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O tabaco é uma droga lícita, responsável pelo desenvolvimento de mais de 20 doenças. Já o 
exercício físico aeróbio está relacionado como um método de tratamento, prevenção e promoção 
da saúde, ativando a proteína AMPK (codificada pelo gene Prkaa2), participando de eventos 
metabólicos importantes como: lipólise, metabolismo de lipídios, transporte de glicose e 
metabolismo de glicogênio. 1) Verificar se o tabagismo passivo modula a expressão do gene 
Prkaa2 no músculo EDL de ratos. 2) Verificar se o exercício físico aeróbio influencia a expressão de 
Prkaa2 no músculo glicolítico de ratos fumantes. O estudo foi aprovado pelo CEUA local (Proc. nº 
1/2012). Foram utilizados 28 animais, divididos em 4 grupos: Controle (C), Controle Exercício (CE), 
Fumante Sedentário (FS) e Fumante Exercício (FE). Os grupos exercitados realizaram corrida em 
esteira, 10m/min, 1 h/dia, 5x/semana. Os grupos fumantes foram expostos à combustão de 4 
cigarros, 1 h/dia, 2 x/dia, 5 dias/semana. Foram totalizados 70 dias de experimento. Para a 
quantificação de mRNA de Pkraa2 (AMPK) foi utilizada a técnica de RT-PCR. Para comparação dos 
valores do teste de análise de variância- foi utilizada One-Way (significância P < 0,05). O peso dos 
animais foi em média de: 425±34-C, 415±34-CE, 406±29-FS, 411±22-FE. Não houve diferença 
estatística entre os grupos. O peso do tecido adiposo foi: 4,81±0,93-C, 3,17±1,01-CE, 4,55±145-FS, 
3,96±1,45-FE, com diferença significante (P < 0,05) entre C e CE. Houve maior expressão gênica de 
Prkaa2 no grupo CE (12,8±5,1), seguido dos grupos C (12,2±4,4), FE (11,5±3,1) e F (10,7±6,9). Não 
houve diferença significante entre os grupos, porém, C apresentou resultado superior ao grupo F, 
e os exercitados aos grupos não-exercitados. No presente estudo, embora não se tenha observado 
diferença no peso corpóreo, há menor massa adiposa em ratos exercitados, o que sugere que o 
exercício pode ter aumentado a massa magra. Os resultados de expressão gênica de AMPK 
sugerem que o exercício físico pode estar regulando a expressão do gene Prkaa2 no músculo 
glicolítico, mesmo sob vigência de tabagismo. Conclui-se que o tabagismo não interfere na 
expressão gênica de AMPK em músculo esquelético glicolítico, porém o exercício físico pode 
influenciar sua expressão independentemente da presença do tabagismo.    PIBIC Cnpq - Fapesp     
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Atualmente o futebol exige de seus praticantes um grande nível de desempenho técnico e, uma 
das maneiras de se atingir isto é através do aperfeiçoamento das aptidões físicas como a 
flexibilidade, no qual esta se define a cerca da capacidade de movimentar-se dentro da amplitude 
de sua articulação. No entanto, são escassos estudos que investigaram a relação entre 
flexibilidade e recepções durante jogos formais de futebol. Analisar a relação entre flexibilidade e 
recepções em atletas amadores de futebol. Estudo de caráter transversal, desenvolvido em 
Presidente Prudente - SP. A amostra foi composta por atletas amadores de futebol do sexo 
masculino. A massa corporal foi mensurada em balança eletrônica, com capacidade máxima de 
180 kg e precisão de 0,1 kg. A estatura será aferida em estadiômetro fixo com precisão em 0,1cm 
e extensão de 2,20m. A avaliação da flexibilidade foi realizada por meio do teste de sentar e 
alcançar, expressa em cm. O registro das recepções após filmagens de jogos formais de futebol, a 
partir do qual foram registradas as frequências de recepções. Para verificar a relação entre 
flexibilidade e recepções certas durante os jogos foi utilizado o modelo de regressão Stpewise, no 
qual somente as variáveis independentes com significância p < 0,20 foram selecionadas para 
entrar nos modelos múltiplos. Os testes de colinearidade foram realizados, utilizando a matriz de 
correlação, no qual nenhuma variável com valor r maior que 0,80 entrou nas análises. Todas as 
variáveis analisadas apresentaram distribuição normal e a análise dos gráficos dos resíduos 
mostrou que as variâncias dos erros não apresentaram comportamento de tendência. O software 
utilizado foi o SPSS (versão 20.0) e significância estatística foi estabelecida em 5%. Foram avaliados 
44 futebolistas amadores com idade entre 16 e 33 (19.61 ± 3.31) anos e valores médios de 
estatura de 1,79 (± 0,08)m e massa corporal de 72,96 (±9,71) kg. Após a análise de regressão linear 
múltipla foi observado associação entre recepções certas e flexibilidade no qual foram 
encontrados: ß = 0,401; p = 0,047; R²=0,161. Segundo Melo et al. (2009), a flexibilidade não 
influência no desempenho (corrida de 20 m) de jogadores de futebol, no entanto, ainda não são 
encontrados estudos que investigaram a associação essa variável com recepções em jogos 
formais. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a flexibilidade apresentou relação 
significante com recepções certas em futebolistas amadores.         
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O uso do Sistema aberto de aspiração traz efeitos indesejados. Ainda não está claro qual é o 
comportamento ventilatório e hemodinâmico. O atual estudo pretende verificar os efeitos agudos 
em relação a parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos fazendo o uso do sistema fechado de 
aspiração de secreção das vias aéreas. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética e 
pesquisa com CAAE número 52867415900005515 e pelo sistema gestor com o protocolo número 
3029. Foram avaliados 18 indivíduos com idade média de 59,72±anos, a coleta dos dados foram 
realizadas em 3 momentos: antes da aspiração (AA), logo após a aspiração (LA) e 10 minutos após 
a aspiração(AP). Os parâmetros coletados foram: Frequência respiratória(FR), volume corrente 
(VC), volume minuto (VM), resistência das vias aéreas (RVA), complacência(C), saturação de 
oxigênio (SpO2), frequência cardíaca(FC), pressão arterial sistólica(PAS) e diastólica (PAD) e os 
parâmetros verificados antes do procedimento de aspiração serão registrados anteriormente a 
elevação da FiO2 para 100% e o retorno da FiO2basal ocorrerá imediatamente após a conclusão 
do registro dos parâmetros após a aspiração. Achados das avaliações:FR AA=19,50±5,91 
LA=21,50±6,88 AP=19,16±6,34; VC AA=504,83±188,36 LA=542,77±165,76 AP=534,16±172,71; VM 
AA=9,69±3,46 LA=11,22±4,79 AP= 10,32±3,03; RVA AA=18,77±9,87 LA= 18,50±10,01 
AP=18,44±8,79; C AA=70,27±35,51 LA=68,72±30,22 AP= 75,83±38,25; SpO2 AA= 97,16±2,99 LA= 
98,44±1,85 AP=97,27±3,17; FC AA=93,55±18,32 LA=98,66±16,97 AP= 95,16±17,18; PAS 
AA=137,72±29,51 LA=147,16±31,91 AP=134,50±43,91; PAD AA=72,83±11,77 LA=80,38±23,92 
AP=80,77±22,58.  Foi observado que os parâmetros de FR, SpO2, e PAD aumentaram-se logo após 
a aspiração e 10 minutos depois tiveram seus valores normalizados. Já o VC, VM, C e FC elevaram-
se logo após o procedimento e depois minutos após ouve uma pequena diminuição em relação ao 
valor coletado logo após a aspiração, se mantendo acima do valor de início. Por fim os parâmetros 
de RVA e PAS, tiveram seus valores finais diminuídos, sendo a RVA com diminuição logo após o 
procedimento e a PAS teve aumento logo após a aspiração e depois que este parâmetro foi coleto 
depois minutos depois apresentou valor menor que o inicial. O presente estudo não apresenta 
resultado estatístico por se tratar de resultados parciais. Embora a aspiração ser um procedimento 
desconfortável ao paciente, trata-se de um importante procedimento para manter as vias aéreas 
livres.    Unoeste     
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Um sistema de multiplicação de cana-de-açúcar que poderá contribuir para a produção rápida de 
mudas, associando um elevado padrão de fitossanidade, vigor e uniformidade nas linhas de 
plantio são o que utilizam Mudas Pré-Brotadas (MPB). A principal razão para a escolha da cana-de-
açúcar (Saccharum spp.) para este estudo é que essa espécie vegetal está largamente utilizada na 
produção de açúcar, álcool e, mais recentemente, biodiesel. Produzir mudas de cana-de-açúcar 
utilizando à adoção da técnica de Mudas Pré-Brotadas em tubetes com o emprego de diferentes 
doses de polímeros hidrorretentores, e posterior aplicação da metodologia de cultivo in vitro de 
meristemas com intuito de obter mudas sadias em larga escala. A espécie estudada é a cana-de-
açúcar, os cultivares avaliados são: (CTC9002, IAC 91-1099 e IACSP 95-5000). A primeira etapa do 
experimento foi o corte dos minirrebolos que foram feitos a partir de cortes nas canas com idade 
fisiológica de seis a nove meses, onde estão as gemas da planta, após o corte foi realizada uma 
seleção visual para garantir que todos os minirrebolos estivessem com as gemas saudáveis, em 
seguida eles receberam um tratamento térmico com água a 52 ºC por 30 minutos em banho-
maria. Após os minirrebolos foram colocados em caixas para brotação contendo substrato 
Carolina Padrão para que pudesse ocorrer à germinação e emergência das mudas, com 
temperatura e umidade controlada. Após 15 dias nessas condições as gemas foram 
individualizadas e cada uma foi transferida para um tubete próprio contendo substrato bioplant e 
aplicação de cinco doses de hidrogéis (0; 5; 10; 20; 40 g L-1). Foram realizadas cinco repetições, 
para cada cultivar tendo-se um total de 25 tubetes. Nesse momento foi iniciada a primeira fase de 
aclimatização das mudas, que dura cerca de 15 dias, período em que elas serão transferidas para a 
estufa e as raízes começaram a se desenvolver. A etapa seguinte é a aclimatização a pleno sol 
quando a muda será exposta as condições do ambiente, ao final de 60 dias período do ciclo 
completo, as mudas serão retiradas dos tubetes e estarão prontas para serrem plantadas. Os 
procedimentos analíticos envolverão a mensuração e avaliação quantitativa da massa fresca das 
raízes, massa seca das raízes, massa fresca da parte aérea, massa seca da parte aérea, 
porcentagem de sobrevivência contando o número de sobreviventes e comparando com o total 
inicial e quantidade de perfilhos dentro do tubete para cada tratamento.       CAPES     
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No aspecto da fisiologia feminina, é relevante o funcionamento adequado do ciclo reprodutivo 
feminino. A capacidade reprodutiva feminina é cessada na fase denominada menopausa, nela os 
ovários param de funcionar e a produção de esteróides e peptídeo hormonal diminuem, deste 
modo são ocasionadas diversas mudanças fisiológicas no organismo. A fim de mimetizar o período 
da menopausa, são realizadas ovariectomias, procedimentos esses que consistem na retirada 
cirúrgica dos ovários, sendo usado para reduzir os níveis dos hormônios estrogênio e progesterona 
no organismo. Evidências indicam que o declínio dos estrogênios endógenos leva a uma redução 
na taxa metabólica basal, resultando na redução do uso de calorias e consequente ganho de 
peso. Analisar os pesos de massa corporal e corno uterino em ratas submetidas à ovariectomia e 
reposição hormonal. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste (protocolo - 
459/15). Foram utilizadas 15 ratas da linhagem Wistar, com idade de 4 semanas, (173,53±21,20 
gramas). A amostra foi dividida em três grupos, sendo eles, grupo controle (GC), grupo 
ovariectomizadas sem reposição hormonal (OSRH) e grupo ovariectomizadas com reposição 
hormonal (OCRH). Os grupos foram submetidos à aplicação de anestésico para realização do 
procedimento cirúrgico, no qual foi realizada a castração bilateral dos ovários nos grupos de ratas 
ovariectomizadas com e sem reposição hormonal, e no grupo controle foi provocado um estresse 
cirúrgico, com finalidade de submeter toda amostra a condições semelhantes. Posteriormente, 
houve a pesagem de todas as ratas e administração de hormônio no grupo OCRH diariamente 
durante 21 dias. Foi detectado no GC um aumento de 13,8 gramas no peso corporal e peso médio 
de 0,49924 e 0,4594 miligramas dos cornos uterinos com e sem liquido respectivamente, já no 
grupo OSRH notou-se aumento de 21,4 gramas no peso corporal e peso médio de 0,56132 e 
0,51882 miligramas dos cornos uterinos com e sem liquido respectivamente, por fim, no grupo 
OCRH observou-se aumento de 21,4 gramas no peso corporal e peso médio de 1,01626 e 0,85402 
miligramas dos cornos uterinos com e sem liquido respectivamente. Foi observado o aumento de 
peso corporal em todos os grupos do estudo, no qual o grupo OSRH apresentou maior diferença 
entre o peso inicial e final. Em relação ao peso dos cornos uterinos com e sem reposição 
hormonal, o grupo OCRH retratou o maior peso quando comparado com os demais grupos.   
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       Hemiparéticos tratados em centros de reabilitação permanecem muito tempo inativos 
durante o tratamento numa sessão de Fisioterapia Convencional. Há evidências que a Fisioterapia 
de Grupo em Circuito de Treinamento (FGCT) é eficaz em aumentar a quantidade de tempo ativo 
durante a terapia. O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo gasto com exercícios ativos durante 
a FGCT em hemiparéticos crônicos. A metodologia constou de 5 hemiparéticos crônicos em 
tratamento no Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente, onde foi utilizado uma filmadora sobre um 
tripé no espaço de atendimento em FGCT. Os resultados foram de 60,77 ± 1,70% do tempo da 
sessão com os pacientes realizando exercícios ativos e 39,23 ± 1,70% do tempo em inativos. 
Concluímos que o tempo gasto com exercícios ativos durante a FGCT, permite que os 
hemiparéticos crônicos passem mais tempo em tarefas ativas. 

 


