neutralizar a ação da peçonha de B. alternatus. 
 

Estudo do modelo ZGB fora do equilíbrio em uma rede 
aleatória de sítios 

Alves, Geomar Souza1; Gomes, Paulo Freitas2 
1Geomar Souza Alves, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Jataí. 2Paulo 
Freitas Gomes, Unidade Acadêmica de Ciências Exatas. Universidade Federal de Jataí.  

Palavras chave: Modelo ZGB, rede aleatória, dióxido de carbono. 

Processos catalíticos em superfícies tem atraído grande interesse devido a 
suas importantes aplicações como nas indústrias petroquímica e automotiva. 
Esses processos são conhecidos também como heterocatálise e são 
extensivamente estudados por métodos teóricos para se obter um melhor 
entendimento deles. O modelo de Ziff-Gulari-Barshad (ZGB), por exemplo, 
tem sido muito explorado para se estudar a oxidação do monóxido de 
carbono (CO + O → CO2) em uma superfície metálica no contexto de 
mecânica estatística fora do equilíbrio. Neste contexto o objeto de estudo 
será o modelo ZGB em rede aleatória de sítios. O intuito é o de estudar como 
a rede de sítios altera as transições de fase e os expoentes críticos do 
sistema. Este modelo descreve a oxidação do CO quando absorvido em um 
catalisador. Este sistema tem sido amplamente estudado em uma rede 
quadrada de sítios. Nesta há 3 fases: contaminada por oxigênio, contaminada 
por monóxido de carbono e produção sustentada de dióxido de carbono. O 
parâmetro de controle é a probabilidade de CO ser absorvido y e o parâmetro 
de ordem é a densidade de CO na rede. Além disso, os expoentes críticos 
definem em qual classe de universalidade sistema está. Neste projeto 
pretende-se estudar este modelo em uma rede aleatória e analisar as 
variações nas fases e nos expoentes críticos. Deseja-se ver as alterações 
nas transições de fase (y1 e y2) e nos expoentes críticos em função do 
parâmetro p, característico da Rede de Erdös-Rényi. Quanto maior p maior 
será a conectividade média, o que pode aumentar a produção de CO2, 
aumentando o intervalo em y da fase ativa. O modelo ZGB em uma rede 
quadrada pertence a classe de universalidade de percolação direta, porém 
não há estudos desse modelo em outros tipos de rede. Espera identificar se 
há uma alteração na classe de universidade quando uma rede aleatória de 
sítios é utilizada. Essa nova identificação, a partir da transição de fase e dos 
expoentes críticos, é um resultado muito interessante. 
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Estudo epidemiológico, biológico, e molecular de T. gondii 
isolados em galinhas caipiras na região sudoeste de goiás 

Domann, Natália¹; Rezende, Hanstter Hallison Alves² 
1Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de 
Goiás. 2Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal 
de Goiás. 

Palavras chave: Toxoplasma gondii, epidemiologia molecular, RFLP-PCR, 
diversidade genética, avaliação de virulência, morfometria. 

A toxoplasmose é uma protozoonose transmitida pelo parasito Toxoplasma 
gondii. A transmissão horizontal ocorre pelo consumo de água e/ou alimentos 
contaminados com oocistos, e por ingestão de carnes cruas ou malcozidas 
contendo cistos do parasito. As galinhas caipiras são consideradas 
bioindicadoras de contaminação ambiental por oocistos de T. gondii, pois estão 
constantemente em contato com o solo, além de serem consideradas 
excelentes para se obter isolados do parasito. Desta forma, este trabalho 
pretende isolar T. gondii a partir de tecidos de galinhas caipiras da região 
Sudoeste de do Estado de Goiás, determinar os genótipos dos isolados e 
correlacioná-los quanto sua virulência. Para realização deste estudo serão 
utilizados cerca de 50 animais adquiridas em propriedades rurais da Região 
Sudoeste de Goiás. Os animais serão eutanasiados para coleta de amostras 
de sangue e tecidos. O Teste de Hemaglutinação Modificado, será empregado 
para determinar o título de anticorpos, enquanto as amostras de tecidos, 
sofrerão digestão péptica para detecção do material genético do parasito pela 
técnica de Reação em Cadeia da Polimerase, e posteriormente, para o 
bioensaio em camundongos. Os camundongos sintomáticos serão 
eutanasiados, e será obtido o lavado intraperitoneal para visualização dos 
taquizoítos. Aqueles que não apresentarem sintomatologia, serão eutanasiados 
após 60 dias de inoculação, e submetidos a sorologia por Imunofluorescência 
Indireta, e a pesquisa de cistos teciduais. Os isolados obtidos, serão 
submetidos a genotipagem por meio das técnicas de PCR-Multiplex para 
amplificação da sequência alvo de DNA e posteriormente, pela Nested-PCR, e 
seus resultados serão comparados e classificados de acordo com os genótipos 
presentes no ToxoDB, sendo posteriormente analisados filogenicamente. Além 
disso, a partir dos isolados também será realizada a confecção de lâminas para 
avaliação de características morfológicas dos parasitos. Portanto, com este 
projeto esperamos conhecer o perfil das cepas que circulam na região, 
auxiliando no estudo epidemiológico e no entendimento da fisiopatologia desta 
protozoonose no estado. 

 

Identificação de Staphylococcus sp. Resistentes e avaliação in 
vitro de 3 diferentes compostos usados no tratamento da 

piodermite superficial canina 

Lima, Dalila Almeida¹; Oliveira, Larissa Alves²; Santos, Kamylla Caroline³; 
Pinto, José Guilherme Souza4; de Oliveira, Franco Angélica5; Stella, Ariel 

Eurides6  
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Palavras chave: MRSP, MRSA, antimicrobianos, dermatologia veterinária. 

A piodermite superficial canina (PSC) é uma afecção dermatológica cada vez 
mais frequente na rotina clínica de Médicos Veterinários, sendo uma infecção 
de origem bacteriana onde o agente Staphylococcus pseudointermedius está 
envolvido em mais de 90% dos casos como patógeno causador de tal distúrbio. 
Devido ao seu caráter secundário a doenças subjacentes e muitas 
recorrências, seu tratamento quase sempre é feito com antibióticos sistêmicos 
que na sua grande maioria ocorre indevidamente e sem diagnóstico. A 
resistência aos antimicrobianos é representada, em muitos casos pelo S. 
Pseudointermedius meticilina resistente (MRSP) que hoje é resistente a 
praticamente todos os betalactâmicos, tornando-se um grande desafio para os 
clínicos. Essas mudanças na suscetibilidade antimicrobiana ajudaram a 
reenfatizar a importância de uma abordagem multimodal no tratamento da 
doença, incluindo terapia tópica, que quase nunca é utilizada como única 
opção de tratamento para os casos de PSC. Um número crescente de 
diferentes antibacterianos e antissépticos tópicos está disponível para uso na 
prática de pequenos animais, como clorexidina, que se destaca por ser um 
antisséptico de baixa toxicidade, o hipoclorito de sódio que é um alvejante 
barato e amplamente disponível e o barbatimão (Stryphnodendron adstringens) 
que é uma leguminosa bastante frrequente no cerrado braliseiro, possuindo 
atividade antibacteriana. O objetivo do estudo é idenficar Staphylococcus sp. 
resistentes através de isolados bacterianos, obtidos de amostras coletadas de 
60 cães (30 com PSC secundária à Dermatite Atópica e 30 com PSC não 
atópica), atendidos no Hospital Veterinário- UFG- Regional Jatái, e comparar 
esses 3 diferentes compostos (Digluconato de Clorexidina, Hipoclorito de Sódio 
e Stryphnodendron adstringens in vitro). A expressão do gene MecA será 
avaliada através da técnica de PCR, o efeito inibitório dos compostos através 
da Concentração Inibitória Mínima (MIC) e a eficácia diante dos principais 
agentes isolados envolvidos nos quadros de PSC será feita por análises das 
concentrações dos compostos utilizados e comparações entre estes. Dentre os 
resultados esperados para os diferentes grupos de compostos utilizados 
através dos testes in vitro espera-se estimar qual deles obteve melhor eficácia 
diante do protocolo de tratamento instituído, frente as análises microbiológicas 
analisadas durante o desenvolvimento do estudo. 

 

Métodos diagnósticos e rastreamento da Ehrlichia canis 
(Donatien & Lestoquard, 1935) em cães assintomáticos 

Oliveira, Priscila Gomes¹; Ramos, Dirceu Guilherme de Sousa²; Moreira, 
Cecília Nunes³  

1Mestranda do PPG em Biociência Animal da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí, Jataí - 
UFG/REJ. ²Professor adjunto do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás 
Regional Jataí - UFG/REJ. 3Professora adjunta, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade 
Federal de Goiás Regional Jataí - UFG/REJ.  
*Fonte de recursos: FAPEG 

Palavras-chave: Esfregaço sanguíneo, hematozoários, parasitismo, PCR, RIFI. 
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A erliquiose canina é uma doença infecto-contagiosa classificada 
como hemoparasitose, causada pela bactéria Ehrlichia canis. Sendo frequente 
na rotina clínica veterinária promovendo prejuízos à saúde dos animais 
infectados. Com elevada prevalência da erlichiose entre a população canina, as 
limitações das técnicas convencionais de diagnóstico em cães parasitados e 
com manifestações clinicas inespecíficas da doença, a avaliação de outros 
métodos de diagnósticos disponíveis devem ser considerados principalmente 
em animais assintomáticos. Objetivou-se realizar uma investigação clínica da 
presença de E. canis e anticorpos anti-E.canis em cães assintomáticos, por 
meio de diferentes métodos de diagnóstico. Ainda comparar a eficácia das 
diferentes técnicas de pesquisa deste hemoparasita em cães sem 
sintomatologia clínica. Para alcançar os objetivos propostos foram incluídos no 
projeto até o momento, 50 cães assintomáticos de um total de 70 cães 
submetidos a pesquisa de presença de mórulas de E. canis em esfregaços 
sanguíneos do sangue venoso, sangue da ponta da orelha e capa leucocitária; 
presença de DNA de E. canis em amostras de sangue por Reação em Cadeia 
da Polimerase (PCR); e a presença de anticorpos por Imunoflorescência 
Indireta (RIFI). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) segundo parecer 009/2018. Esses cães sem distinção de raça e idade 
variando entre 6 meses a 8 anos de ambos os sexos são participantes do 
projeto de controle populacional por meio de contracepção cirúrgica, realizado 
no Hospital Veterinário da UFG Regional Jataí no ano de 2018 e 2019. De cada 
animal, realizou-se a coleta de sangue para realização de hemograma 
completo com pesquisa de mórulas em sangues venoso e periférico, além do 
concentrado de leucócitos obtido após centrifugação. O sangue venoso foi 
destinado também à realização de teste molecular por meio de PCR e o soro 
para a realização da RIFI no Laboratório de Virologia e Rickettsioses do 
Hospital Veterinário (HOVET) da UFMT. Até o momento, foram realizados o 
hemograma completo, pesquisa de mórulas nos 3 tipos de esfregaços, a PCR 
e a RIFI. Dos 50 animais avaliados até o momento, um foi positivo para E. 
canis no esfregaço por capa leucocitária, até o momento nenhum resultado 
positivo por PCR e 24 animais apresentaram anticorpos antiE.canis, sendo 14 
animais com titulações altas e diluições acima de 1:640. Com a exploração de 
diferentes métodos diagnósticos, foi possível explorar a subjetivada de alguns 
testes convencionais de pesquisa por esfregaço sanguíneo independentemente 
do tipo de técnica empregado no laboratório, em virtude dos resultados 
negativos por PCR nestes animais. Além disso ao avaliar os resultados 
sugestivos presente no hemograma como possíveis marcadores para essa 
fase da doença, foi observado a presença das alterações mais 
frequentes como sendo a anemia, hiperproteinemia e leucocitose. Devido a 
persistência da anticorpos e alta titulação, existe um estimulo antigênico 
persistente, porém a determinação de presença de doença ativa, deverá ser 
melhor avaliada levando em consideração o resultado em PCR. Desse modo, 
os resultados finais irão contribuir melhor o esclarecimento sobre a conduta de 
clínicos veterinários perante o diagnóstico definitivo ou precoce da ehrlichiose 
canina em fase assintomática. 
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Morfologia da laringe de Choloepus didactylus 

Perussi, Gabriel Quezadas¹; Paranaíba, Juliana Flávia Ferreira e Silva²; Freitas, 
Letícia Menezes²; Lima, Fabiano Campos³ 

¹Discente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências biológicas, Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí; ²Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Goiás-
Regional Jataí; ³Docente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Goiás-Regional Jataí. 

Palavras chave: Anatomia, xenartra, preguiça-real. 

Os bichos-preguiça do gênero Choloepus apresentam três dedos com garras 
nos membros pélvicos e apenas duas nos torácicos, o que lhes conferem o 
nome popular de preguiças-de-dois-dedos. A espécie Choloepus didactylus é 
conhecida como preguiça-real, sendo encontrada apenas na América do Sul. 
Possui hábito solitário e arborícola, cuja alimentação é baseada em folhas, de 
preferência as novas, galhos macios, gemas laterais ou apicais e frutos. Os 
dados anatômicos sobre esta espécie são escassos, e, portanto, objetivou-se 
realizar a descrição morfológica da laringe da referida espécie. Utilizou-se um 
espécime pertencente ao acervo do Laboratório de Anatomia Humana e 
Comparativa da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. Foi realizada 
a descrição macroscópica topográfica e morfometria do tamanho corpóreo do 
animal e da laringe seguindo os procedimentos usuais de dissecação e 
posteriormente realizada a documentação fotográfica. A Choloepus didactylus 
apresenta um tamanho corpóreo de 28,6 cm e apresenta a laringe localizada 
na região caudal à faringe, cranial à traqueia, ao mesmo nível que o canal 
auditivo, medindo 1,64 cm de comprimento e 1,54 cm de largura. Em vista 
ventral, foi possível identificar cranialmente os músculos milohióide e digástrico, 
e caudalmente o músculo esternotireóideo, que quando rebatido é possível 
observar o músculo tireohióideo e cricotireóideo. Em vista dorsal identificou-se 
o músculo cricoaritenóideo dorsal e o aritenóideo transverso. Lateralmente, 
após a retirada da cartilagem tireóidea, internamente, estão dispostos os 
músculos aritenóideo lateral e tireoaritenóideo. Sobre a composição 
cartilaginosa, a laringe apresenta as cartilagens tireóidea, cricóidea, epiglote e 
aritenoídea. A cartilagem tireóidea apresenta cornos caudal e rostral, direito e 
esquerdo, e uma protuberância na parte médio-lateral esquerda e direita, 
estando ausente a incisura tireóidea caudal. A cartilagem cricóidea apresenta 
um arco cricóideo extendido rostralmente, quatro forames vasculares e as 
faces articuladas para as cartilagens tireóide e aritenóidea. A aritenóidea 
possui um formato de “V” com três processos, o corniculado, o vocal e o 
muscular. A epiglote tem uma base reta, um leve estreitamento na face 
laríngea e se expande no ápice em formato côncavo. No entanto, sabe-se que 
a morfologia da laringe pode variar entre espécies quanto ao formato das 
cartilagens, presença ou ausência de determinados músculos intrínsecos e 
extrínsecos, por isto a importância da anatomia comparada em descrever a 
morfologia dos órgãos das diferentes espécies e assim fornecer informações 
importantes para áreas relacionadas a clínica de silvestres. 
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Morfologia do sistema reprodutor feminino de Alouatta 
belzebul 

Pereira, Érica Rezende1; Pereira, Kleber Fernando2; Pereira, Dayane Kelly 
Sabec3; Pires, Vanessa Chiaparin Martin Coelho4; Fernandes, Raniery José5; 

Rodrigues, Marcelo Costa6 
1Discente do Programa de pós-graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Regional Jataí. 2Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal do Paraná – Campus Toledo. 
3Docente do Curso de Medicina, Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel, Paraná, Brasil. 4Discente do 
Programa de pós-graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional Jataí. 
5Discente do Programa de pós-graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Regional Jataí. 6Discente do Programa de pós-graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de 
Goiás (UFG) Regional Jataí. 

Palavras chave: Bugio, anatomia, histologia, órgãos genitais femininos, 
primatas. 

Os primatas da espécie Alouatta belzebul (A. belzebul) conhecidos 
popularmente por guaribas de mãos vermelhas ou bugio de mãos ruivas são 
endêmicos do Brasil, pertencem a família Atelidae e são classificados como 
Primatas do Novo Mundo (PNM). São animais de grande porte, hábitos 
diurnos, movimentos lentos e locomoção quadrúpede. Apresentam dimorfismo 
sexual, cauda preênsil e o osso hióide bastante pronunciado. De acordo com a 
classificação da Lista Vermelha da Fauna Brasileira ameaçada de extinção, a 
espécie A. belzebul é categorizada como vulnerável (VU). A interação de áreas 
como a ecologia e a morfologia e a necessidade de preservação das 
espécies silvestres despertam o interesse por um maior conhecimento 
anatômico e clínico em relação às espécies da nossa fauna. Neste contexto 
o presente estudo objetivou descrever a morfologia do sistema reprodutor 
feminino de A. belzebul. Foram utilizados 6 espécimes de A. belzebul, fêmeas, 
adultas e livres de lesões que foram cedidos pelo Projeto de Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Fauna – UHE Belo Monte. Os animais foram 
previamente fixados, com perfusão de solução aquosa de formol a 10% através 
da artéria carótida comum direita, abordada por incisão cervical mediana 
ventral. Após os procedimentos descritos, os espécimes foram mergulhados 
em recipientes contendo também solução aquosa de formol a 10% e mantidos 
submersos em tanque fechado e opaco para a dissecação. Para acessar os 
órgãos de interesse foi realizada uma incisão na linha mediana ventral para 
abertura da cavidade abdominal rebatendo-se a pele e a musculatura daquela 
parede, facilitando o acesso aos órgãos genitais. Em seguida cavidade pélvica 
foi aberta na região da sínfise pélvica e realizada a total remoção dos órgãos 
genitais, para que seus componentes pudessem ser analisados e descritos 
individualmente. Para a análise microscópica foram utilizadas amostras dos 
órgãos genitais de 3 espécimes. As amostras foram processadas com o uso de 
técnicas histológicas de rotina e coradas com Hematoxilina e Eosina (HE), 
sendo os cortes analisados em microscópios ópticos. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA) com protocolo 
n°37/2018. Em linhas gerais a morfologia macroscópica do sistema reprodutor 
feminino de A. belzebul é semelhante ao encontrado em primatas humanos e 
em alguns primatas não humanos. O útero é simples com fundo globoso, as 
tubas uterinas são finas e curvilíneas, os ovários são ovoides com superfície 
lisa, a vagina apresenta-se como um tubo muscular longo de paredes finas 
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onde observou-se na região vestibular o orifício externo da uretra marcado por 
uma papila uretral bilobada e na região vulvar em sua porção caudal um clítoris 
bem desenvolvido. A análise histológica das tubas uterinas evidenciou uma 
camada mucosa com numerosas dobras longitudinais, duas camadas de 
músculo liso na camada muscular e um folheto visceral de peritônio com vasos 
de grande calibre na camada serosa. No útero observou-se que o miométrio 
era altamente vascularizado, organizado em feixes de fibras musculares lisas 
dispostas aleatoriamente. Nossas descrições morfológicas fornecem 
informações importantes relativos à anatomia macroscópica e microscópica do 
sistema reprodutor feminino desta espécie que nunca foi descrita. 

 

Morfologia do tubo digestório de preguiça-real (Choloepus 
didactylus) 

Paranaíba, Juliana Flávia Ferreira e Silva1; Freitas, Letícia Menezes1; Lima, 
Fabiano Campos2 

1Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí. 2Docente, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás-
Regional Jataí. 

Palavras chave: Anatomia, estômago, xenarthra, pilosa, animais silvestres. 

A superordem Xenarthra é formada pelo grupo basal de mamíferos eutérios, 
com peculiaridades morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Estes 
animais são agrupados nas ordens Cingulata, composta pelos tatus, e ordem 
Pilosa, representada pelos tamanduás e bichos-preguiça. Levando em 
consideração a preservação das espécies silvestres, estudos sobre a descrição 
morfológica do sistema digestório estão sendo realizados para classificar os 
animais em relação aos diferentes nichos ecológicos e também para indicar a 
preferência alimentar de uma espécie. Observa-se que entre os xenarthras 
existem poucos estudos descritivos sobre a morfologia do sistema digestório, 
assim visa-se descrever os aspectos morfológicos do tubo digestório de 
Choloepus didactylus, utilizando quatro espécimes doados para o Laboratório 
de Anatomia Humana e Comparativa da Universidade Federal de Goiás - 
Regional Jataí. Será realizada a descrição macroscópica sobre a topografia e 
morfometria do tubo digestório in situ, e morfometria dos órgãos 
individualizados ex situ mediante a mensuração dos eixos verticais e 
horizontais, largura dos lúmens e espessura das paredes. As medições serão 
realizadas em centímetros, e com o programa BioEstat 5.3® 
será possível realizar análises descritivas de média (±) e desvio padrão (DP). 
Será realizada análise microscópica de cada um dos órgãos do tubo digestório 
mediante microscopia óptica e eletrônica de varredura. Todas as etapas do 
estudo serão fotografadas e as imagens analisadas pelo software ImageJ®. Os 
resultados obtidos com as amostras estudadas serão discutidos com dados 
disponíveis na literatura referente ao sistema digestório, principalmente 
relacionado a animais silvestres. Espera-se que os resultados sejam similares 
aos encontrados na literatura para outros bichos-preguiças, porém que se 
diferenciam dos mamíferos carnívoros e os insetívoros e dos demais 
xenarthras. Uma vez que os tatus, tamanduás e bichos-preguiça foram 
agrupados na mesma filogenia por compartilharem de características que os 
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diferem dos demais mamíferos, sabe-se que cada um desses três grupos 
apresenta sua morfologia distinta. Se tratando especificamente do estômago, 
sabe-se que os herbívoros não ruminantes apresentam estômago simples e os 
herbívoros ruminantes apresentam estômago pluricavitário, e os relatos na 
literatura trazem que os bichos-preguiça apresentam estômago grande e 
dividido em câmaras mesmo não sendo herbívoros ruminantes. Deste modo, 
espera-se entender a morfologia do estômago de Choloepus didactylus quando 
comparada à dos herbívoros ruminantes. Sendo assim, diante da importância 
do estudo anatômico para a ampliação e divulgação de informações sobre a 
biologia de animais silvestres, descrever a morfologia do tubo digestório de 
Choloepus didactylus permitirá estabelecer um modelo anatômico para a 
espécie, podendo contribuir para o estudo da anatomia comparada, evolutiva e 
ainda ter implicações diretas em manejo e condutas clínicas. 

 

Morfometria e avaliação da virulência de cepas Rh e Me49 de 
Toxoplasma gondii 

Barbosa, Isa Marianny Ferreira Nascimento1; Rezende, Hanstter Halisson 
Alves2; Castro, Ana Maria3; Sousa, Jéssica Yonara4; Gomes-Júnior, Antônio 

Roberto5 
1Discente, Biomedicina, Universidade Federal de Jataí. 2Docente, Biomedicina, Universidade 
Federal de Jataí. 3Docente, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade 
Federal de Goiás- UFG. 4Técnica de Laboratório, Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública, Universidade Federal de Goiás- UFG. 5Biomédico, Instituto de Patologia Tropical e 
Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás- UFG. 

Palavras chave: Alterações morfométricas, cepa Me49, efeito citopático, 
Toxoplasma gondii.  

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. 
Este parasito possui ciclo biológico heteroxeno, os felídeos são os hospedeiros 
definitivos, outros animais, incluindo o homem são hospedeiros intermediários. 
A transmissão da toxoplasmose pode ocorrer principalmente através da 
ingestão acidental de alimentos e/ou água contaminados por oocistos 
excretados nas fezes de hospedeiros definitivos, ou ainda, pela ingestão de 
cistos contidos na musculatura de hospedeiros intermediários. O estudo 
biológico e genético do Toxoplasma gondii é essencial no entendimento da 
relação parasito-hospedeiro. O parasito possui diferentes cepas patogênicas 
que podem ser analisadas através da inoculação em modelos experimentais. 
Sendo assim, os camundongos correspondem aos critérios essenciais no 
estudo da virulência destas cepas. Outro método alternativo de estudo, é a 
avaliação in vitro por meio de cultivo celular. Objetivamos avaliar diferenças 
morfométricas e a análise do efeito citopático de isolados de Toxoplasma 
gondii. Os parasitos utilizados no estudo foram previamente isolados de 
camundongos, foram utilizadas as cepas RH e a cepa Me49. Para análise do 
efeito citopático, foram mantidas culturas estáveis de células VERO,em meio 
DMEM suplementado com SBF10%. Em seguida a cultura foi infectada com os 
taquizoítos dos isolados na proporção de dois parasitos por célula. A partir da 
infecção, monitorou-se a interação célula/parasito por meio de fotografias com 
o intervalo de 12 horas, durante 7 dias. Após este processo, a confluência 
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celular foi realizada utilizandose o programa Image J®.Para análises 
morfométricas foram confeccionadas lâminas pela coloração de Panótico®. Os 
taquizoítos foram fotografados com utilização de fotomicroscópio e as imagens 
analisadas através do programa Image J® para avaliação de diferenças no 
comprimento longitudinal, largura na altura do núcleo e distância entre núcleo e 
complexo apical. Resultados: Na avaliação da capacidade infectiva, 100% das 
cepas apresentaram capacidade de promover efeito citopático. Foi possível 
observar taquizoítos no meio extracelular após decorrer 48 horas da inoculação 
das cepas nos meios de cultura. A cepa padrão RH apresentou expressiva 
capacidade de lise celular. O tamanho não é diretamente proporcional à 
patogenicidade da cepa, pois a confluência celular da cultura infectada com a 
cepa RH foi menor (6,34%) que a infectada por Me49 (15,89%). Além disso, 
análise morfométrica da cepa Me49 em comparação com a RH demonstrou 
diferença significativa em pelo menos uma das variáveis analisadas 
Conclusões: O estudo do efeito citopático e da análise morfométrica de 
isolados de T. gondii poderão auxiliar na compreensão da complexa relação 
parasito-hospedeiro, podendo assim ser relacionada com diferenças na 
gravidade da infecção e no prognóstico da doença. 

 

O efeito do exercício físico sobre as alterações epigenéticas 
causadas pela lipotoxicidade no diabetes mellitus tipo 2 

Barbosa, Hellen Chaves1; Benite-Ribeiro, Sandra A.2  
 

Palavras chave: Diabetes mellitus, epigenética, dieta hiperlipídica, PGC-1, 
exercício físico, mitocôndria, histonas. 
 
A prevalência do diabetes mellitus nas populações ocidentais atuais tem 
progredido nas últimas décadas, de forma que tem se tornado fator de atenção 
entre os órgãos de saúde. Os principais fatores de riscos modificáveis são os 
maus hábitos alimentares, sedentarismo e a obesidade. O armazenamento 
elevado de triacilglicerol (TGL) pode levar a um estado de inflamação tecidual 
decorrente da ativação e da infiltração de macrófagos no tecido adiposo, 
conduzindo ao armazenamento de lipídeos em tecidos periféricos não 
especializados, como o músculo esquelético, caracterizando a lipotoxicidade. 
Tem sido descrito que a lipotoxicidade gera alterações na biogênese e na 
homeostasia mitocondrial e dificulta a captação celular e o metabolismo da 
glicose, podendo evoluir para a resistência à insulina. Mudanças na expressão 
dos genes causadas por alterações epigenéticas têm importante papel no 
desenvolvimento de doenças crônicas, tais como o diabetes mellitus tipo 2. 
Assim, no presente estudo verificaremos o efeito do exercício físico sobre 
alterações epigenéticas na expressão de genes e de fatores de transcrição 
relacionados à homeostase e à biogênese mitocondrial. Serão utilizadas 
amostras de músculo de animais que foram induzidos ao diabetes mellitus 
mediante dieta hiperlipídica e injeção de estreptozotocina, e submetidos ou não 
a exercício físico. Serão avaliados os efeitos do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
na homeostase e biogênese mitocondrial, através das possíveis alterações 
causadas na expressão gênica do proliferador de peroxissoma γ coativador α 
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(PGC-1) e, consequentemente, de outros fatores de transcrição envolvidos na 
biogênese. Isso será feito através de análise da acetilação e metilação de 
histonas, por imunoprecipitação de cromatina (CHIP), e quantificação da 
expressão dos fatores de transcrição fator estimulante de miócitos 2 (MEF2), 
PGC1, fator nuclear respiratório 1 (NRF1) e fator de transcrição mitocondrial 
(TFAM), por técnica de Real Time-PCR. A análise estatística será feita 
utilizando teste ANOVA, caso as amostras tenham distribuição normal, com 
pós teste de Tukey, ou teste Kruskall Wallis, caso as amostras tenham 
distribuição não normal, com pós teste de Dunns. Esperamos que o exercício 
físico atenue as alterações epigenéticas causadas pelo DM2, estimulando a 
expressão do promotor de PGC1, e dos fatores de transcrição MEF2, NRF1 e 
TFAM, contribuindo para o aumento da sensibilidade à insulina no músculo 
esquelético. 

 

O ensino de química para jovens imigrantes através de uma 
abordagem contextualizada: estratégias para inclusão social e 

aprendizagem de química 

Felipe, Abraão1, Vilela, Eveline2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Química UFJ/UFG. 2Docente, Programa de Pós-Graduação 
em Química UFJ/UFG. 

Palavras-Chave: Ensino de química, inserção sociocultural. 
 
Com o grande aumento das imigrações em toda parte do mundo, é necessário 
criar estratégias de inserção social, política, econômica e educacional para 
essas pessoas, uma vez que essas pessoas tendem a aceitar uma condição 
desconhecida, para uma melhoria nas condições de subsistência de suas vidas 
e famílias. O Brasil tem sido o ponto de chegada para vários imigrantes oriundo 
de todas as partes do mundo, surgindo, então, a necessidade de inserir os 
jovens imigrantes no contexto sociocultural Brasileiro. Uma ferramenta 
importante para a socialização dos seres humanos é a escola. Em um contexto 
do componente curricular “química” pretende-se, com esse projeto de 
pesquisa, elaborar estratégias de ensino dessa disciplina a partir de uma 
abordagem contextualizada, cujo objetivo seja ir além da aprendizagem apenas 
do conteúdo químico, mas sim ir ao encontro da socialização de jovens 
imigrantes em uma escola pública no município de Jataí-GO. Pretende-se criar 
estratégias de ensino contextualizadas na cultura de origem dos estudantes, a 
partir da utilização de textos jornalísticos e de divulgação científica. As 
estratégias criadas serão gravadas em áudio e vídeo, transcritas e as 
transcrições serão utilizadas para avaliação através da Análise de Discurso 
(BAKTHIN, 2001). Ao final do projeto, espera-se ter conseguido a inserção 
social de estudantes imigrantes a partir do componente curricular “química”. 
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Obtenção de biomateriais de quitosana e quitosana/gelatina 
para uso como sistema de liberação controlada de fármacos. 

Araújo, Raissa Ferreira1; Pereira, Michelle Lemes2; Flores, Camila Castelli2 
Barroso, Maria Helena Sousa3 

1Discente do curso de bacharelado em Química, 2,3Graduadas do Curso de Biomedicina, 3Docente do 
Curso de Química. 1,2,3Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí 

Palavras chave: Biomateriais, quitosana, gelatina, filmes e microesferas. 

Biomateriais desenvolvidos a partir de quitosana em associação com outros 
polímeros vem sendo utilizados como sistemas de liberação de fármacos 
para aplicação na área farmacêutica. A quitosana é um derivado da quitina, 
biopolímero encontrado em invertebrados marinhos, insetos, fungos e 
leveduras e pode ser obtida de várias formas, tais como fibras, filmes, géis, 
microesferas e membranas. A gelatina é uma proteína derivada da hidrólise 
parcial do colágeno, apresenta biodegradabilidade, biocompatibilidade, baixo 
custo, e também pode ser obtida de várias formas. Portanto, este trabalho 
consistiu na preparação de biomateriais na forma de filmes e microesferas de 
quitosana com a adição de gelatina e avaliar se a gelatina influencia nas 
propriedades da quitosana, ou seja, será que é interessante produzir 
biomateriais de quitosana com adição da gelatina? A quitosana utilizada foi 
caracterizada pelo grau de desacetilação (GD), determinado por titulação 
potenciométrica apresentando valor de 80%. Esse GD maior que 50% indica 
que a desacetilação da quitosana comercial foi eficiente, ou seja, houve uma 
substituição relevante dos grupos -COCH3 pelo –H. O espectro da quitosana 
na região do infravermelho mostrou bandas características para este tipo de 
material. As microesferas de quitosana (QUI) e quitosana/gelatina (QUI-GEL) 
foram obtidas pelo método da emulsão reticulada. Neste método, uma 
emulsão água-em-óleo (w/o) foi obtida por adição da solução aquosa de 
quitosana em uma fase oleosa contendo parafina e éter de petroléo. Os 
filmes de quitosana (FQ) e quitosana/gelatina (FQ-GEL) foram preparados 
pelo método da evaporação do solvente, em que 30 mL das soluções de 
quitosana e quitosana com 20% de gelatina em ácido acético 2% foram 
vertidos em placas de petri e levados a estufa a 400C por 24 h para formação 
dos filmes. Fotografias do processo de preparação das microesferas QUI e 
QUI-GEL, mostraram que as QUI-GEL apresentaram um aspecto esponjoso 
em uma parte e, a outra parte apresenta um material na forma de grânulos e 
de pó bastante fino, provavelmente é devido à presença da gelatina, pois 
comparando com QUI, estas não mostraram este aspecto esponjoso. As 
imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de QUI/GEL, 
mostraram que o material apresenta microesferas dispersas ou incrustradas 
no meio do material esponjoso com a presença de fibras, provavelmente 
devido a presença da gelatina visto que as microesferas de QUI se 
mostraram esféricas e de tamanhos homogêneos. Os filmes produzidos 
foram caracterizados quanto a solubilidade e grau de intumescimento. Ambos 
os filmes FQ e FQ-GEL tiveram uma perda de massa de 100% e um grau de 
intumescimento (GI) de 580,36 e 447,72 % respectivamente, porém a partir 
da observação visual os filmes de FQ-GEL mostraram se mais rígidos e 
quebradiços. Portanto o que se pode concluir a partir dos resultados obtidos 
é que em ambos os materiais ou seja nas microesferas e nos filmes a adição 
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da gelatina não contribuiu para a obtenção de um material mais resistente e 
com propriedades melhores, pelo contrário, no caso das microesferas, a 
gelatina contribuiu negativamente produzindo um material com características 
esponjosas e amorfas diferente daqueles obtidos para as microesferas de 
QUI. 

 

Perfil e vulnerabilidades em pacientes com tuberculose no 
município de São João do Triunfo PR 

Stella, A. E1; Lima, D. A.1, Bartoli, R. B. M.1, Rodrigues, G. A.2 
1Federal University Of Goiás. 2Municipal Health Secretary Of São João Do Triunfo-Pr. 

Palavras chave: BAAR, saúde pública, Mycobacterium sp., epidemiologia. 

A tuberculose é historicamente um importante problema de saúde 
pública no Brasil e no mundo, é uma doença infectocontagiosa, tendo como 
agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de 
Koch ou BAAR. Sua transmissão ocorre principalmente através da tosse e 
espirro tendo como reservatório principal o homem, entretanto podendo ocorrer 
também nos ruminantes. Nos últimos anos, detectou-se um aumento nos casos 
de tuberculose em vários países, principalmente como consequência do 
empobrecimento da população. Sendo ainda a tuberculose pulmonar um dos 
maiores problemas de saúde pública no Brasil, objetivou-se com esta pesquisa 
caracterizar o perfil e vulnerabilidades de pacientes com a doença no município 
de São João do Triunfo-PR. Foram analisados, através do Sistema de Agravos 
e Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, os casos de tuberculose 
ocorridos no município de São João do Triunfo-PR, entre os anos de 2002 e 
2017, extraídos da base de dados em dezembro de 2017. De um total de 17 
casos relatados no período, observou-se que a grande maioria dos pacientes 
acometidos era do sexo masculino (82,3%) e predominantemente residentes 
nas áreas rurais do município (76,5%). Foi marcante o perfil de pacientes 
analfabetos/fundamental incompleto (76,4%). Nenhum dos pacientes possuía 
ensino médio completo. Com relação a faixa etária dos pacientes acometidos, 
observou-se uma predominância entre indivíduos de 36-55 anos (47,1%), ante 
pacientes acima de 56 anos (29,5%) ou abaixo de 35 (23,4). A radiografia do 
tórax foi o exame complementar mais utilizado, indicando suspeita em todos os 
casos, dentre estes a baciloscopia do escarro foi positiva, confirmando a 
doença em 35,3% dos pacientes. Não foram observadas outras doenças ou 
agravos associados. Em 62,5 % dos pacientes a cura foi obtida através do 
tratamento, enquanto 18,7% dos pacientes vieram a óbito por outras causas ou 
abandonaram o tratamento (12,5%). Apenas 6,3% vieram a óbito devido a 
tuberculose. Conclui-se, portanto, que homens, agricultores, entre 36-55 anos e 
com baixa escolaridade, foram os pacientes mais frequentemente acometidos 
pela tuberculose pulmonar. 
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Perfil microbiano encontrado no útero e na vesícula urinária de 
cadelas portadoras de piometra aberta ou fechada 

Martins1, Andreia Moreira; Guimarães2, Kyrla Cartynalle das Dores Silva; 
Carvalho3, Camila Franco; Stella4, Ariel Eurides; Oliveira5, Angélica Franco; 

Sousa4, Daniel Bartoli 
1Discente, Curso de Graduação em Medicina Veterinária. Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
2Discente, Curso de Graduação em Enfermagem. Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
3Discente, Curso de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás – Regional 
Jataí. 4Docente, Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 5Técnico Administrativo em Educação, 
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

Palavras- chave: endometrite, bactéria, microbiologia, secreção vaginal. 

Piometra, principal patologia que acomete o sistema reprodutor das cadelas, é 
um processo inflamatório uterino, ocasionado pelo acúmulo de secreção 
purulenta no lúmen do útero relacionada a uma infecção bacteriana. A 
fisiopatologia da doença é bastante complexa, apresentando caráter 
multissistêmico. Existem dois tipos de piometra: aberta e fechada. A piometra 
aberta manifesta-se pela secreção vaginal e cérvix aberta. A fechada apresenta 
com sinal clínico indicativo a distensão abdominal, ausência de secreção 
vaginal e cérvix fechada. Este trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil 
microbiano da secreção uterina e da vesícula urinária das cadelas portadoras 
de piometra aberta, piometra fechada e cadelas saudáveis provenientes da 
rotina do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí. Foram 
avaliadas 27 cadelas no total, sendo 11 cadelas com piometra de cervix aberta, 
dez cadelas com piometra de cervix fechada e seis cadelas sem piometra, 
submetidas a ovariohisterectomia eletiva. Coletaram-se, em um meio 
asséptico, amostras de três mL da secreção uterina e três mL de urina após a 
retirada do útero da cavidade abdominal e envidas ao Laboratório de 
Microbiologia Veterinária da Regional Jatai - UFG. As amostras foram 
semeadas por esgotamento em placas de Agar sangue, Agar nutriente ou Agar 
Padrão para Contagem (PCA) e colocadas em uma estufa microbiológica à 
35ºC a 40°C por 24 a 48 horas, com o objetivo de isolar cinco colônias puras 
de bactérias. Posteriormente, foi realizada a coloração de Gram, separando as 
amostras em gram positivas e gram negativas. As bactérias gram negativas 
foram cultivadas no meio Agar tríplice açúcar ferro (TSI), Meio Motilidade Indol 
Ornitina, caldo MR-VP, Agar citrato, Fenilalanina e Lisina e, após 48 horas, o 
resultado dos meios foram comparados com os resultados de KONEMAN 
(2001). As bactérias gram positivas foram armazenadas para futura 
identificação. Das 11 cadelas com piometra de cérvix aberta, foi observado 
crescimento bacteriano em 72,7% (8/11) das amostras de conteúdo uterino, 
sendo formado por 50% Escherichia sp, 10% Klebsiella sp., 17,5% Serratia sp., 
7,5% Enterobacter sp. E 15% de bactérias gram positivas ainda não 
identificadas. Foi observado crescimento bacteriano em 11,1% (1/9) das 
amostras de urina, composto por 80% Escherichia sp e 20% Klebsiella sp. Das 
dez cadelas com piometra de cérvix fechada, foi observado crescimento 
bacteriano em 50% (5/10) das amostras de conteúdo uterino, constituído de 
56% Escherichia sp., 4% Edwardsiella sp, 4% Klebsiella sp., 4% Serratia sp., 
4% Enterobacter sp. e 28% de bactérias gram positivas ainda não identificadas. 
Não foi observado crescimento bacteriano nas oito amostras de urina. Entre as 
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amostras das seis cadelas sem piometra, foi observado crescimento bacteriano 
em 16,6% (1/6) dos swabs uterinos, identificando-se 60% Escherichia sp. e 
40% Salmonella sp. Foi observado crescimento bacteriano em 33,3% (1/3) das 
amostras de urina, sendo composto por 20% Shigella sp. E 80% de bacterias 
gram positivas ainda não identificadas. A Escherichia sp. foi a bactéria mais 
frequentemente isolada, corroborando a literatura. Como nova etapa, estão 
sendo identificadas as bactérias gram positivas, assim como, a determinação 
do perfil de sensibilidade por meio de antibiograma. 

 

Planejamento racional de novos ligantes híbridos 
heterocíclicos com potencial de ação multialvo para doença de 

Alzheimer 

Filho, Valdinei Bueno L.1; Silva, Tauã Emanuel 2; Costa, Fábio Luiz Paranhos3; 
Soares, Breno Almeida 3 

1Discente, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Goiás. 2Discente, Curso de 
Bacharelado em Química. Universidade Federal de Goiás. 3Docente, Programa de Pós-Graduação em 
Química. Universidade Federal de Goiás. 

Palavraschave: Doença de Alzheimer, docking molecular, modelagem 
molecular.  

A Doença de Alzheimer (DA) é uma enfermidade crônico-degenerativa que 
normalmente afeta pessoas idosas – acima de 60 anos de idade – cuja 
ocorrência vem crescendo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
devido ao aumento da expectativa de vida. Os sintomas começam com perda 
de memória e dificuldades em realizar funções motoras, que evoluem até a 
morte. No mercado, encontram-se disponíveis apenas fármacos que tratam 
esta doença de forma paliativa. Histopatologicamente, a Doença de Alzheimer 
(DA) caracteriza-se pela deposição do peptídeo β-amilóide (βA) em placas 
senis neurotóxicas na parte exterior das células nervosas que causam 
destruição dos neurônios por criar um processo inflamatório crônico nas 
regiões afetadas; alteração da regulação de ions cálcio, essencial para a 
condução dos estímulos nervosos; além de aumentar a produção de radicais 
livres, tóxicos para as células nervosas. Nesse contexto multifatorial, a causa 
principal da Doença de Alzheimer consiste no déficit da transmissão 
colinérgica, especificamente na disponibilidade do neurotransmissor 
acetilcolina (ACh), que pode ser facilmente hidrolisado pela enzima 
acetilcolinesterase (AChE). A principal estratégia de ação dos fármacos 
disponíveis no mercado consiste na inibição da enzima AChE. Entretando, 
devido a complexidade de fatores causadores, estratégias de planejamento de 
candidates a fármacos com potencial de ação multialvo tem emergido na 
literatura nos últimos anos. Nesse contexto, a integração de métodos 
experimentais e computacionais tem enorme importância na identificação e no 
desenvolvimento de novas moléculas bioativas a partir de coleções de 
compostos reais ou virtuais. Umas das principais ferramentas utilizadas nesse 
sentido são as simulações de docking molecular, que consistem na predição da 
conformação bioativa de uma pequena molécula (ligante) no sítio de ligação de 
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uma macromolécula (proteína-alvo/receptor), seguido da avaliação (pontuação) 
e classificação do modo de ligação proposto. Dessa forma, esse projeto tem 
como objetivo avaliar o potencial in silico de três séries de compostos 
heterocíclicos híbridos em diferentes alvos desencadeadores da DA a fim de 
obter resultados que possam permitir a seleção de novos compostos para 
ensaios biológicos. As estruturas serão construídas utilizando o programa 
gratuito Discovery Studio Visualizer (DSV/version: 19.1.0) e otimizadas 
utilizando o método semi-empírico PM7 no MOPAC (versão 2019) através da 
interface Mercury CSD, que está incluída no pacote computacional CCDC 
GOLD Suite. Cabe destacar, que os derivados serão construídos de acordo 
com o estado de protonação intracelular (7,4), que pode ser confirmado com o 
programa Marvin, visto que este requisito interfere significativamente na 
interação ligante-biomacromolécula. O programa GOLD será utilizado para os 
estudos de ancoragem molecular em modo rígido de modo a preservar as 
posições dos átomos obtidas experimentalmente, sendo as simulações 
computacionais (corridas) realizadas para todos os compostos com as quatro 
funções de pontuação (GoldScore, ChemScore, ASP e ChemPLP). 

 

Preparação e caracterização de microesferas de quitosana a 
partir dos métodos da coacervação e da emulsão reticulada 

Souza Filho, Leidemar1; Pereira, Michelle Lemes2; Flores, Barroso, Maria 
Helena Sousa3. 

1Discente do curso de bacharelado em Química, 2Graduada do Curso de Biomedicina, 3Docente do Curso 
de Química. 1,2,3Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí 

Palavras chave: Quitosana, microesferas, coacervação, emulsão reticulada. 

A quitosana é um derivado da quitina, biopolímero encontrado em 
invertebrados marinhos, insetos, fungos e leveduras e pode ser obtida de 
várias formas, tais como fibras, filmes, géis, microesferas e membranas. A 
quitosana possui diferentes grupos funcionais, como hidroxilas e aminas, que 
podem sofrer reação com outros grupamentos químicos, aumentando sua 
eficiência e capacidade de adsorção e liberação de fármacos. A preparação 
de microesferas de quitosana é uma estratégia para incrementar a 
capacidade de adsorção da quitosana, uma vez que as microesferas 
possuem uma área superficial cerca de 100 vezes maior do que a quitosana 
em flocos. Portanto, este trabalho consistiu na preparação e caracterização 
de microesferas de quitosana pelo método da coacervação e emulsão 
reticulada e a partir disso determinar qual dos dois métodos utilizados será 
mais viável para a obtenção de microesferas em larga escala para estudos 
posteriores de cinética de liberação e adsorção de agentes ativos. A 
quitosana utilizada foi caracterizada pelo grau de desacetilação (GD), 
determinado por titulação potenciométrica apresentando valor de 80%. Esse 
GD maior que 50% indica que a desacetilação da quitosana comercial foi 
eficiente, ou seja, houve uma substituição relevante dos grupos -COCH3 pelo 
–H. O espectro da quitosana na região do infravermelho mostrou bandas 
características para este tipo de material. As microesferas de quitosana foram 
obtidas por dois métodos diferentes: a) método da coacervação, em que a 
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quitosana solubilizada em uma solução de ácido acético 5%, com o auxílio de 
uma bomba peristáltica e um compressor foi gotejada em uma solução 
coagulante de hidróxido de sódio, precipitando assim as microesferas. b) 
método da emulsão reticulada em que a fase dispersa contendo a quitosana 
em ácido acético 5%, tween foi adicionada em uma fase oleosa contendo 
parafina, éter de petróleo e Span 80 formando assim uma emulsão de água 
em óleo (w/o). Em seguida adicionou o agente de reticulação, glutaraldeído 
(GA) e sucessivas lavagens com éter de petróleo, bissulfito, água gelada e 
acetona. As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 
microesferas obtidas pelo método da coacervação, mostraram que a 
quitosana apresentou morfologia de microesferas, porém não estavam 
homogêneas e nem uniformes com diâmetro que variaram entre 50 a 200µm. 
As imagens de MEV das microesferas de quitosana obtida pelo método da 
emulsão reticulada mostraram microesferas de formatos esféricos e ovais, 
também não apresentando homogeneidade no tamanho, porém, mesmo com 
essas variações no tamanho e na morfologia, o material apresentou 
características de microesferas. Os testes de solubilidade mostraram que 
microesferas obtidas pelo método da coacervação apresentaram uma boa 
resistência ao pH ácido e tiveram uma perda de massa de 24,33%. Já as 
microesferas obtidas pelo método da emulsão reticulada tiveram uma perda 
de massa de 37,6%. As microesferas obtidas pelo os dois métodos 
mostraram se semelhantes àquelas encontradas na literatura, porém o 
método escolhido para estudos futuros foi o método da coacervação, pois o 
mesmo mostrou-se mais reprodutível, de fácil manuseio, maior rendimento, 
baixo custo, utilizar menos reagentes tóxicos, além de obter microesferas 
com uma solubilidade menor. 

 

Preparo de blendas de poliestireno/poli(3- metiltiofeno) 
dopados com grafeno para aplicações na engenharia tecidual 

Lopes, Rayssa de Souza1; Arantes, Tatiane Moraes1; Cristovan, Fernando 
Henrique1 

1Universidade Federal de Jataí- Unidade Acadêmica de Ciência Exatas. 
*Financiamento CAPES 

Palavras chave: Polímeros condutores, politiofenos, grafeno, blendas, 
engenharia tecidual. 
Os polímeros intrinsecamente condutores (PIC) vêm sendo estudados tanto 
pela sua importância científica como pelo seu potencial em diferentes 
aplicações tecnológicas. Dentre os polímeros condutores uma classe que se 
destaca é a dos politiofenos que apresentam alta absorção de luz na região do 
ultravioleta-visível, alta cristalinidade e estabilidade. Apresentando aplicações 
tecnológicas como para a construção de dispositivos optoeletrônicos como 
diodos emissores de luz, capacitores, baterias recarregáveis, sensores e 
também para aplicações biológicas como biossensores e scaffolds para 
engenharia tecidual. No entanto, o politiofeno apresenta baixa processabilidade 
e insolubilidade em solventes orgânicos. Uma alternativa para solucionar este 
problema é a síntese de derivados de tiofenos como a inserção do grupo 
metila, produzindo-se assim o poli(3-metiltiofeno). Já para melhorar as 
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propriedades mecânicas uma alternativa é a produção de uma blenda do 
polímero condutor com um polímero termoplástico, como por exemplo, o 
poliestireno (PS). Possibilitando combinar as propriedades mecânicas dos 
polímeros isolantes com as propriedades elétricas dos polímeros condutores. 
Outro material inovador que vem sendo utilizado para este fim é o grafeno, que 
além de promover melhorias mecânicas, também é condutor. O grafeno é 
constituído por um arranjo bidimensional de uma única camada de átomos de 
carbono com hibridização sp2, devido a ligação π deslocalizada o grafeno 
apresenta alta condutividade elétrica. Desta forma, neste trabalho pretende-se 
realizar estudos da síntese de poli(3-metiltiofeno) in situ na presença de PS e 
grafeno e obter scaffolds para a aplicação na engenharia tecidual. Os materiais 
serão caraterizados por espectroscopias de UV-Vis, FTIR e RMN. As 
morfologias serão determinadas por Microscopia eletrônica de varredura 
(SEM), a cristalinidade por Difração de raio-x (XRD), as propriedades térmicas 
por Calorimetria diferencial de varredura (DSC) e Termogravimétria (TGA) e as 
medidas elétricas de condutividade serão determinadas por DC. Com isso 
espera-se que o material obtido apresente biocompatibilidade, 
biodegradabilidade e boas propriedades mecânicas, mantendo as propriedades 
óticas e de condutividade do polímero condutor. 

 

Principais agentes microbiológicos e alterações histológicas 
em cadelas com piometra 

Camozzi, Mylene Guimarães Marques1; Neves, Aristélia Lázara Silva2; 
Saturnino, Klaus Casaro3; Machado, Mônica Rodrigues Ferreira4; Moreira, 

Cecília Nunes5. 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. UFJ. 2Discente, Curso de Biomedicina. 
UFJ. 3Docente, Curso de Medicina Veterinária. UFJ. 4Docente, Programa de PósGraduação em Biociência 
Animal. UFJ. 5Docente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. UFJ.  
Projeto financiado pela FAPEG. 

Palavras-chave: Hiperplasia endometrial cística, Escherichia coli. 

Piometra é uma afecção resultante da interação bacteriana com a 
hiperplasia endometrial cística. Acomete com mais frequência cadelas 
adultas e reprodutivamente ativas, podendo levar a morte. Objetivou-se 
isolar e identificar bactérias das fezes, urina, mucosa vaginal e útero de 
cadelas com piometra relacionando sua ocorrência; avaliar o perfil de 
resistência “in vitro” das bactérias isoladas frente a antimicrobianos; 
observar através de análises histológicas as alterações que ocorrem nos 
tecidos uterinos destas cadelas com piometra. Participaram deste 
trabalho 32 cadelas atendidas em clínicas particulares do município de 
jataí, e do Hospital Veterinário da UFG/Jataí das quais coletou-se para 
análise microbiológica amostras de conteúdo intra uterino (por punção em 
agulha de grosso calibre), urina (por cistocentese), swab vaginal e swab 
retal. Após o procedimento cirúrgico de OSH, foram seccionados, 
fragmentos dos tecidos uterinos e da região crânio medial de cada corno 
uterino e classificadas segundo Weiss (2004). As amostras foram 
conservadas em refrigeração, transportadas e processadas no 
Laboratório de Práticas Veterinárias. Este projeto foi Aprovado no Comitê 
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de ética no uso de animais da Regional Jataí (CEUA/REJ/UFG), com 
registro 006/2018. Foram isoladas 3 a 5 colônias sugestivas de E. coli e 
de K. pneumoniae para confirmação através dos testes bioquímicos: TSI, 
SIM, Vermelho de Metila, Voges Proskauer e Utilização de citrato. Para 
o isolamento de Staphylococcus sp após plaqueamento em ágar manitol, 
foram selecionadas 3 colônias típicas, e posteriormente identificadas por 
meio da coloração diferencial de Gram e produção de catalase. Foram 
isoladas um total de 132 cepas. Foram E. coli 55,30% (73/132) cepas, 
onde 39,72% (29/73) provenientes do útero, 45,20% (33/73) de fezes, 
10,95% (8/73) de mucosa vaginal e 4,10% (3/73) de urina. Foram 16,66% 
(22/132) cepas de K. pneumoniae, sendo 3,17% (4/22) proveniente da 
mucosa vaginal e 81,81% (18/22) do útero. Staphylococcus sp foram 
isoladas 28,01% (37/132), sendo 51,35% (19/37) proveniente do útero, 
32,43% (12/37) de fezes e 16,21% (6/37) da mucosa vaginal. A 
sensibilidade a antimicrobianos foi verificada pelo método de difusão em 
disco (CLSI, 2019). Os isolados testados foram classificados em 
multirresistentes, resistentes e sensíveis aos seguintes antimicrobianos: 
cefazolina, cefalotina, ceftriaxona, imipenem, ciprofloxacina, gentamicina, 
penicilina, doxiclina, amoxiciclina + clavulanato, azitromicina e tetraciclina. 
Das 73 cepas de E. coli 46,57% (34/73) foram multirresistentes, 23,28% 
(17/33) resistentes a um antibiótico e 30,13% (22/73) foram sensíveis a 
todos os antibióticos testados. Das 22 cepas de K. pneumoniae 59,09% 
(13/22) foram multirresistentes, 13,63% (3/22) resistentes e 9,09% (2/22) 
sensíveis. Das 37 Staphylococcus sp 43,24% (16/37) foram 
multirresistentes, 43,24% (16/37) resistentes e 8,10% (3/37) sensíveis. Na 
análise histológica uterina, 24 animais foram avaliados até o momento, 
observando os graus de infiltrados inflamatórios, onde 15% de 
intensidade grau I (sem infiltrados inflamatórios, 25% grau II (leve 
infiltrados), 30% grau III (moderado infiltrados) e 30% grau IV (acentuado 
infiltrados). Conclui-se que o principal agente envolvido na ocorrência de 
piometra foi a E. coli e que em sua maioria foi multirresistente a vários 
antimicrobianos e as principais alterações histológicas foram de grau III e 
IV. 

 

Prospecção de inibidores da formação do dímero da ns1 dos 
principais Flavivirus de importância médica: uma abordagem 

por dinâmica molecular e triagem virtual de compostos 

Menezes, Gabriela1; Moreli, Marcos2; Silva, Roosevelt2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás. 
2Docente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás. 
*O presente trabalho será realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 

Palavras chave: Biologia computacional, Flavivirus, predição estrutural de 
proteínas, simulação de dinâmica molecular, virtual screening. 
 
O gênero Flavivirus, é um importante grupo de vírus causadores de doenças 
como dengue, febre amarela e Zika. Essas doenças são consideradas um 
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importante problema de saúde pública, em especial em regiões tropicais 
pobres de países subdesenvolvidos. Todos os representantes desse gênero 
viral codificam a proteína não-estrutural 1 (NS1). A NS1 desempenha 
importantes funções na patogênese e replicação do RNA desses vírus, e na 
sua forma madura se apresenta como homodímero ou hexâmero glicosilados. 
Por estar ausente em humanos, essa molécula torna-se um interessante alvo 
de estudo especialmente se tratando de busca racional de fármacos, uma vez 
que aumenta a especificidade do alvo e diminui possíveis efeitos adversos que 
possam ser causados ao paciente. Com base nisso, esse trabalho almeja 
estudar os principais mecanismos responsáveis pela formação e estabilização 
da forma dimérica da NS1 com o intuito de uma propor uma molécula capaz de 
inibir sua função biológica. Para tanto será realizada a modelagem por 
homologia do monômero da NS1 predita pelo servidor I-TASSER para NS1 dos 
vírus da febre amarela, Zika e dengue. Como se trata de uma glicoproteína, a 
adição do açúcar N-acetilglucosamina (NAG) será realizada com o campo de 
força GLYCAM_06j-1 através da ferramenta LEAP. Simulações de dinâmica 
molecular (DM) de 150ns serão realizadas em réplicas pelo programa 
GROMACS para estudar o comportamento de cada monômero em solução e 
na temperatura de 310K. As análises do comportamento e estabilidade da 
proteína em cada DM serão feitas buscando regiões estáveis do monômero. 
Uma vez determinado esses sítios, uma triagem virtual de compostos naturais 
proveniente do banco de dados ZINC será executada no AutoDock Vina com 
intuito de propor possíveis ligantes multialvos para NS1 que atue de uma 
maneira que favoreça o monômero de permanecer em sua conformação 
estável e incapaz de formar o dímero. A partir desses experimentos e análises 
da DM, serão obtidas informações sobre a estabilidade da proteína e proposto 
um mecanismo da mudança do estado de monômero para forma a sua forma 
dimérica. Além disso, a triagem virtual dos compostos proverá dados dos 
resíduos envolvidos na interação com o ligante bem como a energia envolvida 
nessa interação, escores de afinidades, entre outros elementos que nos 
permitam avaliar os melhores ligantes para posterior síntese. Por fim, ao final 
deste trabalho espera-se propor um fármaco viável para realização de estudos 
in vitro que seja capaz de interferir no processo de dimerização da proteína 
NS1 e, por consequência, prejudique a patogênese desse grupo viral 
impedindo sua replicação e viabilidade. 
 

Protocolos de cálculos de deslocamentos químicos de 13C em 
níveis HDFT com conjuntos de funções de base duplo ζ 

Souza, Sara1; Costa, Fabio2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. UFG – Regional Jataí. 2Docente, 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. UFG – Regional Jataí. 

Palavras chave: RMN, funcionais híbridos, GIAO-HDFT, fator de 
escalonamento. 

A determinação estrutural de produtos naturais pode ser feita por meio de 
diferentes técnicas, porém a que mais se destaca é a espectroscopia de 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Por se tornar uma das ferramentas 
mais promissoras no campo da química computacional vários estudos 
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testando diferentes métodos dentro da RMN se tornaram evidentes nos últimos 
anos. Sendo assim, protocolos computacionais avançados foram 
desenvolvidos para o cálculo de RMN, principalmente de 1H e 13C, porém ainda 
vê se na literatura casos de estruturas de produtos naturais erroneamente 
determinadas. Nesse sentido esse trabalho teve como objetivo gerar um fator 
de escalonamento universal que melhor se aplica na determinação estrutural 
de produtos naturais. Para isso, 22 pequenas moléculas, cujos deslocamentos 
químicos foram obtidos experimentalmente, foram selecionadas e submetidas 
ao cálculo de RMN. Os deslocamentos químicos de 13C foram calculados 
utilizando os funcionais PBE1PBE, mPW1PW91, B3PW91, B3LYP, mPW1K, 
X3LYP, WB97XD, HSEh1PBE, BHandHLYP e CAM-B3LYP, e os seguintes 
conjuntos de funções de base de qualidade duplo ζ: 3-21G, 6-31G(d) e 6- 
31+G(d,p). Ao final foram gerados 30 valores de deslocamento químico para 
cada molécula. Esses valores foram escalonados de acordo com a regressão 
linear criada para cada um dos funcionais em combinação com cada função 
de base. A robustez do novo protocolo e sua aplicabilidade a problemas 
práticos será avaliada através do cálculo de deslocamento químico de 
compostos naturais com interesse biológico e terapêutico. 

 

Ramos colaterais do arco aórtico de pacarana (Dinomys 
branickii) 

Silva, Daniele Camargo¹, Lima, Fabiano Campos² 
¹Discente, Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí; ²Docente, 
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 

Palavras chave: coração, artérias, anatomia, roedor. 

A pacarana (Dinomys branickii) foi descrita pela primeira vez por Peters em 
1873. Sua denominação vem da língua Tupi, recebendo o significado de falsa 
paca ou paca com rabo, em virtude da presença da cauda ser mais alongada. 
Possui distribuição geográfica muito reduzida, sendo encontrada em maiores 
latitudes da Floresta Amazônica. É a única espécie representante do gênero 
Dinomys e da família Dinomydae. Dinomys branickii é uma espécie herbívora 
alimenta-se de frutos, folhas e raízes. Na natureza apresenta hábitos noturnos, 
forrageando em pequenos bandos. Os adultos atingem 80 cm de comprimento 
e mais de 20 cm de cauda, com um peso corporal aproximado de 15 kg, sendo 
considerada a terceira maior espécie de roedor do mundo. Sua pelagem é 
escura no dorso o que ajuda na camuflagem, confundindo os predadores. 
Trata-se de uma espécie ameaçada em vida livre e pouco se conhece sobre 
sua anatomia. Objetivou-se descrever os ramos colaterais do arco aórtico do 
coração da pacarana. Foram utilizados dois espécimes adultos, sendo uma 
fêmea e um macho, que vieram a óbito por causas naturais. Os animais foram 
doados congelados e encaminhados à Universidade Federal de Goiás – 
Regional Jataí. A aorta torácica foi preenchida com látex vermelho e o animal 
foi colocado em uma solução de formaldeído 10%. A cavidade torácica foi 
dissecada e suas estruturas identificadas e documentadas. O arco aórtico de 
Dinomys branickii emitiu como ramos colaterais, o tronco braquiocefálico e a 
artéria subclávia esquerda. Da parte inicial do arco aórtico originaram-se as 



 

65	

I SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL, CIÊNCIAS 
APLICADAS À SAÚDE E QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
	

artérias coronária direita e coronária esquerda, que são responsáveis pela 
irrigação do músculo cardíaco. Do tronco braquiocefálico originou-se o tronco 
bicarotídeo, que se bifurcou nas artérias carótidas comum direita e esquerda e 
artéria subclávia direita. Concluímos que o padrão do arco aórtico da pacarana, 
assemelha-se ao observado em outros roedores, tais como preá, paca e 
chinchila, com relação ao seu número de ramificação e suas origens. 

 

Reação à nutrição parenteral em cão submetido a sedação 
prolongada 

Ogliari, Kaline1; Santos, Thalita Castro Carvalho1; Freccia, Carina2; Regalin, 
Bruna Ditzel da Costa2; Oleskovicz, Nilson³; Regalin, Doughlas4. 

1Mestranda, Programa de Pós-Graduação de Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás. 2Médica 
Veterinária autônoma ³Docente, Medicina Veterinária. Universidade do estado de Santa Catarina. 
4Docente, Programa de Pós-Graduação de Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás. 

Palavras chave: Carboidrato, lipídeo, reação anafilática, suporte nutricional. 

O suporte nutricional visa fornecer os nutrientes necessários para manutenção 
e recuperação do paciente hospitalizado. Durante a sedação prolongada os 
pacientes encontram-se na maioria das vezes sob ventilação mecânica, não 
sendo capazes de se alimentarem normalmente, porém também necessitam de 
nutrição, seja ela por via parenteral ou enteral. A terapia nutricional parenteral 
pode ser instituída com segurança em cães e gatos internados. O objetivo 
desse trabalho é relatar o caso de um paciente canino que apresentou reação 
à nutrição parenteral durante um estudo de sedação prolongada em cães. O 
protocolo sedativo intituído foi propofol (18 mg/kg/h), cetamina (0,6 mg/kg/min) 
e morfina (0,26 mg/kg/h), sob ventilação mecânica ciclada a pressão de 15 
cm/H2O. Este paciente permaneceu sem a nutrição parenteral por 12 horas, 
com os parâmetros hemodinâmicos e fisiológicos normais. Após as 12 horas, 
foi administrada a nutrição parenteral, com uma formulação contendo maior 
requerimento energético baseado em lipídeo, administrada através de cateter 
central na taxa de 3 ml/kg/h com auxílio de uma bomba de infusão peristáltica. 
Após aproximadamente 29 minutos do início da nutrição parenteral ocorreu o 
aumento súbito da frequência cardiaca, chegando a 200 batimentos por minuto 
(bpm) associada a redução da pressão arterial (PA), chegando a PA sistólica 
de 42 mm/Hg, e pressão arterial pulmonar de 3 mm/Hg. A nutrição parenteral 
foi suspensa, e administrou-se fármacos vasoativos como efedrina (0,1 mg/kg) 
e dopamina (10 ug/kg/min), porém sem sucesso no aumento da pressão 
arterial. Então, optou-se por excluir o animal do estudo e retirá-lo do quadro 
anafilático com medidas terapêuticas, como a administração de uma dose de 
hidrocortisona (25 mg/kg) e imediatamente a infusão dos fármacos sedativos. A 
frequência cardíaca e a pressão arterial normalizaram, e após 40 minutos da 
descontinuação do protocolo sedativo, apresentou sinais de deglutição, quando 
foi extubado. Permaneceu em observação e em fluidoterapia por mais 1 hora e 
meia, e após 24 horas o animal se apresentava ativo, sem sinal de sequela 
neurológica. Durante as reações anafiláticas graves, a liberação de histamina 
provoca hipotensão, taquicardia, dispneia, bronconstrição, além de sintomas 
cutâneos e gastrointestinais, neste caso houve apenas alterações 
cardiovasculares, pois o mesmo se encontrava sedado e sob ventilação 
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mecânica. Em humanos já foram descritos casos de reação a nutrição 
parenteral, mas em cães não há relato na literatura. Na medicina veterinária 
não conseguimos um histórico completo do paciente e da linhagem progenitora 
como na medicina, isso dificulta a prevenção desses acontecimentos. Conclui-
se que em casos de reação anfilática como esse, o mais importante é 
reconhecer de forma precoce a alteração, e iniciar as medidas para reversão 
do quadro. 

 

Reação apresentada por cão durante sedação prolongada em 
infusão de propofol 

Santos, Thalita Castro Carvalho1; Ogliari, Kaline1; Regalin, Bruna Ditzel da 
Costa2; Fuchs, Karen Suzane3; Oleskovicz, Nilson3; Regalin, Doughlas4. 

1Mestranda, Programa de Pós-Graduação de Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás. 
2Autônoma. 3Universidade do Estado de Santa Catarina. 4Docente, Universidade Federal de Goiás. 

Palavras chave: Infusão, mioclonia, propofol. 

O propofol é um anestésico injetável largamente utilizado na indução e 
manutenção da anestesia geral. Reações como mioclonias têm sido descritas 
com sua utilização em humanos e na medicina veterinária. Este trabalho 
objetiva relatar o caso de um paciente canino que apresentou reação ao 
propofol durante um estudo para sedação prolongada no qual o paciente foi 
submetido a infusão de propofol, midazolan e fentanil. Após instrumentação do 
animal com cateter de swan ganz e canulação da artéria dorsal do pé, o 
paciente foi induzido com propofol 8 mg/Kg, recebeu bolus de fentanil 5 µg/Kg 
e midazolam 0,5 mg/Kg e foi realizado o início da infusão contínua com 
propofol 0,3 mg/Kg/min, midazolam 0,6 mg/Kg/h e fentanil 5 µg/Kg/h. O 
paciente foi monitorado segundo o plano anestésico apresentado, conforme a 
classificação a seguir: plano leve (A), leve/moderado (B), moderado (C) e 
profundo (D). Os parâmetros deste animal se mantiveram estáveis durante a 
sedação, não foram observadas alterações metabólicas, cardiovasculares ou 
ainda hemogasométricas graves. O plano anestésico permaneceu 53% do 
tempo em plano C, 30% do tempo em plano B e, 6% do tempo em plano D. 
Após 10 horas de infusão, o paciente começou a apresentar mioclonias, e 
então, foi observado aumento clínico do consumo de oxigênio, com 
consequente maior gasto energético diário. Na tentativa de cessar os tremores, 
foi administrado um total de 6 mg/kg de propofol, porém os tremores não 
cessaram por completo até o final do estudo. Com o desligamento do propofol, 
ocorreu o cessamento dos tremores com 28 minutos, e a extubação em 56 
minutos, e com 2 horas e 35 minutos, a recuperação total. O mecanismo 
relacionado a estas contrações não é inteiramente conhecido, suspeita-se que 
ocorra inibição da via inibitória causando excitação entre estruturas corticais e 
subcorticais. Outra hipótese descrita por estes autores é a ação antagonista 
em outros locais, como receptores inibitórios de glicina, principalmente em 
tronco encefálico e medula espinal. Diferentemente da síndrome da infusão 
relacionada ao propofol (PRIS), que ocorre em humanos caracterizada por 
bradicardia progressiva, acidose metabólica, e ainda rabdomiólise, nesse caso 
foi somente observado as mioclonias, que tendem a cessar por contra própria 
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ou na instalação da anestesia inalatória. Conclui-se que o caso observado tem 
sido relatado com a infusão contínua de propofol em diversas espécies, e com 
a extensa monitoração e acompanhamento do paciente e, mesmo após o 
episódio não houveram grandes complicações para o paciente. 

 

Respostas metabólicas e cardiovasculares de idosos durante 
atividades no Xbox Kinect 

Ferreira, Juliana Alves1; Passos, Giselle Soares2; Martins, Marcelo Melo3; 
Vieira, Lorraine Borges4; Santana, Marcos Gonçalves5 

1Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências aplicadas á Saúde. Universidade Federal de Jataí. 
2Docente Programa de Pós-Graduação em Ciências aplicadas á Saúde. Universidade Federal de Jataí. 
3Cardiologista. Clinica Neurocor. 4Discente do curso de Educação Física. Universidade Federal de Jataí. 
5Docente Programa de Pós-Graduação em Ciências aplicadas á Saúde. Universidade Federal de Jataí. 
Projeto financiado pelo CNPq. 

Palavras-chave: Xbox Kinect, vídeos games ativos (VGAs), respostas 
metabólicas e cardiovasculares. 

O Xbox Kinect parece ser uma boa alternativa para idosos 
realizarem atividades físicas em momentos que tipicamente estão associados 
a comportamentos sedentários. No entanto, não há evidências de que essas 
atividades atendam as necessidades diárias recomendadas para a 
manutenção e/ou melhora da aptidão cardiorrespiratória. Objetivamos avaliar 
as respostas metabólicas e cardiovasculares de idosos durante atividades com 
movimentos corporais no Xbox Kinect e durante comportamento sedentário 
(filme). Serão selecionados 30 idosos (50% sexo masculino / 
50% sexo feminino). Todos voluntários realizarão inicialmente avaliações da 
taxa metabólica de repouso e da aptidão cardiorrespiratória. Posteriormente, 
realizarão as atividades com movimentos corporais no Xbox Kinect ou de 
comportamento sedentário (filme). Ambas as atividades serão monitoradas 
por meio de um analisador de gases, o qual irá registrar informações sobre o 
comportamento do gasto energético, frequência cardíaca de repouso e de 
atividade. Para avaliar a percepção de esforço e a diversão durante a 
atividade serão utilizadas escalas subjetivas. O software utilizado para as 
análises estatísticas será o STATISTICA (Statsoft, Inc, versão 7.0 para 
Windows). Para comparar as diferenças entre o comportamento sedentário e 
as atividades no Xbox Kinect será utilizado o teste de ANOVA para medidas 
repetidas. As posições das diferenças serão identificadas pelo post hoc de 
Duncan. Os dados serão expressos como média ± desvio padrão (DP). O 
nível de significância adotado será de p < 0,05. 

 

Síntese, caracterização e avaliação da atividade microbiológica 
de nanopartículas de ferritas de zinco (ZNFE2O4), níquel 

(NIFE2O4), manganês (MNFE2O4) e cobalto (COFE2O4) 

Morais, Dielly Oliveira¹; Souza, Mauro Vinicius de Barros²; Braoios, Alexandre³; 
Pancotti, Alexandre4. 
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¹Discente, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. ²Discente, Curso de Física, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. ³Docente, 
Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 4Docente, Programa de Pós-
Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 
Apoio: CAPES. 

Palavras chave: microrganismos patogênicos, nanopartículas, ferritas, atividade 
antibacteriana. 

Microrganismos patogênicos e oportunistas, como as bactérias, colonizam os 
seres humanos e podem, ocasionalmente, causar infecções. Alguns destes, 
como as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, encontrados na 
microbiota normal de humanos, podem levar ao surgimento de infecções 
quando há comprometimento das defesas do hospedeiro. Um fator 
preocupante relacionado a esses microrganismos é que vários destes estão 
desenvolvendo resistência aos antibióticos convencionais. Por essa razão, 
fazse necessário o desenvolvimento de novas drogas capazes de eliminar ou 
inibir o crescimento desses microrganismos, sendo as nanopartículas 
alternativas para estudos nessa área. O objetivo deste trabalho é de sintetizar, 
caracterizar e avaliar a atividade biológica das nanopartículas de óxidos de 
metais de transição (Nps), calcinados à 250 °C, 500 °C e 800 °C, em contato 
com Staphylococcus aureus e Escherichia coli. As Nps ZnFe2O4, NiFe2O4, 
MnFe2O4 e CoFe2O4 foram sintetizadas pelo método sol-gel proteico. A 
composição química das Nps foi verificada com Espectroscopia de 
Infravermelho (FT-IR) e Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X (XRF). 
As análises microbiológicas foram realizadas em placa de 96 poços, em 
triplicata, onde se adicionou o meio de cultura em caldo, as Nps em diluição 
seriada e a bactéria, e foram incubadas em estufa a 37 °C por 24 horas. Os 
dados analisados foram obtidos pela leitura da densidade óptica das placas 
após a incubação. Nos resultados, foram observados pela medida de FT-IR e 
XRF, que a composição das Nps preparadas são consistentes com as ferritas 
de zinco, níquel, manganês e cobalto, além de não observarmos a presença 
de contaminantes na amostra. Nos testes biológicos, um padrão visual 
crescente de turbidez foi observado à medida que a concentração da ferrita 
diminuía na microplaca. Os resultados parciais dos testes de inibição para as 
ferritas de zinco e níquel, foi de baixa inibição para a maior concentração do 
teste (333,33 µg/mL). As ferritas de cobalto e manganês ainda não 
apresentaram resultados. A inibição parcial para S. aureus com a ferrita de 
ZnFe2O4 foi de 28,07%, e para E. coli 16,27%; e a ferrita NiFe2O4 em contato 
com a bactéria S. aureus exibiu inibição parcial de 16,02% e para E. coli de 
17,71%. De acordo com a caracterização, foi mostrado pouca contaminação 
na ferrita, apresentando poucas ou nenhuma ligação de moléculas orgânicas, 
o que prova que as Nps estavam o mais puras possíveis. Os resultados 
sugerem que as nanopartículas calcinadas à 250 °C apresentaram maior 
atividade de inibição. Como a inibição observada foi baixa, isso pode significar 
que o aumento da concentração pode garantir uma melhor inibição das 
bactérias, permitindo estudos futuros para essa finalidade. 
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Síntese, caracterização e avaliação do potencial antibacteriano 
de compostos com hidrazida e tiossemicarbazida 

Deus, Karina1; Santos Júnior, Sauli2; Santa Rita, Ricardo³ 
1Karina Pereira Nunes de Deus, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. 
Universidade Federal de Jatai. 2Sauli Santos Júnior, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas 
a Saúde. Universidade Federal de Goiás. ³Ricardo de Mattos Santa Rita, Unidade Especial Ciências 
Biológicas. 

Palavras chave: Sthaphylococcus aureus, Escherichia coli, hidrazidas, 
tiossemicarbazidas, antibacterianos. 

A química medicinal nos traz ferramentas que auxiliam no tratamento de 
diversas doenças. Nessa perspectiva, uma alternativa são as sínteses de 
compostos a partir de hidrazidas, semicarbazidas e tiossemicarbazidas, 
classificadas como Bases de Schiff. São moléculas bastante estudadas devido 
ao baixo custo de obtenção, além de apresentar amplo perfil farmacológico, 
dentre eles, destaca-se a ação antibacteriana. Tornando-se uma nova 
alternativa para tratamento de infecções com bactérias resistentes. O objetivo 
deste trabalho é sintetizar compostos orgânicos derivados de hidrazida, e 
tiossemicarbazida, caracterizá-los por meio da espectroscopia na região do 
infravermelho e avaliar seu potencial antibacteriano. A síntese dos compostos 
foi uma adaptação da síntese de Sampath e colaboradores (2013), 
denominando KN1 para o ligante preparado a partir de ácido rosólico e 4- 
metil3-tiossemicarbazida e KN4 para o ligante preparado a partir de ácido 
rosólico e acetil hidrazida. Ambos ligantes foram aquecidos sob refluxo, 
deixando evaporar lentamente e totalmente, até a formação de cristais. Logo 
depois foi realizada a análise da atividade biológica com as cepas padrão 
ATCC (American Type Culture Collection) da bactéria Gram positiva 
Sthaphylococcus aureus, e Gram negativa Escherichia coli, determinando a 
concentração inibitória mínima (MIC) e concentração bactericida mínima 
(MBC). Todos os testes foram realizados em triplicata, em placa de fundo chato 
de 96 poços, incubadas a 35°C por 24 horas, depois foi feito a leitura em leitor 
de Elisa a 650nm em 24, 48 e 72 horas. Ao final deste experimento retirou-se 
uma alíquota de 5µL de cada poço e adicionada em placa de petri contendo 
meio de cultivo (ágar MacConkey para Gram negativas, e manitol para Gram 
positivas) para realização da MBC, determinando-a na menor concentração 
sem crescimento visual de colônias. Os resultados são avaliados em 24h e 48h 
durante o período de incubação a 35˚C. Foi realizado uma placa para cada 
microrganismo com determinado composto, utilizando-se o controle e as 
menores concentrações em que não houve crescimento aparente de colônias. 
As análises dos espectros de infravermelho sugerem que houve formação dos 
ligantes, devido a presença das ligações CN, C=S, e C=O, e C=N que foram 
identificadas por meio de intervalos de comprimentos de onda já determinados 
pela literatura. Os compostos KN1 e KN4 apresentaram excelentes resultados, 
com atividade inibitória para Staphylococcus aureus de 62,5µg/mL para KN1 e 
15,62 µg/mL para KN4 em 24 horas. De acordo com os resultados de MBC, 
KN1 teve ação bactericida na concentração 250 µg/mL e KN4 com 125 µg/mL, 
e ação bacteriostática com 62,5 e 125 µg/mL para KN1 e 62,5 e 31,5 µg/mL 
para KN4, devido a ausência de crescimento do microrganismos nessas 
concentrações após 24 hr, porém em 48 horas houve formação de colônias 
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bacterianas. Para Escherichia coli não foi possível determinar MIC, porém 
obtivemos MIC50 de 441,45 µg/mL para KN1 e 549,24 µg/mL para KN4, 
demonstrando que houve pouca inibição do crescimento bacteriano, fato 
confirmado pela MBC. 

 

Toxicidade do bisfenol-a durante o desenvolvimento 
embrionário de zebrafish 

Scopel, Camila F.V 1; Sousa, Catharine 3; Machado, Mônica R.F2; Dos Santos, 
Wagner G1 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Goiás – Regional 
Jataí, Campus Jatobá. Rodovia BR364, Km195, Setor Industrial, CEP:75801-615- Jataí-Goiás 2Programa 
de Pós-Graduação em Biociência Animal- Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, Campus 
Jatobá. Rodovia BR364, Km195, Setor Industrial, CEP:75801-615- Jataí-Goiás 3Unidade Acadêmica 
Especial de Biociência- Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, Campus Jatobá. Rodovia BR364, 
Km195, Setor Industrial, CEP:75801-615- Jataí-Goiás  

Palavras-chave: Plástico, toxicidade, embriogênese.  

O bisfenol A (BPA) é um difenol utilizado na produção de policarbonato e 
outros materiais plásticos. Este composto tem sido alvo de uma grande 
preocupação nos últimos anos, não só devido a questões ambientais e 
ecológicas, mas também devido ao seu risco para a saúde pública 
considerando o seu potencial mutagênico e carcinogênico. Neste estudo, 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa animal da UFG, avaliamos a 
toxicidade do bisfenol A e determinamos a concentração letal de 50% (CL50) 
utilizando embriões de peixe-zebra (Danio rerio) como modelo animal. O BPA 
nas concentrações de 1µM, 2µM, 4µM, 8µM, 16µM, 25µM, 50µM, 60µM, 70µM, 
80µM, 90µM e 100µM foi diluído em água reconstituída a 0,5% de 
dimetilsulfóxido (DMSO). Os controles negativos incluíram embriões expostos 
apenas a água reconstituída suplementados com 0,5% de DMSO. 
Camptotecina (CPT), um conhecido inibidor da proliferação celular, foi usado 
como controle positivo em uma concentração de 0,001µM em DMSO a 0,5%. 
Peixes-zebra adultos foram colocados para reprodução um dia antes da 
montagem experimental e embriões viáveis foram coletados e selecionados 
para uso. Os experimentos foram realizados em triplicata, de acordo com as 
especificações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Grupos de 25 embriões (um embrião/poço) foram 
distribuídos em microplacas de 96 poços na presença ou ausência do 
composto. As placas foram mantidas em incubadoras BOD com temperatura 
controlada de 28,5 ºC e com fotoperíodo de 14h claro: 10h escuro. Após 24h, 
48h, 72h e 96h, os embriões foram avaliados de acordo com os seguintes 
parâmetros: mortalidade, taxa de coagulação, de batimento cardíaco, de 
eclosão e presença de anormalidades morfológicas. A apoptose foi avaliada 
pelo ensaio de DNA ladder . O DNA foi extraído pelo método fenol: clorofórmio 
e analisado por eletroforese em gel de agarose a 1% e bandas 
correspondentes a fragmentos de DNA foram visualizadas após coloração com 
brometo de etídio em transiluminador ultravioleta. A CL50 determinada para o 
BPA em diferentes tempos de exposição foi de 69,94 µM em 24 horas, 72,22 
µM em 48 horas, 46,63 µM em 72 horas e 31,38 µM em 96 horas. O BPA 
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induziu alterações morfológicas e fisiológicas, como edema de saco vitelino e 
de pericárdico, atraso na eclosão, deformação da coluna, diminuição do 
batimento cardíaco e mortalidade. Em conclusão, o BPA mostrou toxicidade 
para embriões de peixe-zebra nas concentrações testadas, demonstrando 
potencial risco para o meio ambiente e possivelmente para a saúde humana. 
Finalmente,os resultados obtidos ressaltam a validade da preocupação 
crescente com os níveis de BPA que migram dos recipientes plásticos para os 
alimentos e água consumidos pela população. 
 

Toxicologia do 2,4-D no desenvolvimento encefálico de 
Tropidurus torquatus 

Freitas, Letícia Menezes1; Paranaíba, Juliana Flávia Ferreira e Silva1; Peréz, 
Ana Paula da Silva2; Machado, Mônica Rodrigues Ferreira2; Lima, Fabiano 

Campos2 
1Discente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí. 2Docente, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás - 
Regional Jataí. 
*Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

Palavras chave: Agrotóxico, embrião, herbicida, lagarto, réptil, sistema nervoso. 

Agrotóxicos são usados há muito tempo, porém apenas no século passado 
teve início a produção de fórmulas sintéticas, sendo o Brasil o país que mais 
utiliza estas substâncias. O 2,4-D é uma auxina sintética, atuando como 
herbicida seletivo para ervas daninhas de folhas largas, amplamente 
empregado em vários tipos de cultura. Normalmente o 2,4-D é eliminado na 
urina, mas se a taxa de depuração renal for ultrapassada surgem efeitos 
adversos, inclusive neurotóxicos. Poucos estudos avaliam o efeito do 2,4-D 
sobre o desenvolvimento embrionário, sendo estes necessários, pois 
organismos jovens são mais sensíveis que adultos. Com isso em mente visa-se 
avaliar o efeito do 2,4-D DMA® 806 BR no desenvolvimento embrionário do 
encéfalo de Tropidurus torquatus. Esta espécie é abundante e por habitar 
lavouras pode se contaminar com agrotóxicos naturalmente, fazendo-a um 
modelo animal bom para este estudo. Animais adultos serão coletados para 
dissecação e descrição do encéfalo. Fêmeas grávidas serão coletadas e 
mantidas em terrários até a oviposição. Os ovos serão distribuídos 
aleatoriamente em dois grupos, controle e tratamento, mantidos em 
incubadoras separadas. O grupo experimental terá seu substrato contaminado 
com uma dose correspondente à 1,5L p.c./ha após a coleta do ovo. No grupo 
controle será utilizado apenas substrato umedecido com água destilada. Serão 
coletados 60 embriões, sendo 30 de cada grupo, nos dias 15, 30 e 60 após a 
oviposição. Os encéfalos dos embriões serão submetidos ao protocolo 
histológico com Hematoxilina-Eosina, com auxílio da estereologia para 
estimarse o volume do teto óptico. Serão utilizados testes estatísticos para 
verificar se ocorreram alterações. Espera-se que os resultados demonstrem os 
possíveis efeitos adversos do 2,4-D DMA® 806 BR, podendo estes serem 
extrapolados para o meio ambiente e, caso se aplique, serão propostas 
mudanças de paradigma em relação a essa substância química. 
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Uso de plasma rico em plaquetas associado ao 
microagulhamento no tratamento de cicatrizes cutâneas em 

ratos 

Santos, Kamylla Caroline1; Moraes, Júlia de Miranda²; Araujo, Gustavo 
Henrique Marques³ 

 
Palavras chave: Reparação tecidual; colágeno; cicatriz. 

A condição inestética causada pelas cicatrizes exerce forte impacto 
psicossocial entre os indivíduos acometidos, levando-os a buscar estratégias 
que vão desde o isolamento do corpo e o isolamento social, resultando em 
níveis de incapacidade equivalentes aos de doenças crônicas. Este fato abre 
caminho a diversas pesquisas que buscam aplicar novas técnicas para 
melhorar o processo de regeneração tecidual e a funcionalidade do tecido 
cicatricial. A utilização do plasma rico em plaquetas (PRP) associado ao 
microagulhamento vem ganhado grande destaque nos tratamentos de lesões 
cutâneas. O microagulhamento estimula a produção de colágeno através de 
pequenas lesões na derme que servem de canais aos fatores de crescimento 
presentes no PRP, eficazes na aceleração da regeneração tecidual. Este 
estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da associação das técnicas de 
microagulhamento e PRP na cicatriz de ferida cutânea induzida cirurgicamente 
em ratos. Serão utilizados 55 ratos, destes, 10 serão utilizados para obtenção 
do PRP. Nos demais animais será realizada incisão cutânea induzida 
cirurgicamente no dorso. Logo após, eles serão distribuídos aleatoriamente em 
quatro grupos de estudo: Grupo controle (GC, com incisão cutânea apenas) 
com 15 animais divididos em três momentos de biópsia, 0, 15 e 30 dias após a 
cicatrização; grupo Incisão + Microagulhamento (Mi); grupo Incisão + Plasma 
rico em plaquetas (PRP); e, grupo Incisão + Microagulhamento + PRP 
(Mi+PRP) com 10 animais em cada grupo divididos em dois momentos de 
biópsia, 15 e 30 dias após 21 dias de cicatrização da lesão. 
Microscopicamente, os fragmentos de biópsia serão avaliados pelas colorações 
de hematoxilina e eosina (HE) e picrosirius red, avaliando a intensidade de 
proliferação vascular, fibroblástica e infiltrado celular, presença e reorganização 
do colágeno e de folículos pilosos. A quantificação do colágeno será feita pela 
coloração de picrosirius red em microscopia de luz polarizada e analisada por 
histomorfometria em pixels pelo programa Image J. Esperamos, com este 
trabalho, identificar a potencialidade da combinação do PRP associado ao 
microagulhamento, na regeneração tecidual. Assim, os resultados deste 
delineamento poderão fornecer dados importantes para o processo de 
cicatrização tecidual, assim como inferir utilizações futuras em cicatrizes 
cutâneas. 

 

Uso de simbióticos no controle da disbiose em cães com 
dermatite atópica 

Lima, Dalila Almeida¹; Oliveira, Larissa Alves²; Santos, Kamylla Caroline³; 
Pinto, José Guilherme Souza4; de Oliveira, Franco Angélica5; Stella, Ariel 

Eurides6
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Palavras chave: Flora intestinal, nutracêuticos, dermatopatias 

Os distúrbios dermatológicos geram motivo de preocupação imediata para os 
proprietários, pois causam alterações que são facilmente perceptíveis, e dentre 
as dermatopatias mais frequentes que acometem os cães, está a Dermatite 
Atópica Canina (DAC) que é considerada uma das alergopatias mais 
complexas de serem tratadas. É uma doença inflamatória crônica, pruriginosa, 
recorrente, que afeta indivíduos com predisposição genética sendo associada a 
produção de anticorpos IgE, hipersensibilidade tipo I, com hiper-reatividade 
cutânea a antígenos microbianos, irritantes ambientais e trofo-alérgicos, 
podendo ser induzida ou não através do estímulo alimentar. Sua patogênese 
ainda não está totalmente compreendida, motivo pelo qual até então não existe 
uma terapia curativa permanente, requerendo provavelmente tratamento por 
toda a vida. Seu diagnóstico é baseado nos achados clínico e histórico 
característicos, com a exclusão de outras condições pruríticas. Seu tratamento 
envolve terapia tópica e na grande maioria das vezes, sistêmica, à base de 
glicocorticoides orais, ciclosporina, imunomoduladores, antibióticos e 
antifúngicos para infecções secundárias recorrentes, imunoteria alérgeno-
específica, além de suplementação com ácidos graxos essenciais. 
Recentemente, a microbiota gastrointestinal é reconhecida como um dos 
fatores que influenciam na saúde canina. Entretanto, a relação dos cães com 
estes microrganismos ainda precisa ser melhor elucidada, visto que os pré e 
probióticos (simbióticos) melhoram a barreira da mucosa intestinal, impedindo a 
passagem dos antígenos para a corrente sanguínea e estimulam o crescimento 
seletivo e/ou a atividade de um grupo de bactérias no cólon, trazendo 
benefícios à saúde do indivíduo como um todo. Face ao papel do trato 
gastrointestinal na digestão e na atividade do sistema imune, novas alternativas 
preventivas e de tratamento têm sido buscadas. Neste contexto, pesquisas são 
destinadas a investigar se a suplementação com pré e probióticos seria capaz 
de reduzir a incidência e a gravidade das atopias clínicas, bem como seus 
possíveis efeitos como estratégia de tratamento para controle da disbiose 
intestinal e melhoria no quadro do paciente atópico. O objetivo do estudo é 
estabelecer a relevância do seu uso nos quadros de DAC, durante a fase de 
controle da doença, atuando na disbiose gastrointestinal e refletindo na 
melhoria da barreira cutânea, evitando assim uso de medicações sistêmicas no 
período de controle e manutenção da doença, prevenindo assim possíveis 
recidivas. Serão utilizados 30 cães com DA, divididos em 3 grupos (com 
simbiótico diário, sem simbiótico, com simbiótico 2 vezes por semana), todos 
em fase de controle da DAC. Os parâmetros sanguíneos e avaliações 
dermatológicas, histológicas e de PCR da pele destes animais serão avaliados 
nos grupos testados e comparados por testes estatísticos (análise descritiva) 
para estabelecer protocolos de tratamento. 

 

Utilização do “Show da Luna” para o ensino de ciências no 
ensino fundamental: discutindo o que é ciência com crianças 

Vilela, Edda Borges1; Vaz, Wesley Fernandes2  
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1Discente, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Goiás. Regional Jataí. 
2Docente, Programa de Pós-Graduação em Química. Universidade Federal de Goiás. Regional Jataí. 

Palavras chave: ensino de ciências para crianças, desenho animado, 
estratégias de ensino. 

A televisão consiste em um importante meio de comunicação no mundo 
globalizado, sendo utilizado para circulação de informações e entretenimento. 
No cenário infantil, muitas programações são inseridas anualmente na grade 
de programação, no entanto, a maior parte das animações têm como função 
única o entretenimento vazio, sem proporcionar quaisquer tipos de informações 
relevantes ou que contribuam positivamente para a formação intelectual das 
crianças. Oposto a esse cenário, no contexto brasileiro, o desenho animado 
“Show da Luna” apresenta-se criativo, informativo, lúdico e estimula a 
elaboração de raciocínio lógico. Desse modo, o problema de pesquisa que 
orientará essa pesquisa é: De que maneira o desenho animado “Show da 
Luna” pode colaborar na construção de uma visão de ciência crítica em 
crianças do ensino fundamental? Nesse sentido, objetiva-se, inicialmente, 
elaborar e avaliar uma sequência didática com o intuito de discutir com 
crianças o que é ciência. Para elaboração da sequência didática, alguns 
passos serão necessários. A primeira etapa consistirá na avaliação de todas as 
temporadas do “Show da Luna” em relação aos conteúdos científicos 
abordados e as estratégias utilizadas no desenho para discussão dos temas 
científicos. A segunda etapa, a ser realizada concomitantemente à primeira, 
será a parceria com uma escola de ensino fundamental na cidade de Mineiros-
GO, bem como a submissão do projeto ao Comitê de Ética, a fim de que a 
pesquisa possa ter início até meados do primeiro semestre de 2020. A terceira 
etapa consistirá na elaboração da sequência didática envolvendo os episódios 
do desenho animado, bem como a escolha dos temas a serem abordados. A 
sequência será aplicada em consonância com o calendário escolar e a 
aceitação da pessoa responsável pela turma. Os dados da primeira etapa 
serão coletados, avaliando-se o discurso presente no desenho animado a partir 
da análise categorial de Bardin (2016). A terceira etapa será preparada a partir 
da elaboração de planos de aulas referentes à sequência didática, cuja 
aplicação será gravada em áudio e vídeo. Os discursos serão transcritos e 
avaliados a partir da análise de discurso (BAKTHIN, 2011). Espera-se, ao final 
da realização da pesquisa, que as crianças tenham conseguido entender que o 
conhecimento científico é uma forma de ler o mundo e que a aprendizagem em 
ciências pode ser divertida e realizada de diversas maneiras, enfatizando-se 
que a aprendizagem é um processo ativo. 

 

Utilização do resveratrol associado a nanopartículas de sílica 
para a vitrificação de tecido ovariano bovino 

Aguiar, Priscila Taciani Bomtempo¹; Alves, Kele Amaral2, Gambarini, Maria 
Lúcia3, Arantes, Tatiane Moraes4, Machado, Mônica Rodrigues Ferreira1, Alves, 

Benner Geraldo1 
1Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, UFG, Jataí. 2Programa de Pós-graduação da 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 3Programa de Pós-graduação em 
Zootecnia, UFG, Goiânia. 4Programa de Pós-graduação em Química, UFG, Jataí. 
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Palavras chave: Folículos pré-antrais, nanopartículas, resveratrol, vitrificação. 

A vitrificação é um processo rotineiramente utilizado para a criopreservação de 
tecido ovariano como estratégia para preservar a fertilidade em mamíferos. No 
entanto, a indução da apoptose, produção de espécies reativas de oxigênio 
(EROs) e danos progressivos na membrana e DNA celular são algumas das 
alterações mais comuns observadas após a criopreservação. Neste sentido, a 
proposta deste projeto será avaliar a criotolerância de folículos pré-antrais e 
células do estroma após submissão ao processo de vitrificação em meio 
contendo resveratrol (Resv) associado ou não a nanopartículas de sílica (SiO4). 
Ovários (n = 10) bovinos coletados em abatedouro local serão processados em 
laboratório e os fragmentos do córtex ovariano (3 × 3 × 1 mm) serão 
aleatoriamente divididos nos seguintes tratamentos: (1) Controle, fragmentos 
ovarianos frescos e imediatamente fixados; (2) Vitrificado (Vitri), fragmentos 
ovarianos vitrificados em solução convencional (SC); (3) Vitri+Resv, fragmentos 
ovarianos vitrificados em SC suplementada com resveratrol; (4) Vitrif+Nano, 
fragmentos ovarianos vitrificados em SC suplementado com SiO4 e; (5) 
Vitri+Resv+Nano, fragmentos ovarianos vitrificados em SC suplementada com 
Resv e SiO4. A SC será composta de duas formulações com diferentes 
concentrações de crioprotetores. A SC1, consistirá de TCM199 supplementado 
com 10 mg/mL de soro albumina bovina (BSA), 0,25 M sucrose, 10% 
etilenoglicol (EG), e 10% dimetilsulfóxido (DMSO). A SC2 será composta de 
TCM199 suplementado com 10 mg/mL BSA, 0,25 M sucrose, 20% EG, e 20% 
DMSO. Após o congelamento/aquecimento, as amostras serão avaliadas 
quanto a morfologia folicular , densidade folicular e celular, imuno-histoquímica 
(aquaporinas 3 e 9) e viabilidade tecidual (espécie retaivas de oxigênio - EROs, 
iodeto de propídeo e potencial mitocondrial). Nossa hipótese é de que 
fragmentos de tecido ovariano submetidos ao processo de vitrificação com 
resveratrol associado a nanopartículas de sílica apresentam menor dano 
tecidual em função da (i) preservação da morfologia e densidade folicular, (ii) 
densidade celular, (iii) viabilidade tecidual e, (iv) manutenção dos canais 
transportadores de membrana (aquaporinas). 

 

Variação temporal das taxas de vacinação da brucelose bovina 
no estado de goiás 

Oliveira, Rafaela Assis1; Galvão, Laura Baialardi1; Bartoli, Raphaella Barbosa 
Meirelles2; Cruz, Carolina de Alvarenga3 

1Discente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás. 
2Docente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás. 
3Docente do Curso de Medicina Veterinária. Universidade Federal de Goiás. 
Financiamento: CAPES. 

Palavras chave: Aborto, bovinos, prevalência, tendência. 

A Brucelose bovina é uma doença infecciosa de evolução crônica, que pode 
acometer diversas espécies de animais domésticos, além de possuir caráter 
zoonótico. As infecções em seres humanos estão associadas à ingestão de 
leite cru e carne oriunda de abates clandestinos. A Brucella abortus é a 
principal espécie de importância para bovinos e bubalinos. A Brucelose é 
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adquirida pelos animais principalmente pela ingestão de água e alimentos 
contaminados com o agente, e por meio do contato com restos placentários e 
fetos abortados de outros animais, culminando em casos de aborto. Inúmeros 
são os prejuízos relacionados a essa enfermidade, dentre os principais 
observa-se o gasto com reposição de animais, devido o abate sanitário 
obrigatório dos positivos, além da redução da produção leiteira e ganho de 
peso. Em 2001, o PNCEBT foi publicado com o intuito de reduzir o número de 
casos de Brucelose. Dentre as medidas estabelecidas pelo programa, 
destacam-se a obrigatoriedade de vacinação das fêmeas contra brucelose, a 
padronização das provas diagnósticas a serem realizadas, sacrifício dos 
bovinos e bubalinos reagentes aos testes de Brucelose e a fiscalização das 
propriedades certificadas. A principal medida adotada pelo PNCEBT é a 
vacinação, que visa baixar a prevalência da doença até níveis que permitam 
avançar para a fase de erradicação. Será realizado um estudo com o intuito de 
analisar as taxas de vacinação contra Brucelose bovina no estado de Goiás, 
bem como as tendências temporais de longo prazo e sazonal dessas taxas, 
além de suas associações com os números de médicos veterinários 
cadastrados e habilitados. O estudo será desenvolvido a partir da base de 
dados do Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e 
Tuberculose do estado de Goiás. Os dados deste estudo serão provenientes 
dos 246 municípios localizados no estado de GO que foram agrupados de 
acordo com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) 
correspondente para, por fim, serem agrupados de acordo com o circuito 
pecuário a que pertenciam, totalizando três circuitos. Inicialmente será 
elaborada estatística descritiva, detalhando minuciosamente a situação. 
Posteriormente serão aplicados testes de associação de variáveis e testes de 
análise estatística com o intuito de buscar relações significativas entre as 
variáveis analisadas, o que será feito por técnicas diversas, dependendo do 
tipo de dado disponível. A partir dessas análises, espera-se notar um 
crescimento das taxas semestrais de vacinação entre os anos avaliados, além 
de observar uma tendência de aumento em todos os circuitos em relação as	
taxas de vacinação, e ainda notar uma tendência de aumento em todos os 
circuitos em relação ao cálculo de proporção de MVC e MVH em relação ao 
número de fêmeas entre 3 a 8 meses. 

 

Vitrificação de embriões de Prochilodus lineatus 

Lima, Larise Caroline Oliveira1; Gonçalves, Leidiane Ferreira2; Araújo, 
Carolina Costa Maia3; Freitas, Gabriel Costa de4; Campos, Gabriela Silva5; 

Machado, Monica Rodrigues Ferreira6 
1Discente do curso de Medicina Veterinária – UFJ. 2Discente do curso de Biomedicina – UFJ. 3Discente do 
Curso de Biomedicina – UFJ. 4Discente do curso de Medicina Veterinária – UFJ. 5Mestranda no Programa 
de Pós-graduação em Biociência Animal. 6Docente no Programa de Pós-graduação em Biociência Animal 
*Financiamento: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Embriões de peixes já foram testados em resfriamento, porém sem resultado 
efetivo. As técnicas de criopreservação mais utilizadas são o congelamento 
lento e a vitrificação. Na vitrificação a amostra é exposta ao nitrogênio líquido 
rapidamente, com auxílio de soluções crioprotetoras, de ação intracelular como 
o glicerol. Criprotetores internos, são moléculas pequenas, que penetram a 
membrana plasmática formando pontes de hidrogênio com moléculas de água 
no interior da célula. O objetivo deste trabalho, foi vitrificar embriões de 
Prochilodus lineatus (Curimba), expostos ao Glicerol. Embriões de Curimba 
foram coletados na hidrelétrica de Furnas, situada no município de Itutinga, 
Minas Gerais. Após a coleta, foram levados ao Biotério Central da Universidade 
Federal de Lavras (UFLA), onde ocorreu parte do experimento. Foram 
utilizados cerca de 25 embriões, estes encontravam-se na fase de fechamento 
do blastóporo, os quais foram expostos a vitrificação. Os embriões foram 
imersos em uma solução à 10%, contendo glicerol + E3 (meio de cultivo para 
embriões), durante cinco minutos. A seguir foram transferidos para uma 
solução à 15% de glicerol + E3, respeitando os cinco minutos. Posteriormente 
foram transferidos para uma solução à 20% de glicerol + E3, os quais foram 
retirados imediatamente após 5 minutos e alocados sobre uma superfície 
resfriada, onde procedeu-se a vitrificação. Ao final, foram acondicionados em 
botijão de nitrogênio. O descongelamento ocorreu na Univesidade Federal de 
Jataí, onde utilizou-se o processo reverso, até mantê-los apenas em meio E3. 
Ao decorrer da desvitrificação, pode-se notar que apesar da não sobrevida dos 
embriões, quando observados ao microscópio óptico, todos preservaram boa 
disposição celular, sem ruptura do córion. 

 
 


