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Staphylococcus aureus é integrante da microbiota normal humana, entretanto, pode causar 
doenças. Algumas cepas podem desenvolver resistência aos antimicrobianos, como oxacilina e 
vancomicina. Os genes de resistência a esses antimicrobianos são mediados por plasmídeos e 
encontram-se com maior frequência em S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) inabilitando 
antimicrobianos beta-lactâmicos, o que limita o tratamento para infecções causadas por esse 
microrganismo. Essas bactérias podem ser transferidas para equipamentos de segurança 
individual (EPI) como o jaleco. Em ambiente hospitalar o uso incorreto da vestimenta se torna um 
veículo carreador do microrganismo. Muitas Universidades estão ligadas a ambientes hospitalares 
e laboratórios, expandindo a área de dispersão dos microrganismos.  O estudo tem como objetivo 
caracterizar as espécies de S. aureus isoladas de jalecos de universitários da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE) quanto à susceptibilidade aos antimicrobianos. Foram coletadas 141 amostras 
de 47 jalecos de estudantes do curso de Biomedicina da Unoeste em três regiões: gola, bolso e 
punho. Essas amostras foram identificadas para a detecção de S. aureus através da coloração de 
GRAM, teste de catalase e coagulase. A susceptibilidade aos antimicrobianos foi realizada através 
da técnica de disco-difusão utilizando os discos: oxacilina, cefoxitina, penicilina, vancomicina, 
clindamicina, eritromicina e levofloxacina. Foi também realizado o teste de Triagem em ágar 
Mueller Hinton acrescentado de 4% de NaCl e 6% de Oxacilina. Foram isolados 37 (26,2%) S. 
aureus, sendo 18 (49,0%) da gola, 12 (32%) do punho e 7 (19%) do bolso. Foi realizado teste de 
suscetibilidade a antimicrobianos em 18 amostras. A resistência à penicilina foi detectada em 12 
amostras (66,6%), à eritromicina em 10 (55,5%), à clindamicina em 1 (5,5%), à oxacilina 2 (11,1%) e 
à cefoxitina 3 (16,6%). Não foram encontradas cepas resistentes à levofloxacina e à vancomicina. 
MRSA foi detectado em 8 amostras (42,1%) pelo teste de triagem.  Os resultados evidenciam 
amostras de S. aureus resistentes aos antimicrobianos utilizados na clínica isolados de jalecos de 
universitários da área da saúde. Os dados ressaltam a importância das medidas educativas de uso 
de jaleco para prevenção da disseminação de cepas de S. aureus multirresistentes entre os 
estudantes, que podem transferir essas bactérias patogênicas para diferentes setores da 
Universidade e para familiares.     FAPESP processo 2016/12252-2     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1147 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Biomedicina    

 
 

AVALIAÇÃO CITOGENÉTICA IN VIVO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DO EXTRATO ETANÓLICO DA 
CASCA DE SPONDIA DULCIS FORST  

 
CAROLINE LUCIO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FELIPE VIEGAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEANDRA ERNST KERCHE SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCOS ALBERTO ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARJORI LEIVA CAMPAROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A espécie Spondias dulcis (Cajá-manga) é amplamente distribuída no Brasil e no mundo, e tem 
sido usada na medicina popular para tratar de desordens intestinais e infecciosas devido à sua 
ação antimicrobiana. Grande parte das atividades bioativas desse vegetal é decorrente de 
compostos como taninos e flavonoides. Até o momento, não há na literatura estudos sobre o 
potencial mutagênico do extrato da casca de Spondia dulcis em teste in vivo para análise de 
aberrações cromossômicas.  O objetivo do presente estudo foi avaliar a mutagenicidade do 
extrato etanólico da casca de Spondia dulcis através do teste de aberrações cromossômicas (ACs) 
em células de medula óssea de ratos Wistar, visando a elucidação de novas abordagens 
farmacológicas. O presente trabalho foi aprovado pelo CEUA da UNOESTE,de acordo com o 
protocolo 2680,sendo avaliadas as frequências de ACs em medula óssea de ratos Wistar, com base 
na técnica descrita por FORD e HAMERTON (1956).Cada grupo experimental (tratado e controle) 
foi constituído de dois animais, sendo um macho e uma fêmea.Os animais do grupo tratado 
receberam o extrato etanólico da casca de Spondia dulcis via intraperitoneal na concentração de 
300 mg/kg, e os animais do grupo controle foram tratados com solução salina 0,9% estéril. Para a 
detecção de ACs foi realizada a análise de 100 metáfases por animal. O índice mitótico foi 
determinado através da razão entre o número de células em divisão, e o total de células 
observadas no campo. Os dados parciais indicaram que as ACs encontradas no grupo de animais 
tratados com o extrato, foram Gaps isocromatídicos (2%),e nos controles predominaram outras 
aberrações (1%), como minute e fragmento duplo. Observando os índices mitóticos de 4,4% e 
1,9% do grupo controle, e de 2,4% e 3,1% do tratado, notou-se que os mesmos não apresentaram 
diferença expressiva. No presente estudo a análise de ACs em células de medula óssea de ratos 
Wistar demonstrou resultados próximos entre os grupos controle e tratamento, sugerindo que 
possivelmente nesse sistema teste o extrato não apresenta efeito mutagênico. Além disso, os 
valores do índice mitótico tiveram pouca variação, indicando ausência de alterações quanto à taxa 
de proliferação celular.  Através dos dados parciais obtidos, sugere-se que o extrato etanólico das 
cascas de Spondias dulcis não apresenta efeito mutagênico e antimitótico sobre as células de 
medula óssea de ratos Wistar, porém mais dados são necessários para que o estudo seja 
concluído.          
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A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução crônica, cujo principal agente 
etiológico é o Mybacterium leprae. Atualmente, a hanseníase ainda representa um grave 
problema de saúde pública no Brasil. O desconhecimento da população geral sobre a hanseníase, 
ainda é muito grande. A deficiência no conhecimento sobre a doença geralmente acarreta em 
uma demora no diagnóstico e tratamento, colaborando para o aumento do risco de sequelas 
permanentes. Diante deste contexto, acreditamos que a caracterização do conhecimento sobre a 
hanseníase em indivíduos considerados saudáveis da população geral (doadores de sangue), assim 
como aspectos sócios demográficos e comportamentais quanto ao tabaco e álcool, possam 
contribuir para identificar pontos de vulnerabilidade, afim de sugerir melhoras em ações 
educativas, colaborando com a disponibilidade da informação sobre a doença nos serviços de 
saúde, no acompanhamento dos doentes e na prevenção para a população saudável Avaliar 
características epidemiológicas, comportamentais quanto ao tabaco e álcool e o conhecimento 
sobre a hanseníase em doadores de sangue. Trata-se de pesquisa de intervenção de natureza 
descritiva, com abordagem quantitativa. Doadores de sangue foram entrevistados através de um 
questionário estruturado para adquirir informações quanto à sua condição socioeconômica, dados 
comportamentais em relação ao álcool e tabaco e conhecimento sobre Hanseníase. Este projeto 
foi aprovado sob protocolo CPDI/CAAE: 3117/54884116.0.0000.5515.  Nossos resultados 
constataram um baixo nível de conhecimento da maioria dos doadores de sangue entrevistados. 
Dentre os itens avaliados através dos questionários, verificou-se que apenas o nível de 
escolaridade apresentou diferença estatística, ou seja, quanto maior o nível de escolaridade do 
doador, maior o nível de conhecimento dos mesmos. A partir do presente estudo constatou-se um 
baixo nível de conhecimento da maioria dos doadores de sangue entrevistados sobre à forma de 
transmissão, tratamento e fontes de informação sobre a hanseníase, resultados que corroboram 
com outros autores, evidenciando importância da disseminação de informações referentes à 
doença. Sugerimos, assim, um aprimoramento da divulgação das informações quanto à doença, 
através de campanhas com mídias que possam atingir diferentes grupos demográficos, afim de 
promover melhoras nos serviços de saúde, acompanhamento dos doentes e prevenção da 
população saudável.         
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Staphylococcus aureus é uma bactéria presente na microbiota humana, apontada como grande 
causadora de infecções hospitalares e na comunidade. Em ambiente hospitalar o uso incorreto dos 
equipamentos de proteção individual, como o jaleco, se torna um veículo para a transmissão do 
microrganismo. A disseminação de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é 
preocupante, ainda mais quando essas bactérias tem a capacidade de produzir o biofilme em 
superfícies bióticas e abióticas, conferindo proteção a resposta imune do hospedeiro e da ação 
dos antimicrobianos. Uma vez que muitas Universidades estão ligadas a ambientes hospitalares e 
laboratórios, os estudantes usam seus jalecos, que podem carrear S. aureus, no caminho entre a 
Universidade e suas casas, em bibliotecas, refeitórios e nos arredores da Universidade.  Este 
estudo tem como objetivos caracterizar as espécies de S. aureus isoladas de jalecos de 
universitários da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) quanto à detecção de MRSA e a 
produção de biofilme.  Foram coletadas 141 amostras de 47 jalecos de estudantes do curso de 
Biomedicina da Unoeste em três regiões: gola, bolso e punho. S. aureus foram identificados 
através da coloração de GRAM, teste de catalase e coagulase. A produção do biofilme foi 
detectada em ágar vermelho do congo e a detecção de MRSA foi realizada pelo teste de triagem 
em ágar Mueller Hinton acrescentado de 4% de NaCl e 6% de oxacilina.  Foram isolados 37(26,2%) 
S. aureus, sendo 18(48,6%) da gola, 7(18,9%) do bolso e 12(32,4%) do punho. Destes 34(91,9%) 
foram produtores de biofilme e o teste de triagem, realizado em 19 S. aureus, detectou 8(42,1%) 
MRSA.  Os resultados evidenciam a alta porcentagem da produção de biofilme e de MRSA em 
jalecos de universitários. Os dados obtidos ressaltam a importância das medidas educadores de 
uso de jaleco para prevenção da disseminação de cepas de S. aureus produtoras de biofilme e de 
MRSA entre universitários, que podem transferir essas bactérias patogênicas para diferentes 
setores da Universidade e para familiares.         
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As espécies de Candida podem colonizar mucosas, pele e trato digestivo, seu desenvolvimento 
demasiado nos sítios de colonização, pode facilitar sua invasão no tecido, principalmente em 
hospedeiros com condições predisponentes, como os indivíduos usuários de próteses.  Determinar 
a prevalência e o perfil de sensibilidade aos azólicos das espécies de Candida spp. isoladas de 
próteses removíveis de pacientes da clínica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista. As 
amostras foram coletadas da prótese com Swabs estéreis; identificadas por métodos 
convencionais; submetidas a testes de sensibilidade aos antifúngicos empregando-se a 
metodologia de microdiluição, protocolo do European Commitee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing; utilizou-se como controle C. krusei (ATCC 6258) e C. parapsilosis. (ATCC 22019); Protocolo 
Plataforma Brasil: 20741113.7.0000.5515.  As espécies identificadas foram C. albicans (66,7%), C. 
glabrata (13,6%), C. tropicalis (8,9%), C. parapsilosis (4,5%) e Candida spp. (6,3%). Todas as 
amostras foram sensíveis ao fluconazol, apenas uma amostra de C. albicans e C. gabrata foi 
resistente ao cetoconazol. A prevalência de colonização por C. albicans foi maior do que C. não-
albicans. O perfil de sensibilidade de Candida spp aos antifúngicos demonstraram comportamento 
uniforme, em relação ao fluconazol.  A prevalência de colonização de Candida spp. em prótese 
removível foi de 67,8%, C. albicans foi mais prevalente que as demais espécies isoladas. Todas as 
amostras de C. albicans foram sensíveis ao fluconazol, uma amostra foi resistente ao cetoconazol; 
As amostras de C. parapsilosis e C. tropicalis foram sensíveis aos antifúngicos; As amostras C. 
glabrata apresentaram as maiores concentrações inibitórias mínimas.         
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A esclerose mesial temporal (EMT) é caracterizada por perda neuronal e gliose, envolvendo 
principalmente o hipocampo e a amígdala. É considerada a etiologia mais comum de epilepsia do 
lobo temporal mesial (ELTM). O diagnóstico da EMT é feito através da anamnese, 
eletroencefalograma (ECG) e exames de imagem, sendo a ressonância magnética (RM) a mais 
comum, fundamental para auxiliar no diagnóstico e consequentemente, resultado satisfatório do 
tratamento. É importante conhecer as principais indicações do uso da RM no diagnóstico da EMT, 
bem como outros exames radiológicos que auxiliam no mesmo, principalmente em casos 
necessários de estudo pré-cirúrgico, quanto maior o número de critérios, através de história 
clínica, semiologia das crises, achados eletroencefalográficos, exames de imagem e avaliação 
neuropsicológica combinados, maior a probabilidade de acerto diagnóstico.  Este trabalho visa 
identificar através da literatura consultada, a importância dos diferentes métodos de diagnósticos 
da EMT. A metodologia utilizada foi de estudo prospectivo, de revisão literária, que utilizou para 
obtenção de informações pesquisa na rede pública de internet; o PubMed /Medline, Sciello, sites 
de buscas, teses e dissertações. Como resultado foi possível evidenciar que a EMT, na RM, 
apresenta diminuição do volume e perda da arquitetura interna, e atrofia das estruturas mesiais, 
principalmente o hipocampo e amígdala. Estas alterações podem ser visualizadas nas ponderações 
T1 e T2, como também é possível ver na sequência FLAIR. No PET/RM, o PET evidencia o 
hipometabolismo e observa-se o hipersinal do hipocampo em T2 na RM. Imagens de RM funcional 
são sensíveis o suficiente para detectar diferenças entre os pacientes com ELTM direita e esquerda 
e também detectar disfunções nas interligações do hipocampo epileptogênicas nestes pacientes, 
que podem estar relacionadas com alterações anatômicas (atrofias), funcionais ou ambas. Além 
disso, a RM e o PET/RM são importantes para estudo pré-cirúrgico nesses pacientes sem a 
necessidade de procedimentos invasivos.  Os estudos demonstraram que estes métodos 
diagnósticos são essenciais para o diagnóstico correto da EMT, porém, no caso do PET/RM por se 
tratar de um exame de alto custo, não significa a realidade da maioria dos pacientes, fazendo com 
que a RM seja a melhor opção de escolha de exame.         
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LUCAS OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CALIÊ CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA MACHADO GUABERTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
INES CRISTINA GIOMETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O hormônio do crescimento (GH) tem sido utilizado de forma indiscriminada por pessoas que 
buscam um melhor desempenho físico. Estudos tem proporcionado melhor conhecimento sobre 
os efeitos do GH na reprodução, atuando sobre a foliculogênese e formação do corpo lúteo direta 
ou indiretamente. Porém, até o momento, não foi investigado o uso frequente de GH combinado 
ao exercício físico na expressão de genes que respondem ao GH nas gônadas femininas, como o 
fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1). Por isso, o objetivo deste estudo foi verificar a 
expressão gênica relativa do IGF-1 em ovários de ratas Wistar que foram submetidas ao uso do GH 
associado ou não ao exercício físico, como modelo experimental de humano. As 40 ratas foram 
divididas em 4 grupos: CT (grupo controle), GH (grupo com administração de 0,2 UI/Kg de GH), Ex 
(grupo que foi submetido ao exercício físico de 4 séries de 10 saltos verticais em água com peso de 
50% do peso do animal) e ExGH (grupo que foi submetido ao exercício físico e foi administrado 
GH). Foi realizada citologia vaginal diária nas ratas e todas as ratas foram anestesiadas e induzidas 
à morte por exsanguinação na fase de diestro do ciclo estral. Os ovários foram colhidos ao final de 
um mês para extração de RNA, transcrição reversa e análise quantitativa da expressão gênica do 
IGF-1. A análise relativa de IGF-1 foi por PCR em tempo real, utilizando as médias dos endógenos 
RPS-18 e HPRT-1 como normalizadores da reação. A análise estatística dos dados de expressão 
gênica foi realizada por ANOVA e as comparações das médias pelo teste de Tukey (p < 0,05).  As 
médias e erros padrões dos grupos foram: CT=0,93±0,19; GH=1,44±0,17; Ex=0,95±0,24; e 
ExGH=1,08±0,17. Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos na expressão gênica do IGF-1 
(p > 0,05).  Apesar do IGF-1 ser sintetizado pelo fígado, e pela maioria das células orgânicas, 
quando estimulados pelo GH e do exercício físico estimular o aumento na liberação de GH 
(GOMES et al,R Bras Ci Mov, 11:57-62, 2003), no presente estudo nenhuma diferença foi 
encontrada na expressão gênica do IGF-1 entre os grupos.  Conclui-se que o GH e o exercício físico 
nas condições deste experimento não alteram a expressão gênica de IGF-1 em ovários de 
ratas.      Apoio financeiro da UNOESTE.      
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EXPRESSÃO GÊNICA DO KDR EM OVÁRIOS DE RATAS COM CONSUMO PROLONGADO DE CHÁ 
BRANCO (CAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE) 

 
FRANCISLAINE ANELIZE GARCIA SANTOS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

GABRIELA FERNANDES DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA MACHADO GUABERTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CECÍLIA BRAGA LAPOSY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CALIÊ CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA DE CARVALHO PAPA - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

INES CRISTINA GIOMETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os órgãos reprodutivos da fêmea exibem crescimento e regressão periódicos, acompanhados por 
igualmente notável mudanças no seu grau de fluxo sanguíneo. Não é surpresa, portanto, que eles 
são alguns dos poucos tecidos adultos nos quais a angiogênese ocorre como um processo normal. 
Tem sido demonstrado que os folículos ovarianos e o corpo lúteo contem e produzem fatores 
angiogênicos. Um dos principais receptores angiogênicos é o receptor domínio quinase (KDR). 
Estudos demonstram que algumas catequinas presentes no chá branco inibem o KDR, porém não 
há estudos demonstrando se o consumo crônico do chá branco pode interferir na 
reprodução.  Este trabalho teve como objetivo verificar a influência do chá branco na expressão 
relativa do KDR em ratas Wistar superovuladas.  Para tanto, as ratas foram distribuídos em dois 
grupos, grupo controle (n=30) e grupo com ingestão de chá branco (n=30). Os corpos lúteos foram 
colhidos ao final de cada mês de 10 animais de cada grupo, durante três meses consecutivos, 
armazenados em trizol no freezer a -80oC e posteriormente a expressão relativa do gene KDR foi 
avaliada. As comparações estatísticas foram realizadas por meio dos testes t não pareado, p < 
0,05.  A expressão gênica do Kdr foi maior no grupo tratado com chá branco aos 30 dias em 
relação ao grupo controle, porém não houve diferença entre os dois grupos aos 60 e 90 dias do 
experimento.  O KDR é o receptor mediador da ação mitogênica, angiogênica, de proliferação de 
células endoteliais e permeabilidade vascular do VEGF-A (Ferrara et al., Nat Med 9(6): 669-76. 
2003).  Conclui-se que o chá branco interfere na expressão gênica do receptor KDR, porém o 
organismo parece ser capaz de uma autorregulação com o tempo.     FAPESP e Bolsa 
PROSUP/CAPES.     
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IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE NO PROCESSO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
 

JÉSSICA LUIZA DE OLIVEIRA FONSECA ZANARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CÉLIA DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Ressonância Magnética permite detectar mínimas diferenças nos tecidos. Através dela é possível 
obter imagens de qualquer plano, fato este impossível em outros exames. Na RM, por existir 
campo magnético, as causas de acidentes estão relacionadas ao descumprimento das normas de 
segurança ou informações desatualizadas. A realização deste estudo justifica-se pelo fato da RM 
ser um exame que muitos profissionais consideram não oferecer perigo aos usuários. O objetivo 
desse trabalho foi mostrar ao profissional de saúde a importância da realização da anamnese nos 
exames de Ressonância Magnética e apontar os riscos à saúde. Trata-se de Revisão de literatura 
realizada por meio de pesquisa exploratória. Para realizar a RM, o paciente deve responder um 
questionário, para saber se há presença de implantes metálicos ou de materiais que precisem de 
cuidados ou contraindicados para a realização do exame, pois, a atração do imã da RM com o 
metal pode causar incomodo ou lesão. Importante, também, é saber se a pessoa possui tatuagens 
ou maquiagem definitiva, pois podem dificultar a realização do exame. Pacientes com doença 
renal grave possuem restrição ao contraste, pois com a atividade renal comprometida, o contraste 
pode se apresentar na sua forma livre se tornando então toxico. Esse processo auxilia no 
diagnóstico de patologias, pois por meio dele o profissional obtém informações sobre a história 
pregressa e atual do paciente. Essa etapa sendo realizada por um profissional e o questionário 
respondido, a realização da técnica fica mais segura, eliminando riscos e, com os dados obtidos 
sobre a história do paciente irão auxiliar o medico radiologista a fazer o laudo do 
paciente. Evidenciou-se que a Ressonância é um exame eficaz, mas necessita de cuidados para a 
segurança do paciente a fim de evitar acidentes. Observou-se que existem materiais 
contraindicados na ressonância. É um exame não invasivo, não causa dor e suas imagens são de 
alta resolução. Outra vantagem é a não utilização da radiação ionizante, diferentemente da 
tomografia e dos raios-X. A anamnese é benéfica ao paciente por evitar que sua vida seja exposta 
a algum risco e por meio dela o profissional tem a oportunidade de esclarecer qualquer duvida 
que o mesmo tenha sobre o exame, visto que muitos têm medo do aparelho por ser fechado e 
grande.         
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MODULAÇÃO LEUCOCITÁRIA EM ATRITE INDUZIDA 
 

VICTOR HUGO GONZAGA DA SANTA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HAMILTON DE CASTILHO MAGALHAES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS SILVA BARCELOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RODRIGO METZKER PEREIRA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONILDA CHIARI GALLE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A artrite reumatoide é uma doença desencadeada por fatores ambientais e genéticos. 
Atualmente, considera-se que o exercício físico promove benefícios que contribuem na melhora 
do paciente diagnosticado com artrite reumatoide, retardando a incapacidade funcional e 
melhorando as articulações. Estudos in vivo utilizando modelos experimentais de artrite podem 
fornecer informações úteis sobre estes benefícios. O propósito do presente estudo foi o de avaliar 
os efeitos do exercício físico de baixa, moderada e intensa atividade em modelo de artrite induzida 
por Zymosam (Zy) em ratos.  Verificar a influência do exercício físico de baixa, moderada e intensa 
atividade na resposta imunológica na artrite induzida.  Os experimentos foram realizados em 32 
ratos Wistar machos (200 - 400g), com aproximadamente 60 dias de idade. Para avaliar a 
influência da atividade física na modulação leucocitária os animais foram submetidos a atividade 
aquática de baixa, intensa e moderada intensidade. Para a atividade física de baixa, moderada e 
intensa intensidade foram adicionados uma sobrecarga de peso nos animais. No presente estudo 
foi realizado a contagem de leucócitos totais em câmara de Neubauer e a contagem diferencial foi 
realizada a partir da leitura em esfregaço sanguíneo. Os animais foram mantidos em sala com 
temperatura controlada, com acesso livre a água e ração, submetidos a iluminação artificial com 
ciclo claro/escuro de 12 horas. Todos os experimentos foram conduzidos de acordo com as 
diretrizes éticas da Associação Internacional para Estudo da Dor (GOMES et al, 2013). O presente 
trabalho foi considerado aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade do 
Oeste Paulista sob o protocolo 2358. Nos dois primeiros dias de treinamento de intensa,baixa e 
moderada atividade física notou-se que o diâmetro do joelho com atrite induzida diminuiu. Os 
resultados apresentados indicam que a atividade física tem influenciado diretamente no processo 
inflamatório nos joelhos dos animais. Não foram observado quantidades consideráveis de 
leucócitos no aspirado do líquido sinovial. Para os níveis de leucócitos séricos nota-se uma leve 
discrepância entre os grupos com predominância da série linfocitária.  Os dados apresentados 
permitem concluir que o treinamento de intensa, baixa e moderada atividade física tem 
influenciado na inflamação pela artrite induzida, evidenciado pela diminuição do edema após as 
sessões de atividades aquáticas.    Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1156 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Biomedicina    

 
 

POLUIÇÃO TABAGÍSTICA AMBIENTAL: DEFINIÇÕES, IMPACTOS NA SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS 
MITIGADORAS. 

 
GISELE QUINALLIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os principais fatores externos de doenças respiratórias são tabagismo e poluição, o que nos leva a 
certeza que, reduzir a poluição do ar salvaria milhões de vidas. Exposição ao fumo passivo afeta 
não apenas a saúde, mas também a economia. Alguns estudos estimam os custos que ocorrem 
para os cuidados médicos e os custos indiretos relacionados com a produção reduzida devido à 
perda de rendimentos do trabalho por invalidez ou morte. Um dos principais objetivos das 
políticas de controle do tabaco é a melhoria das condições de saúde. O controle econômico do 
cigarro é uma questão complexa, a diminuição do consumo, levaria a uma diminuição de postos 
de trabalho na indústria do tabaco, mas não se traduz em uma diminuição do emprego total do 
país. A relevância do tema é devido o tabagismo ser considerado hoje uma doença epidêmica, 
associado à poluição, é responsável por cerca de 5% das mortes no mundo, desencadeando um 
custo econômico-social. Este trabalho visa identificar através da literatura consultada, os impactos 
causados pela fumaça de cigarro na saúde, apontar as principais diferenças entre as correntes 
primárias e secundárias na fumaça do cigarro, e demonstrar como as políticas de controle do 
tabaco podem melhorar as condições de saúde da população. A metodologia utilizada foi de 
estudo prospectivo, de revisão literária, que utilizou para obtenção de informações pesquisa na 
rede pública de internet; o PubMed /Medline, Sciello, sites de buscas, teses e dissertações. O 
principal impacto causado pela fumaça do cigarro na saúde é o câncer de pulmão e laringe, além 
de problemas respiratórios e cardiovasculares. A corrente primária da fumaça possui 4.720 
substâncias tóxicas e a secundária 400. Hoje o Brasil é líder no combate ao tabagismo, as 
principais medidas foram o aumento de preço e a lei anti-fumo. Inequivocamente, o consumo de 
tabaco e a exposição à sua fumaça são causas de mortalidade, morbidade e incapacidade, e 
representam um risco iminente para a saúde pública mundial. Mas os governos hesitam em tomar 
as medidas políticas legais e necessárias para reduzir o consumo de tabaco, temendo 
consequências econômicas negativas que tais regulamentos podem envolver. Os estudos 
demonstraram que a exposição ao fumo passivo afeta, não apenas a saúde, mas também a 
economia, devido aos custos atribuídos a várias doenças relacionadas com a exposição à fumaça 
de tabaco. Verificou se que o aumento dos impostos, é a medida mais eficaz para reduzir o 
consumo de tabaco.          
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILMES POR ESCHERICHIA COLI 
 

MIKAELY APARECIDA DE SOUZA BONIFACIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A infecção do trato urinário (ITU) é considerada uma das mais frequentes doenças bacterianas, 
sendo Escherichia coli um dos principais micro-organismos causadores. Vários fatores de virulência 
podem ser associados à prevalência de E. coli nos casos de infecção do trato urinário (ITU), dentre 
eles destacamos a formação de biofilme intimamente ligados a presença de adesinas e também 
com a motilidade desta bactéria. Os biofilmes representam uma estrutura de difícil erradicação e 
tem se tornado um grande problema para a Saúde Pública visto que estão envolvidos com várias 
doenças e possuem uma resistência aumentada aos agentes antimicrobianos.  Este trabalho tem 
como objetivo avaliar e caracterizar a formação de biofilmes por isolados de E. coli.  Será analisado 
um total de 10 amostras aleatórias de E. coli cedidas pelo laboratório de Análises Clínicas da 
Unoeste - Presidente Prudente. Será realizada uma curva de crescimento de E. coli para 
determinação do inóculo ajustado. Em seguida será realizada teste de adesão em placas de 
poliestireno coradas com cristal violeta, determinação da motilidade em ágar semi-sólido e 
avaliação da hidrofobicidade celular dos isolados com teste de sulfato de amônio. Os 
experimentos serão realizados em triplicatas. Os resultados finais serão compilados em tabelas e 
gráficos e os resultados serão avaliados estatisticamente com o teste ANOVA (Bonferroni), 
considerando significativo P < 0,001. Os dados serão analisados com o software Prisma (GrafPad 
Software).            
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RAQUEL SOARES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KEREN MAYARA TAMBALO BRASILEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA CRISTINA GOMES BARUTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA DE JESUS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA SOARES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELA VANESSA MORIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A candidíase é a infecção oral mais comum em usuários de próteses dentais removíveis e o 
desenvolvimento de biofilmes tem sido considerado uma importante estratégia fúngica para a 
sobrevivência e proliferação no ambiente bucal, sobretudo em próteses. Desse modo, acredita-se 
que a maioria das manifestações de candidíases esteja associada à formação de biofilmes e, 
consequentemente, apresentando maior resistência à ação dos antifúngicos.  Objetivo geral: 
Avaliar a capacidade de formação de biofilmes, sobre a superfície de resina de 
polimetilmetacrilato, por Candida spp. isoladas de próteses dentárias de pacientes da clínica de 
odontologia da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Objetivos Específicos: a) Avaliar a 
atividade antifúngica do fluconazol e Nistatina em biofilmes de amostras de Candida spp. isoladas 
de próteses dentárias. b) Quantificar os biofilmes formados pela unidade formadora de colônia 
(UFC/mL), após tratamentos com salina estéril, hipoclorito de sódio, fluconazol e Nistatina; c) 
Avaliar a atividade metabólica das células viáveis dos biofilmes, por meio do ensaio de redução de 
sais de tetrazólio- XTT, após tratamentos.  Origem das amostras: serão estudadas as amostras 
avaliadas no projeto "Prevalência e suscetibilidade ao fluconazol de amostras do complexo C. 
parapsilosis coletados de indivíduos usuários de próteses removíveis" (CPDI: 1738 e Plataforma 
Brasil: 20741113.7.0000.5515), e que se encontram estocadas no Laboratório de Microbiologia da 
UNOESTE. Formação do Biofilme: A resina de polimetilmetacrilato, estéril, será incubada com a 
suspensão de leveduras em caldo Sabouraud, a 37°C, por 48 horas. Após, serão lavadas com salina 
0,9%, e submetidas aos tratamentos. Tratamentos: salina estéril (controle negativo), hipoclorito 
de sódio 0,5% (controle positivo), fluconazol 1.024 µg/mL (solução experimental) e Nistatina 
32mg/mL (solução experimental). A quantificação dos biofilmes será realizada por meio da 
contagem de Unidades Formadoras de Colônia (UFC/mL); A atividade metabólica será avaliada por 
ensaio colorimétrico de redução de sais de tetrazólio - XTT. Os experimentos serão realizados em 
replicatas. Análise estatística: Será utilizado o software Bioestat (versão 5.3); A produção de 
biofilme será expressa através da média ± desvio padrão, e a comparação entre tratamentos será 
feita por teste ANOVA e pós-teste Tukey. A hipótese de nulidade será rejeitada para um nível de 
significância p igual a 0,05.            
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AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL DE RATTUS WISTAR SUBMETIDOS AO FUMO PASSIVO 
SUPLEMENTADOS COM PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS 

 
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULA MARIOTO PEREZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROGERIA KELLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA KLEBIS GARDIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A integridade da microbiota intestinal é essencial para homeostasia do organismo e para sua 
manutenção a suplementação de prebióticos, probióticos e simbióticos tem papel fundamental. O 
gênero Lactobacillus habita a microbiota do trato intestinal, vagina e a cavidade oral. É um 
importante bacilo fermentador de carboidratos simples e por consequência produtor de ácido 
lático, sendo classificado como Bactérias do ácido lático (BALs). O gênero Bifidobacterium faz 
parte dentre as centenas de gêneros e espécies que a habitam o intestino. A manutenção da 
quantidade de bactérias deste gênero tem início no período pós-natal. Já a Escherichia coli, bacilo 
gram negativo fermentador de lactose, passa a fazer parte da mucosa intestinal quando é ingerida 
nos alimentos. Visto a importância da integridade da microbiota intestinal e alimentos que 
auxiliam na sua manutenção, foi estabelecida relação entre o tabaco e alterações neste 
ecossistema. O fumo passivo é comum em várias partes do mundo, indivíduos que aspiram a 
fumaça do cigarro contida no ar atmosférico estão sujeitos a alterações na composição da 
microbiota intestinal segundo estudos encontrados na literatura. Ao saber da grande importância 
da microbiota intestinal e suas principais ações benéficas ao organismo, pesquisa-se possível 
interferência da fumaça aspirada involuntariamente nas alterações da massa bacteriana intestinal 
em animais submetidos à dieta com esses suplementos, uma vez que não há dados na literatura 
que relatem tal questionamento.  O objetivo deste trabalho é avaliar alterações de massa 
populacional de bactérias dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium e Escherichia coli na 
microbiota intestinal de Ratos submetidos ao fumo passivo e a suplementação de prebióticos, 
probióticos e simbióticos incorporados a dieta basal.  Testou-se em 100 ratos Wistar machos 
jovem, com 21 a 25 dias e 45 -50g de peso corporal, divididos em oito grupos de acordo com a 
suplementação recebida em associação a dieta basal e a exposição a fumaça, contendo 10 ratos 
em cada grupo. Os animais foram mantidos em caixas fechadas e expostos a fumaça duas vezes 
por dia 30 minutos de manhã e 30 minutos a tarde por um período de 95 dias, sendo 5 dias 
período de adaptação ao manejo dos animais. Os dados obtidos serão comparados entre si e a 
análise estatística será realizada através do método linear.        Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Estado de São Paulo - FAPESP     
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE SUCO DE LARANJA COMERCIALIZADOS EM 
LANCHONETES DE UMA CIDADE DO OESTE PAULISTA  

 
CARLA ADRIANA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA LOURENÇO AVELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As frutas cítricas apresentam uma alta demanda e preferência entre a população e hoje em dia o 
seu consumo já faz parte da dieta humana. Existem inúmeras espécies que pertencem ao grupo 
das frutas cítricas, entretanto os exemplos com maior importância comercial são: laranjas, limões, 
limas, toranjas, e tangerinas. A laranja é uma das frutas cítricas mais populares e é caracterizada 
pelo sabor agradável por ser fonte de carboidratos, fibra alimentar, muitas vitaminas B e C, 
minerais e fitoquímicos biologicamente ativos tais como carotenóides e flavonoides. Vários 
trabalhos vêm associando o consumo da laranja com a prevenção de doenças crônicas e com a 
melhoria da saúde. Entretanto, sucos de laranja in natura pode ser fonte de contaminação de 
micro-organismos patogênicos e deteriorantes. A contaminação do suco de laranja se deve 
principalmente ao preparo inadequado, portanto a adoção de medidas preventivas e boas práticas 
de manipulação são indispensáveis no controle do processo de contaminação e deterioração deste 
produto.  Este trabalho tem como objetivo a avaliação da qualidade higiênico-sanitária dos sucos 
de laranja em uma cidade do oeste paulista. Serão coletadas 18 amostras aleatoriamente de 6 
estabelecimentos classificados de A a F na cidade de Presidente Prudente - SP. Estas amostras 
serão armazenadas em frascos estéreis e sob-refrigeração, encaminhadas para o laboratório de 
análise de alimentos da UNOESTE. Será realizada a determinação de pH das amostras e a 
quantificação de micro-organismos por meio da pesquisa de contaminação por bolores e levedura, 
aeróbios mesófilos, coliformes totais e fecais e bactérias ácido láticas. Os experimentos serão 
realizados em triplicatas. Os resultados finais serão compilados em tabelas e gráficos e os 
resultados serão avaliados estatisticamente com o teste ANOVA (Bonferroni), considerando 
significativo P < 0,001. Os dados serão analisados com o software Prisma (GrafPad Software).            
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS DA CAVIDADE ORAL EM PACIENTES COM 
PARALISIA CEREBRAL 

 
RODRIGO MARTINS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GEOVANA ISABELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELAÍSE ALVES MILLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONILDA CHIARI GALLE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão que afeta o desenvolvimento cerebral. A lesão cerebral é 
uma desordem neuromotora que pode desencadear alterações anatomofisiológicas das estruturas 
do sistema respiratório que são decorrentes dos desvios posturais, diminuição da mobilidade, 
deformidades torácicas, carências nutricionais, acentuado uso de medicações e infecções 
respiratórias de repetição, com consequente retenção de secreção traqueobrônquica. As 
medicações usadas nestes pacientes podem desencadear alterações orais como as ulcerações e 
hiperplasia gengival (sinais visíveis de inflamação oral), podendo agravar problemas respiratórios 
nestes indivíduos. É necessário determinar as alterações presentes na cavidade oral, como 
marcadores inflamatórios nos pacientes com paralisia cerebral. O presente estudo visa verificar a 
presença de células inflamatórias e cândida em pacientes com paralisia cerebral. Serão 
selecionados 16 indivíduos, portadores de paralisia cerebral, que serão divididos em dois grupos: 
(Grupo I), incluídos pacientes que usam medicamentose (Grupo II), pacientes que não utilizam 
medicamentos. As coletas de amostra pela técnica da citologia esfoliativa, será realizada na Clínica 
de Fisioterapia, durante o atendimento de rotina dos pacientes. Serão coletadas amostras das 
células da cavidade oral por meio de um raspado da região lateral direita da bochecha com 
espátula de madeira estéril. Para análise citológica será empregado o método de Coloração de 
Shoor modificado, padrão ouro para avaliação da morfologia celular. A presença de coilocitose 
com hipercromasia, cariomegalia e eventual presença de paroceratose e/ou binucleações será 
sugestivo de infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Entre os elementos celulares escamosos, 
será pesquisado a morfologia das bactérias presentes (cocos e/ou bacilos), mas não 
classificaremos em gram+ ou gram-, e a presença de fungos leveduriformes sugestivos do gênero 
Candida spp. Os dados serão tabulados e serão submetidos a análise estatística para avaliação do 
grau de normalidade da amostra, e posterior escolha do melhor teste estatístico. Os resultados 
assim tratados serão comparados com a literatura atual.       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM RATOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERCALÓRICA E 
SUPLEMENTADOS COM BIXINA 

 
PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO LOPES HAIDAMUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WANDERSON LUÍS DE CARVALHO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 

As dislipidemias são doenças associadas à disfunções fisiológicas e nutricionais, com graves 
consequências para a saúde. As alterações decorrentes são extensas, envolvendo deficiência do 
metabolismo dos lipídios e produção de radicais livres. O estresse oxidativo proveniente é 
responsável por graves danos celulares e teciduais, devido à presença de espécies reativas de 
oxigênio. Estes causam alteração dos lipídios da membrana plasmática e organelas, a peroxidação 
lipídica, além de alterar os sistemas bioquímicos normais da fisiologia da célula, potencializando o 
processo de envelhecimento celular. Devido ao fato de o fígado ser o principal órgão 
metabolizador, este acaba sendo um dos primeiros alvos do estresse oxidativo, incluindo o fato de 
acumular triglicerídios - podendo ser um indicador de lesão, evidenciado por alterações 
histológicas, aumento dos níveis séricos de algumas enzimas e concentrações plasmáticas de 
colesterol e lipoproteínas (LDL e VLDL) acima do recomendado. Assim, os danos hepáticos são de 
suma importância, exigindo atenção para a manutenção da saúde. A célula possui mecanismos 
intracelulares protetores contra a ação dos radicais livres, porém, nos casos agudos de estresse 
oxidativo é necessário que outras substâncias auxiliem no processo de detoxificação e tem 
potencial de reduzir os efeitos patológicos envolvidos. Um exemplo é a bixina presente no Urucum 
(Bixa Orellana L.) que, além de possuir baixo custo é um excelente antioxidante natural, pois 
possui carotenoides em concentração suficiente para minimizar a ação dos radicais livres. Como o 
Urucum é comumente utilizado na alimentação, sua ação protetora é de grande importância, no 
entanto, seu mecanismo exato de ação "in vivo" ainda não está completamente determinado, 
porém acredita-se que esteja relacionado à sua capacidade de interagir eficientemente com 
espécies reativas do oxigênio e influenciando, desta forma, o perfil lipídico. Verificar o papel da 
bixina no metabolismo lipídico de ratos alimentados com dieta hipercalórica. Serão realizados três 
grupos de tratamento com diferentes dosagens: grupo controle (ração padrão comercial), 
tratamento 1 (dieta hipercalórica) e tratamento 2 (dieta hipercalórica com adição de bixina) pelo 
período de 15 dias. Posteriormente eutanasiados e determinadas as concentrações plasmáticas 
das enzimas ALT e AST, glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos totais, análises 
histopatológicas do fígado dos animais e hemograma completo.       UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO EXTRATO AQUOSO DE CEBOLA ROXA EM RATAS 
COM SÍNDROME METABÓLICA INDUZIDA POR DIETA HIPERLIPÍDICA E FRUTOSE 

 
SABRINA DA SILVA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VITÓRIA RIBEIRO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA NICOLETE PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANE SZUCS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SABRINA ALVES LENQUISTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Diante de estudos provenientes sobre o metabolismo, biodisponibilidade e efeitos antioxidantes 
dos flavonoides, o presente trabalho encontra-se vinculado a avaliação do potencial terapêutico 
da cebola crioula roxa na prevenção da síndrome metabólica em estudos experimentais de forma 
segura, com ratos de perfil hiperlipidêmicos, proporcionando uma ampla análise desse composto 
dietético como promissor da diminuição do potencial lipídico dos animais e redução do nível de 
LDL circulante. O desenvolvimento da pesquisa é destinado a comprovar a eficácia da cebola 
crioula roxa, de modo a disseminar conhecimento sobre sua potencialidade e importância na vida 
humana, de acordo com seu consumo diário. Avaliar o potencial hipolipidêmico do flavonoide 
Quercetina em ratos dislipidêmicos e com síndrome metabólica. Determinar o perfil lipídico sérico 
(triglicerídeos, colesterol total, HDL colesterol e LDL colesterol) dos animais experimentais; 
Determinar a glicemia sérica dos animais experimentais; Determinar o estado de tolerância à 
glicose (GTT) e resistência à insulina (ITT) dos animais experimentais; Realizar a análise histológica 
do tecido hepático dos animais experimentais. Serão utilizadas 32 ratas Wistar fêmeas, o ensaio 
biológico será composto pela indução e prevenção da síndrome metabólica que serão feito de 
modo concomitantemente. Selecionaremos aleatoriamente 8 animais por grupo, totalizando 4 
grupos divididos de acordo com a dieta e o tratamento oferecido. Para a indução da síndrome 
metabólica os animais receberão ração hiperlipídica (17% de gordura vegetal hidrogenada) e água 
suplementada com frutose a 20 % ad libitum e a prevenção será realizado a partir da 
administração do extrato aquoso de cebola crioula roxa por gavagem. Os animais receberão 
concomitantemente ração hiperlipidica, água suplementada com frutose e o extrato aquoso de 
cebola crioula roxa (fonte de Quercetina) durante 59 dias. Ao final do experimento, os animais 
permanecerão em jejum de 12 horas e serão anestesiados e eutanasiados, realizando a coleta de 
sangue, em seguida as amostras serão imediatamente processadas para as dosagens bioquímicas 
no Laboratório do Hospital Veterinario da UNOESTE, será realizada avaliação do perfil lipídico 
(colesterol total (CT), HDL-colesterol (HDL-C), LDL-colesterol (LDL-C), triglicérides (TG)) e perfil 
glicêmico (dosagem de glicose e insulina) das ratas, e a partir do corte histológico será feito para 
avaliação da esteatose hepática.       PROBIC/UNOESTE     
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AVALIAÇÃO PULMONAR DE MODELOS EXPERIMENTAIS EXPOSTOS A RESÍDUOS PROVENIENTES DA 
NEBULIZAÇÃO DE HERBICIDAS AGRÍCOLAS UTILIZADOS EM LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR DO 

PONTAL DO PARANAPANEMA 
 

GISELE QUINALLIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIOLA DE AZEVEDO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA ALVES FAVARETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAURA MONICO MARINELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CAROLINA MARION - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA CARDOSO JORGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A economia do Pontal do Paranapanema é baseada na agropecuária, sendo que a cana-de-açúcar 
ocupava em 2008, 18% do total da área da região. Durante o período de safra o risco oferecido à 
população é devido a pulverização de herbicidas, há pessoas que desenvolvem doenças apenas 
porque moram próximas de plantações onde se usa muito veneno, e a contaminação chega pelo 
ar. O 2,4-D, nome simplificado do ácido diclorofenoxiacético, é um dos herbicidas mais comuns e 
antigos do mundo, tem classificação toxicológica I (extremamente tóxico) e classificação do 
potencial de periculosidade ambiental III (perigoso ao meio ambiente). Devido à grande área de 
contato entre a superfície do sistema respiratório e o meio ambiente, a qualidade do ar interfere 
diretamente na saúde respiratória. A Organização Mundial da Saúde apresentou dados em 2014, 
demonstrando que em 2012, sete milhões de pessoas morreram no mundo por causa da poluição 
do ar, o que nos leva a certeza que, reduzir a poluição do ar salvaria milhões de vidas. A relevância 
do tema é destacada ao se considerar a dimensão da área de utilização deste herbicida no Pontal 
do Paranapanema e a diversidade de pessoas expostas ao produto, sendo assim os resultados 
deste estudo poderão contribuir para a conscientização das empresas quanto aos riscos à saúde, 
dando início a discussões quanto à criação de projetos sustentáveis, que melhorem a saúde e a 
qualidade de vida dos trabalhadores e da população. O presente estudo tem como objetivo avaliar 
a histologia dos pulmões de modelos experimentais submetidos à pulverização do herbicida 2,4-D, 
utilizando-se métodos histoquímicos, além de suas repercussões quando expostos à população 
humana.  Para a realização dos experimentos, serão utilizados 80 camundongos Swiss adultos 
machos, divididos em quatro grupos, que serão expostos à nebulização do herbicida através de 
duas caixas ligadas a dois nebulizadores ultrassônicos, que irão "pulverizar" o herbicida com 
concentração e tempo preconizados para cada grupo. Para a análise dos resultados será utilizado 
o programa Sigma Stat® versão 2.0. Nos casos de distribuição normal será utilizada a análise de 
variância, seguido pelo Tukey, se necessário, em caso contrário será utilizado o teste não 
paramétrico como o de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Dunn. Serão significantes os valores 
de p menor que 5% (p < 0,05). Protocolo CAPI e CEUA 3395.            
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COMPARAÇÃO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE AMASTIGOTAS AXÊNICAS DE DUAS CEPAS 
DIFERENTES DE TRYPANOSOMA CRUZI 

 
LUCAS SILVA BARCELOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAÍS BATISTA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANA PERESI LORDELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A doença de Chagas, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi (T.cruzi), foi 
descoberta em abril de 1909 pelo médico e pesquisador brasileiro Carlos Chagas. Existem 
aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas infectadas com o T. cruzi, em sua maioria na América 
Latina e mais de 25 milhões de indivíduos em risco de contrair a doença. O ciclo evolutivo do T. 
cruzi envolve dois tipos de hospedeiros, um invertebrado e outro vertebrado, e três formas 
evolutivas bem características: amastigota, epimastigota e tripomastigota. Existem diferentes 
cepas de T. cruzi, que apresentam diferenças genéticas e distintas características imunológicas, 
biológicas e bioquímicas. Assim, a classificação pode ser de acordo com seu comportamento 
biológico, em biodema I, II e III; baseada no ambiente em TCI (silvestre) e TCII (doméstico); e de 
acordo com a origem genética em seis tipos: TCI a TCVI. A cepas Y e JLP, isoladas de pacientes 
chagásico agudo e chagásico crônico, respectivamente, apresentam capacidades de infecção e 
dano ao tecido distintas.Dessa forma, a implantação de cultivos axênicos para obtenção de 
amastigotas de cepas com diferentes características, como a cepa Y e a cepa JLP, permitirá a 
realização de estudos futuros para uma melhor compreensão de aspectos parasitológicos e 
imunológicos relacionados à doença. O objetivo deste projeto será comparar o processo de 
obtenção de amastigotas axênicas de duas cepas diferentes de T. cruzi. Serão realizados cultivos 
axênicos com duas cepas, a Y de alta virulência e a JLP de baixa virulênica. Serão utilizadas as 
cepas Y, considerada de alta virulência, e a cepa JLP, isolada de um paciente chagásico crônico, 
considerada de baixa virulência. As epimastigotas serão mantidas em cultura em meio M199, pH 
5.4 a 37°C. A transformação das formas epimastigotas em amastigotas será avaliada a partir de 3 
dias de cultivo e então acompanhada diariamente para averiguar diferenças entre as duas cepas 
estudadas. A eficiência da transformação de epimastigotas de T. cruzi em amastigotas em meio 
M199 será verificada através da avaliação do tempo de cultura e da quantidade de formas 
amastigotas obtidas.            
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COMPRIMENTO DOS TELÔMEROS E ATIVIDADE DA TELOMERASE EM MEMBRANAS 
CORIOAMNIÓTICAS DE GESTAÇÕES A TERMO E NA PREMATURIDADE ESPONTÂNEA 

 
BRUNNA NEPOMUCENO COLATTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: A rotura prematura de membranas PR (RPM) é uma intercorrência obstétrica 
caracterizada pela rotura da "bolsa das águas" antes do início do trabalho de parto e acomete de 
40 a 50% dos casos de parto pré-termo, o que ocorre antes de 37 semanas de gestação. Trabalhos 
recentes demonstram que, além da infecção da cavidade amniótica, indutores de estresse 
oxidativo podem ativar a cascata inflamatória que deflagra a RPM pré-termo (RPM-PT) por 
provocar danos no DNA com consequente senescência celular. A região telomérica é mais 
vulnerável ao estresse oxidativo e seu encurtamento é considerado um marcador de 
envelhecimento celular. Como as membranas corioamnióticas são fontes de mediadores 
inflamatórios, pode-se sugerir que esse próprio tecido responda a estímulos provenientes de 
danos oxidativos resultando na produção de citocinas, as quais podem desencadear a rotura das 
membranas e parto prematuramente. Até o momento, poucos estudos realizados sugerem que os 
casos de RPM-PT sejam semelhantes às gestações de termo, e, sendo assim, se apresentaria como 
uma doença ligada ao envelhecimento celular.  Objetivo: Correlacionar o comprimento dos 
telômeros e atividade telomerase em membranas corioamnióticas de gestações a termo e 
complicadas por prematuridade espontânea.  Casuística e métodos: Trata-se de um estudo 
retrospectivo transversal, no qual serão incluídas membranas corioamnióticas (n=20/grupo) 
provenientes de estudo prévio que se encontram armazenadas na Faculdade de Medicina de 
Botucatu, UNESP. No momento da resolução da gestação, fragmentos das membranas foram 
coletados em condições estéreis, imediatamente congelados e transportados em nitrogênio 
líquido e armazenadas a -80°C. Os dados demográficos e obstétricos foram obtidos por análise dos 
prontuários médicos. As amostras serão analisadas quanto ao comprimento dos telômeros 
utilizando-se quantificação relativa (T/S) por PCR em tempo real e quanto à atividade da 
telomerase utilizando-se reagentes comerciais (TRAPeze® Telomerase Detection Kit). Todas as 
gestantes foram informadas quanto à utilização das amostras em estudos futuros e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A análise estatística será realizada de acordo 
com os pressupostos determinados pelos resultados e o nível de significância adotado será de 
5%       UNOESTE, FAPESP (Bolsa Iniciação Científica - processo 2015/26117-7)     
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DETECÇÃO E GENOTIPAGEM DE HPV EM CONDILOMA ACUMINADO DE MULHERES EM IDADE 
REPRODUTIVA: ESTUDO RETROSPECTIVO 

 
ISABELLA FERNANDA SILVA BRANDÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSICA CAROLINE LOPES MUNHOZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GISELE ALBORGHETTI NAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Condilomas acuminados são lesões benignas induzidas pela infecção por papiloma virus humano 
(HPV) de baixo risco oncogênico e acometem frequentemente a região genital de homens e 
mulheres. No entanto, infecções múltiplas com genótipos virais de alto risco oncogênico já foram 
documentadas nessas lesões, as quais podem, portanto, representar um reservatório de tipos de 
HPV implicados na gênese do câncer do colo do útero. Dessa forma, a correlação histopatológica 
de condiloma acuminado com os genótipos virais de alto risco oncogênico é importante 
ferramenta no diagnóstico, procedimento, tratamento e seguimento de pacientes 
acometidos.  Relacionar os resultados histopatológicos de condiloma acuminado com a 
positividade e genotipagem de HPV.  Casuística e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
retrospectivo no qual serão estudadas amostras de condiloma acuminado provenientes de biópsia 
da região genital de mulheres em idade reprodutiva. Serão incluídas todas as amostras 
armazenadas no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2009 provenientes do Biobanco 
CONEP B-005 da Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE. A coleta do material foi realizada 
durante consulta ginecológica. A lesão excisada foi acondicionada em formol a 10% por 24 horas, 
desidratados em álcool, diafanizados em xilol e a seguir incluídos em blocos de parafina. Os blocos 
das amostras selecionadas para o estudo serão seccionados em micrótomo comum, obtendo-se 3 
cortes de 6 µm de espessura, os quais serão desparafinizados em xilol e submetidos à extração de 
DNA total pelo método CTAB/NaCl. A presença e genotipagem de DNA-HPV será determinada pela 
técnica de reação em cadeia da polimerase utilizando-se primers específicos para o DNA viral e 
para os subtipos virais de interesse HPV 06, 11, 16 e 18. Os dados serão avaliados de acordo com a 
positividade de HPV e os tipos virais encontrados, e a análise estatística será realizada de acordo 
com os pressupostos determinados pelos resultados e o nível de significância adotado será de 
5%.        Unoeste e CNPq (PIBIC 2016-2017)     
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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CHUMBO EM BATONS 
 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YASMIN CASTELANI DE AZEVEDO DO CARMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Desde a antiguidade os cosméticos têm sido amplamente usados, e nos dias de hoje, existem uma 
infinidade de produtos da categoria. O batom faz parte desses produtos, com uso diário pela 
maioria das mulheres, porém existem alguns componentes que por muitas vezes fazem com que o 
uso continuado do produto cause malefícios à saúde. O chumbo (Pb) que por vezes é encontrado 
em batons é uma dessas substâncias que pode causar problemas hematológicos, neurológicos 
entre outros. Determinar a concentração de chumbo presente em batons, de acordo com a 
regulamentação da agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA). Serão utilizadas 2 marcas 
para análise, cada marca irá conter quatro batons em análise, sendo duas tonalidades de vermelho 
e duas tonalidades de marrom para cada marca, totalizando 8 amostras, que serão adquiridas em 
triplicata. A análise da quantidade de chumbo será feita pelo método de espectrofotometria de 
absorção atômica, que é uma técnica que quantifica elementos, mesmo estando em pouca 
quantidade, após digestão das amostras em quadruplicata.             
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INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO IL17A (RS7747909) NA LEISHMANIOSE VISCERAL. 
 

ANDERSON RICARDO PERES DE BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELAINE CRISTINA NEGRI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANA PERESI LORDELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A leishmaniose é uma doença causada pelo parasita intracelular obrigatório conhecido como 
Leishmania. Conhecida pela presença de lesões cutâneas simples ou múltiplas, a doença já foi 
registrada em regiões tropicais e subtropicais, acometendo os mamíferos. O seu progresso 
depende do desencadeamento de respostas do tipo Th1 e Th2, onde macrófagos e Natural Killers 
serão responsáveis pela destruição do patógeno, pesquisas tem demonstrado uma relação entre 
níveis séricos de IL17 e a resposta imunológica do hospedeiro. Justificativa: Apesar das 
informações que a literatura apresenta, vê-se a necessidade de realizar pesquisas mais específicas 
a respeito da influência de polimorfismos do gene IL17A (rs7747909) na formação da interleucina 
correspondente e posterior interferência na resposta ao agente. Conduzir estudo de associação 
genética do tipo caso-controle para avaliar o papel do polimorfismo IL17A (rs7747909) na 
leishmaiose visceral. Serão estudados doentes com leishmaniose visceral (n > 100) e doadores de 
sangue (n > 200) como controles. Serão coletados 5ml de sangue, em um único momento, e 
extraído o DNA para a avaliação do polimorfismo IL17A (rs7747909) pela técnica de discriminação 
alélica em tempo real. Para melhor entender a relação deste polimorfismo com a evolução da 
doença, serão coletados dados de prontuário, assim como um questionário, para coleta de dados 
epidemiológicos como condições sócio-demográficas e sócio-econômicas, confirmação do 
diagnóstico da leishmaniose visceral, diagnóstico de HIV, leishmaniose visceral prévia, histórico de 
contato com doentes leishmaiose visceral, tratamento de leishmaniose visceral.Será realizado o 
teste do Chi-quadrado para averiguar se a frequÊncia dos genótipos se encontra no Equilíbrio de 
Hardy-Weinberg. Casos e controles serão comparados quanto à frequência dos genótipos e alelos. 
Serão considerados significativos valores de p < 0,05. Este projeto foi aprovado pelo CPDI/CEP sob 
o protocolo 2892/50446115.0.0000.5515.            
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MENSURAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL EM SANGUE CAPILAR POR APARELHO PORTÁTIL 
ACCUTREND GCT® 

 
MONIQUE MANOEL DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA RUBIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VITÓRIA RIBEIRO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA DE JESUS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SELMA DE BASTOS ZAMBELLI FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O controle da dislipidemia pode ser comprovada por meio da avaliação do perfil lipídico do 
paciente, englobando a dosagem do colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e 
triglicerídeos; elementos fundamentais para a determinação terapêutica e para o 
desenvolvimento da doença, prevenindo a ocorrência de eventos coronarianos agudos pela 
doença aterosclerótica. Técnicas convencionais de analises de amostras de sangue venoso em 
laboratório oferecem resultados confiáveis, porém podem implicar na demora da viabilidade do 
resultado tanto em questões à técnica utilizada quanto à execução do serviço. Há tempos uma 
alternativa foi surgida com avanços significativos nos últimos anos que foram os testes capilares 
ou point-of-care testing (POCT). Ainda que possa ter um custo maior, comparada à análise 
laboratorial devido à demanda populacional desta, apresentam benefícios econômicos bastante 
reconhecíveis, como a redução do tempo de hospitalização e pelo auxílio na triagem das 
emergências hospitalares. Mensurar o colesterol total em amostras de sangue total a fresco 
capilar com aparelho portátil de indivíduos hipertensos e diabéticos em uma Unidade Básica de 
Saúde.  Serão convidados a participar do estudo 60 indivíduos frequentadores da UBS do bairro 
Brasil Novo, na cidade de Presidente Prudente-SP, que participam de grupos de intervenção 
interdisciplinar em Hipertensão e Diabetes Mellitus (Hiperdia). A execução prática do projeto de 
pesquisa será entre meses de setembro a novembro de 2016. Os participantes serão divididos em 
três grupos: hipertensos; diabéticos; hipertensos e diabéticos. Inicialmente, será realizada 
avaliação inicial dos participantes para caracterização da amostra. Na sequência, será realizada a 
coleta de sangue capilar com técnica especifica padronizada para análise no aparelho Accutrend 
GCT®, seguindo os dados para realização do controle de qualidade do aparelho fornecidos pelo 
fabricante nas bulas das soluções de controle e embalagens das fitas reagentes. Serão incluídos 
pacientes frequentadores da UBS do Brasil Novo que participem de grupos de intervenção 
interdisciplinar, com idade entre 30 e 80 anos de idade, de ambos os sexos, residentes no bairro 
Brasil Novo. Será confeccionado um banco de dados no Excel® e os resultados serão apresentados 
de forma descritiva, por média e desvio padrão. Serão produzidos gráficos e figuras para 
representar os resultados encontrados.        PEIC UNOESTE     
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O USO INDISCRIMINADO DE METILFENIDATO ENTRE OS ESTUDANTES DE DOIS CURSOS 
SUPERIORES DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETÍCIA LEME - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O metilfenidato (Ritalina®) é um fármaco do grupo das anfetaminas, por isso apresenta 
propriedades psicoestimulantes. As indicações terapêuticas são para o tratamento de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH) e de narcolepsia.  O objetivo desse trabalho será identificar os 
efeitos colaterais do metilfenidato, devido ao uso não terapêutico, em curto e longo prazo em 
estudantes dos 59 cursos de graduação presencial de uma universidade particular do interior do 
estado de São Paulo.  Será um estudo transversal com aplicação de um questionário padronizado 
on line e autoexplicativo aos estudantes do primeiro ao último período de ambos os cursos, após 
leitura e anuência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados serão 
apresentados em tabelas com os resultados da análise estatística descritiva e as comparações 
entre os cursos serão realizadas por meio do teste do qui-quadrado utilizando nível de 
significância de 5% (p < 0,05). As análises estatísticas serão realizadas no programa BioEstat 
5.3.       Unoeste     
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PADRONIZAÇÃO DE CULTURAS AXÊNICAS DE TRICHOMONAS VAGINALIS PROVENIENTES DE 
AMOSTRAS CLÍNICAS 

 
LILIAN MARIA COLOMBO TEIXEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CLARA DE CARVALHO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE DE JESUS FELIX - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GERSIO CAYRES PINHEIRO NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAÍS BATISTA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Trichomonas vaginalis, protozoário causador da tricomoníase, é transmitido pela via sexual, mas 
também pode ser transmitida com menor frequência através de fômites como assentos de vasos 
sanitários, duchas e espéculos utilizados em exames ginecológicos. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, estima-se 143 milhões de casos de tricomoníase por ano, os quais 
correspondem a 50% dos casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Embora o Trichomonas 
seja o agente não viral mais comum na gênese das doenças venéreas, o mecanismo exato da sua 
patogenia ainda não está completamente elucidado. A cultura representa o padrão ouro de 
diagnóstico da tricomoníase, visto que é um método de fácil interpretação, requerendo uma 
pequena quantidade de trofozoítos para que se estabeleça o crescimento parasitário. Dada as 
altas prevalências encontradas da tricomoníase entre as mulheres e as consequências clínicas 
subsequentes, a implantação de cultura axência para a manutenção de cepas de T. vaginalis no 
laboratório de microbiologia da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE permitirá a realização 
de estudos futuros para uma melhor compreensão dos aspectos parasitológicos e imunológicos 
relacionados à doença.  Padronizar protocolo de cultura axênica de cepas de Trichomonas 
vaginalis utilizando-se meio de Diamond´s.  Serão analisadas amostras de T.vaginalis provenientes 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP. Para detecção e isolamento inicial de T. vaginalis, 
amostras do conteúdo do fundo de saco vaginal de mulheres em idade reprodutiva foram 
coletadas com uma espátula estéril e inoculadas em meio líquido Diammond´s e mantidas à 
temperatura de 37°C. As amostras positivas foram acrescidas de 10% de glicerol (solução 
criopreservadora) e congeladas a -20oC. Para reativação dos parasitas, as amostras congeladas 
serão recebidas no Laboratório de Microbiologia da UNOESTE e colocadas em banho maria à 
temperatura de 37ºC por 30 minutos. Após descongelamento, uma alíquota será inoculada em 
meio de cultura de Diamond´s recém preparado e incubados à mesma temperatura por 48 a 72h. 
As culturas serão observadas ao microscópio óptico para verificação de crescimento e 
multiplicação dos parasitas e a contagem dos trofozoítos será realizada em câmera de Neubauer. 
O volume de cultura positiva contendo 300-500 trofozoítos será inoculado em novo tubo com 
meio de Diamond´s e os dias de repique serão estabelecidos conforme o crescimento dos 
parasitas, e a contagem realizada a cada repique.       UNOESTE     
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PERFIL SOROLÓGICO PARA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIVERSIDADE 
DO INTERIOR PAULISTA 

 
THAIS ROBERTA BARROS CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE SZUCS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CHRISTIANE MARTINEZ HUNGARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A toxoplasmose é considerada a infecção parasitária mais comum do mundo, causada pelo agente 
etiológico intracelular obrigatório, Toxoplasma gondii. A transmissão pode ocorrer por três vias: 
ingestão de cistos de carne mal cozida ou crua, tendo um maior foco em carnes de suínos; via 
transplacentária, ou seja, contaminação do feto pela gestante, sendo esta a forma congênita 
(transmissão vertical); e também ocorre por verduras e legumes mal lavados e água contaminada 
e através de fezes dos gatos infectados. Apresenta a forma mais grave quando ocorre infecção 
ocular, infecção congênita e em indivíduos imunodeprimidos. A infecção congênita é gravíssima, 
considerando que apenas uma pequena porcentagem dos fetos infectados evolui para a cura. 
Estudos recentes afirmam que o principal fator de risco para que ocorra a infecção em gestantes é 
o consumo inadequado de carne mal cozida, representando um valor de 30 a 63% dos casos, os 
outros 6 a 17% ocorrem devido ao solo contaminado. Em relação ao risco de infecção materno-
fetal e da gravidade das sequelas, variam de maneira inversa de acordo com o período gestacional 
em que há soroconversão materna. Quando ocorre a infecção congênita, a mesma pode levar a 
morte intrauterina, e caso não ocorra a morte do feto, este poderá apresentar sequelas graves 
como microcefalia ou hidrocefalia por exemplo, quando acontece até os quatro primeiros meses 
de gestação aproximadamente, e em contrapartida pode ser assintomática quando ocorre no final 
da gestação. É de extrema importância e fundamental o diagnóstico precoce durante o 
acompanhamento pré-natal como forma preventiva visando uma minimização de riscos para a 
mãe e para o bebê. Além de um maior cuidado no contato com os gatos e com seus dejetos, já 
que estes são uma importante fonte de transmissão. Geralmente é solicitado os exames para a 
detecção de anticorpos IgG (infecção crônica) e IgM (infecção aguda).  O objetivo dessa pesquisa é 
descrever e analisar o perfil sorológico da toxoplasmose em pacientes gestantes atendidas pelo 
SUS na cidade de Presidente Prudente assistidas no laboratório de Análises Clínicas da 
UNOESTE.  A metodologia utilizada nesta pesquisa será baseada na pesquisa documental e 
descritiva dos atendimentos realizados pelo laboratório nos últimos dois anos. Serão utilizados 
apenas sexo e idade das pacientes. As demais informações do sistema terão sigilo absoluto e 
ocultação de identificações (nome e endereço) sendo, portanto, extremamente 
confidenciais.            
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ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CHELSEA PEREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA ALVES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os metais pesados estão livremente distribuídos na natureza em baixas concentrações, 
denominados elementos traços, e podem apresentar funções biológicas, no metabolismo. 
Entretanto em altas concentrações e as formas oxidantes podem causar danos à saúde humana. O 
cromo (III) é considerado um elemento essencial na dieta humana, devido à sua atividade no 
metabolismo lipídico, proteico e principalmente com os carboidratos. A ingesta diária estimada e 
segura de cromo, com número de oxidação +3 (Cr3+), em adultos está entre 50 e 200µg/dia. O 
Cr3+ não é a forma mais tóxica encontrada, no entanto, prejudica o organismo quando ingerida 
em quantidades extremamente elevadas. A ingesta de cromo (III ou VI) ocorre em alimentos 
contaminados com o metal, proveniente do tratamento industrial, por exemplo, no curtimento do 
couro bovino e extração do colágeno, proteína componente de gelatinas. Investigar a presença de 
cromo 3+ em gelatinas comerciais, quantificar e verificar se as concentrações de cromo III estão de 
acordo com as leis vigentes para esse alimento, preconizadas pela ANVISA (agência nacional de 
vigilância sanitária).  Serão utilizadas sete marcas de gelatina, sendo cinco dos tipos coloridas, com 
sabor padronizado, e incolor e duas em folha, todas em triplicata. As amostras serão tratadas e 
digeridas, em quadruplicata, por hidrólise com HCl (ácido clorídrico PA) que fará a mineralização 
prévia e eliminação da matéria orgânica por dissolução dos resíduos por ácidos minerais. A leitura 
das mesmas será realizada em espectrofotômetro de absorção atômica.             
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SP 
 

VITÓRIA RIBEIRO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA RUBIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MONIQUE MANOEL DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SELMA DE BASTOS ZAMBELLI FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A síndrome metabólica é caracterizada por um conjunto de fatores de riscos metabólicos e 
cardiovasculares envolvendo obesidade, diabetes, pressão arterial e resistência à insulina. Esta 
síndrome tem apresentado prevalência crescente e é considerada um grave problema de saúde 
pública. Estima-se que entre 20% a 25% da população mundial adulta seja portadora dessa 
síndrome, o que provoca um aumento na probabilidade de morte, ataque cardíaco, derrame e de 
desenvolver diabetes tipo II. Os diversos consensos para os critérios de SM provêm em numerosas 
estimativas de sua prevalência. Observa-se um aumento da síndrome em países desenvolvidos e 
em desenvolvimento.  Avaliar a prevalência da síndrome metabólica em participantes de grupos 
de intervenção interdisciplinar de uma Unidade Básica de Saúde.  Será utilizado como critério de 
diagnóstico, os critérios do National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III 
(NCEP-ATP III). Os participantes serão divididos em três grupos: hipertensos; diabéticos; 
hipertensos e diabéticos. Inicialmente será realizada avaliação inicial dos participantes para 
caracterização da amostra por meio do registro dos dados antropométricos, dados vitais como a 
pressão arterial e coleta sanguínea para análise laboratorial a ser realizada no Laboratório de 
Bioquímica da Universidade do Oeste Paulista. Para análise de resultados será confeccionado um 
banco de dados eletrônicos criado no Excel®. Os dados serão descritos através das média e desvio 
padrão das variáveis, porcentagens e frequências simples. Resultados esperados: espera-se 
encontrar dentro dos grupos de intervenção maior prevalência de participantes com alteração nos 
exames de colesterol e frações, altos valores de circunferência abdominal e no exame de glicemia 
para fechar o diagnóstico da Síndrome Metabólica com a presença de pelo menos três dos cinco 
fatores de riscos.       PROBIC/UNOESTE     
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PREVALÊNCIA DE CORIOAMNIONITE HISTOLÓGICA EM GESTAÇÕES COMPLICADAS POR ROTURA 
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ISABELA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Corioamnionite histológica é definida pela infiltração das membranas fetais por leucócitos 
polimorfonucleares, sendo que a maioria dos casos ocorre na ausência de sinais clínicos e 
sintomas de infecção. As repercussões no período neonatal decorrentes de gestações complicadas 
por corioamnionite são evidentes, especialmente nos casos de rotura prematura de membranas 
(RPM). Esta é uma intercorrência obstétrica caracterizada pela rotura da "bolsa das águas" antes 
do início do trabalho de parto e acomete de 40 a 50% dos casos de parto pré-termo, o que ocorre 
antes de 37 semanas de gestação. A infecção da cavidade amniótica é o fator mais 
frequentemente associado com a ativação da cascata inflamatória que deflagra a RPM pré-termo 
(RPM-PT), infiltração das membranas fetais por leucócitos polimorfonucleares, o que caracteriza a 
corioamnionite histológica.  Determinar a prevalência de corioamnionite histológica em gestações 
complicadas por RPM-PT.  Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, no qual serão incluídas 
amostras de membranas corioamnióticas provenientes do Biobanco CONEP B-005 da Universidade 
do Oeste Paulista, UNOESTE. Serão incluídas todas as amostras armazenadas no período de 
janeiro de 2000 a dezembro de 2009. Após a resolução da gestação, a placenta e seus anexos 
foram encaminhados ao laboratório de Patologia da Unoeste, e fragmentos das membranas foram 
acondicionadas em formol a 10% para a fixação do material, desidratados em álcool, diafanizados 
em xilol e a seguir incluídos em blocos de parafina. Os blocos das amostras selecionadas para o 
estudo serão seccionados em micrótomo comum, obtendo-se cortes de 6 µm de espessura que 
serão montados em lâminas de vidro. As lâminas serão coradas pelo método clássico de 
Hematoxilina-Eosina (HE) para a análise histopatológica das membranas. O critério histopatológico 
empregado para o diagnóstico de corioamnionite será o descrito por Yoon et al. (1995). Os dados 
serão avaliados de acordo com diferentes idades gestacionais e a análise estatística será realizada 
de acordo com os pressupostos determinados pelos resultados e o nível de significância adotado 
será de 5%.       unoeste     
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ISABELA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GISELE ALBORGHETTI NAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: Corioamnionite histológica é definida pela infiltração das membranas fetais por 
leucócitos polimorfonucleares, sendo que a maioria dos casos ocorre na ausência de sinais clínicos 
e sintomas de infecção. As repercussões no período neonatal decorrentes de gestações 
complicadas por corioamnionite são evidentes, especialmente nos casos de rotura prematura de 
membranas (RPM). Esta é uma intercorrência obstétrica caracterizada pela rotura da "bolsa das 
águas" antes do início do trabalho de parto e acomete de 40 a 50% dos casos de parto pré-termo, 
o que ocorre antes de 37 semanas de gestação. A infecção da cavidade amniótica é o fator mais 
frequentemente associado com a ativação da cascata inflamatória que deflagra a RPM pré-termo 
(RPM-PT), infiltração das membranas fetais por leucócitos polimorfonucleares, o que caracteriza a 
corioamnionite histológica.  Objetivo: Determinar a prevalência de corioamnionite histológica em 
gestações complicadas por RPM-PT.  Casuística e métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo 
transversal, no qual serão incluídas amostras de membranas corioamnióticas provenientes do 
Biobanco CONEP B-005 da Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE. Serão incluídas todas as 
amostras armazenadas no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2009. Após a resolução da 
gestação, a placenta e seus anexos foram encaminhados ao laboratório de Patologia da Unoeste, e 
fragmentos das membranas foram acondicionadas em formol a 10% para a fixação do material, 
desidratados em álcool, diafanizados em xilol e a seguir incluídos em blocos de parafina. Os blocos 
das amostras selecionadas para o estudo serão seccionados em micrótomo comum, obtendo-se 
cortes de 6 µm de espessura que serão montados em lâminas de vidro. As lâminas serão coradas 
pelo método clássico de Hematoxilina-Eosina (HE) para a análise histopatológica das membranas. 
O critério histopatológico empregado para o diagnóstico de corioamnionite será o descrito por 
Yoon et al. (1995). Os dados serão avaliados de acordo com diferentes idades gestacionais e a 
análise estatística será realizada de acordo com os pressupostos determinados pelos resultados e 
o nível de significância adotado será de 5%.       unoeste     
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RESULTADOS OBSTÉTRICOS E MARCADORES INFLAMATÓRIOS E OXIDATIVOS DE GESTANTES 
ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
CAROLINE DE MORAIS RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATHALIA CORDEIRO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A gestação é um processo fisiológico que envolve a participação dos sistemas imune, endócrino e 
nervoso, que, juntos, viabilizam que o crescimento fetal não seja considerado um aloenxerto. No 
entanto, algumas condições maternas prévias e adquiridas na gestação podem aumentar os riscos 
de adversidades gestacionais com consequentes morbidades maternas e perinatais. Tais 
condições caracterizam as "gestações de alto risco", e os principais fatores associados são 
condições sociodemográficas desfavoráveis, histórico e/ou desenvolvimento atual de diabetes 
melitus, doenças congênitas, gemelaridade e hipertensão arterial. Em especial importância, os 
antecedentes obstétricos como aborto, restrição de crescimento fetal, diabetes, pré-
eclâmpsia/eclâmpsia, prematuridade e síndromes hemorrágicas também participam nesse 
cenário. Sabe-se que todo o processo é orquestrado por balanço entre os mediadores 
inflamatórios e oxidativos, no entanto, ainda não existem marcadores específicos para prevenir as 
intercorrências gestacionais decorrentes. Uma das dificuldades em estabelecer tais parâmetros 
decorre da escassez de dados que caracterizem as gestações de alto risco.  O objetivo do presente 
estudo será caracterizar gestações de alto risco em relação aos aspectos sócio-demográficos e 
obstétricos e relacionar o desfecho gestacional com a presença de infecção vaginal e mediadores 
inflamatórios e oxidativos. Estudo prospectivo transversal, serão incluídas gestantes atendidas no 
Ambulatório de Alto Risco do Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente no período de 
outubro de 2015 a outubro de 2016. Os dados pessoais serão coletados no momento da consulta 
obstétrica, seguindo protocolo estabelecido para o presente estudo. Coleta de sangue periférico 
materno, conteúdo e lavado vaginal serão coletados no momento da primeira consulta obstétrica. 
O sangue coletado será imediatamente centrifugado e o soro isolado, assim como o lavado vaginal 
serão acondicionados a -80ºC até o momento das dosagens de citocinas inflamatórias, interleucina 
(IL)-1ß, IL-6, IL-8 e fator de necrose tumoral (TNF)-a, e dos marcadores de estresse oxidativo pela 
técnica de ELISA. As amostras de conteúdo vaginal serão utilizadas para confecção de lâminas que 
serão coradas pela técnica de Gram e analisadas pelo exame microscópico para identificação do 
padrão de microbiota: análise quanto à morfologia, coloração e quantidade das bactérias nos 
esfregaços vaginais e atribuição de escores.       Unoeste     
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TRANSFORMAÇÃO DE EPIMASTIGOTAS DE TRYPANOSOMA CRUZI EM AMASTIGOTAS EM MEIO 
M199. 

 
LUCAS SILVA BARCELOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAÍS BATISTA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANA PERESI LORDELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A doença de Chagas é considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e na América Latina existem cerca de 12 a 14 milhões de pessoas infectadas e mais de 40 
milhões com risco mediante de contrair a doença. O parasito possui um ciclo biológico do tipo 
heteroxênico, apresentando diferentes formas evolutivas no hospedeiro vertebrado 
(tripomastigotas e amastigotas) e invertebrado (epimastigotas e esferomastigotas). O diagnóstico 
laboratorial é diferente para as duas fases da doença: na fase aguda, a demonstração do parasita é 
baseada em métodos parasitológicos diretos; na fase crônica o diagnóstico laboratorial se 
encontra comprometido, em virtude da baixa parasitemia, podendo ser realizado por técnicas 
parasitológicas e imunológicas. A doença de Chagas pode ser curada apenas durante a fase aguda 
da doença, sendo os casos crônicos acompanhados para avaliar a evolução do paciente dentre 
quatro diferentes formas: indeterminada, cardíaca, digestiva ou mista. Portanto a doença de 
Chagas continua a ser um problema de saúde pública e a implantação de cultivos axênicos para 
obtenção de amastigotas permitirá a realização de estudos futuros para uma melhor compreensão 
de aspectos parasitológicos e imunológicos relacionados à doença. O objetivo do trabalho será a 
transformação de epimastigotas de Trypanosoma cruzi (T. cruzi) em amastigotas em meio 
M199. Para isso utilizaremos epimastigotas da cepa Y de T. cruzi mantidas em meio LIT, que serão 
transformadas em amastigotas após 3 dias de cultura em meio M199 suplementado. A análise dos 
resultados irá verificar a eficiência da transformação de epimastigotas de T. cruzi em amastigotas 
em meio M199 através da avaliação da quantidade de formas amastigotas obtidas.            
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ATIVIDADE DE ANATOMIA DIRECIONADA A COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO LUCAS AGUIAR DE MORAES LIBERALINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAMELA FRANCO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
UALTER GUILHERME CIPRINO ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YASMIN MUNHOZ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A construção de recursos didáticos podem favorecer a aquisição, manutenção e evocação das 
informações na memória. A interação e as diferentes combinações possíveis dos sentidos 
(audição, visão, tato) durante uma aula de anatomia, correspondem a uma aprendizagem mais 
complexa e possibilita estimular diferentes áreas do cérebro para o processamento das 
informações. Diferentes memórias podem ser formadas, possibilitando uma maior confabulação 
cerebral em busca da evocação da informação, resultando na aprendizagem; integração maciça de 
informação que pode influenciar positivamente a recordação de experiências anteriores tanto do 
discente como para os alunos receptores do ensino fundamental. O objetivo foi construir um 
manequim didático pedagógico do sistema sensorial (olho) para auxiliar o discente e o receptor na 
aprendizagem, de forma lúdica e eficiente.    Podemos concluir que esta atividade melhorou o 
processo ensino aprendizagem e conhecimento da anatomia macroscópica do olho e seus anexos 
e estimulou a extensão, facilitando a aproximação com a comunidade.     Unoeste Atividade 
extensiva foi desenvolvida por discentes do Curso de Biomedicina da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE). Inicialmente os discentes construíram um material didático pedagógico do 
olho e seus anexos seguindo orientação teórica e prática de dissecação em olho de boi, e 
apresentaram em aulas práticas para os docentes, a forma da elaboração do material como 
também o texto a ser apresentado a comunidade. Os discentes foram expor o material produzido 
aos alunos do 4º e 5º ano do Colégio Objetivo de Presidente Prudente-SP. Para elaboração do 
modelo macroscópico os discentes seguiram o protocolo descrito a seguir: a) túnica externa, 
construída com bola de isopor (esclera), a córnea, de plástico duro e transparente e os músculos 
extraoculares, de tecido veludo com elastano; b) túnica média foi estruturada com papel camurça 
de cor marrom, representando a coroide. A íris, esquematizada com presilhas, a lente de acrílico 
transparente e, o corpo ciliar, montado com redes de proteção das frutas. c) túnica interna, a 
retina, esquematizada com um EVA de cor amarelo e, o nervo óptico, representado por fios de 
cobre, revestidos com plástico. O corpo vítreo, montado com gel de cabelo. O material foi avaliado 
durante exposição prática para o docente e posterior ensino prático e manuseio por alunos do 
ensino fundamental que nos nortearam para a melhora didática da elaboração e construção deste 
material.    
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE COLESTEROL TOTAL DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DE UMA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE 
 

IRIS CRISTINA CORIPIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

UALTER GUILHERME CIPRINO ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YASMIN MUNHOZ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO LUCAS AGUIAR DE MORAES LIBERALINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATALIA STABILE PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALYSSA F. SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUZAN LEONELA VILLARROEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IARA BURIOLA TREVISAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte em países subdesenvolvidos, 
sendo o principal responsável por milhares de mortes a cada ano. No Brasil, esse problema 
determina um terço das mortes e é caracterizado por uma das causas principais de gastos com 
assistência médica, acarretando assim um aumento significativo nas despesas em relação a saúde. 
Um dos fatores de risco para DCV é a hipercolesterolemia. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é 
considerada como o principal acesso do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio dessas unidades, 
os beneficiados do SUS podem receber atendimentos básicos e gratuitos como consultas médicas, 
tratamentos odontológicos, vacinas, coletas de exames laboratoriais, fornecimento de medicação, 
participação de grupos de intervenções e encaminhamento para especialista.  Mensurar o 
colesterol total em amostras de sangue capilar de indivíduos hipertensos e diabéticos 
participantes de grupos de intervenção interdisciplinar de uma Unidade Básica de Saúde.     A 
intervenção interdisciplinar promovida pela educação em saúde, prática da atividade física e 
orientações nutricionais realizados em grupos de hipertensos e diabéticos na saúde básica foi 
capaz de promover efeitos positivos no controle de colesterol total.     03929/2016 PROEXT Trata-
se de um relato de experiência proporcionado pela participação dos acadêmicos da saúde que 
realizaram ações interdisciplinares em um grupo de participantes hipertensos e diabéticos 
assistidos na UBS do bairro Brasil Novo na cidade de Presidente Prudente/SP. Participaram 18 
pacientes com idade de 60,4±11,8 anos e índice de massa corporal (IMC) 30,6±8. Foi realizada a 
coleta para análise do colesterol total a partir de sangue capilar com técnica especifica 
padronizada para análise no aparelho Accutrend GCT®. Quanto a classificação do colesterol, doze 
pacientes apresentaram um colesterol ótimo (67%), cinco pacientes com colesterol limite (28%) e 
um paciente com os níveis de colesterol elevado (5%). Dentre os participantes, 15 eram 
praticantes de atividade física. A prática de atividade física realizada pela maioria dos pacientes, 
assim como a participação em um grupo de intervenção interdisciplinar pode ter sido um fator 
positivo para os bons resultados do colesterol total.     
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PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DO BIOMÉDICO NO SUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
UALTER GUILHERME CIPRINO ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YASMIN MUNHOZ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO LUCAS AGUIAR DE MORAES LIBERALINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATALIA STABILE PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TALYSSA FERNANDES SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
LUCAS OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUZAN LEONELA VILLARROEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Para um melhor egresso profissional do Biomédico, acredita-se que o perfil do acadêmico deve 
contemplar uma formação geral e específica, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde. Com isso, projetos de extensão com base nos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) são elementos fundamentais a serem trabalhados para essa 
articulação. Para que se desenvolvam tais competências e habilidades, o curso de Biomedicina da 
Unoeste por meio de projetos de extensão possibilita essa inserção precoce do acadêmico de 
biomedicina na atenção básica.  Inserir precocemente o acadêmico de biomedicina na atenção 
básica por meio da aproximação das práticas profissionais com os usuários do SUS.     As ações 
desenvolvidas durante o projeto de extensão foram capazes de estimular uma visão específica ao 
acadêmico sobre a realidade de famílias residentes no bairro Brasil Novo, assim como 
proporcionar um olhar para a necessidade da humanização do profissional da saúde na atenção 
básica, acrescendo conhecimento cultural por meio do contato direto com o usuário do 
SUS.      03929/2016  O PAP-SUS da Biomedicina teve como cenário a realidade da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do bairro Brasil Novo de Presidente Prudente. Foram realizadas visitas domiciliares 
semanais com a presença de dois grupos de 15 acadêmicos, no qual a territorialização foi realizada 
por meio do mapa local do bairro, seguida do cadastramento das famílias por meio da ficha A do 
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), contemplada de questões sobre educação, 
saúde, segurança, saneamento básico, entre outros. Além disso, foi aplicado um questionário com 
perguntas relacionadas à atuação profissional do biomédico na atenção básica. Logo após o 
levantamento de dados, os acadêmicos e a docente responsável notaram a necessidade da criação 
de uma ação devolutiva para a população, com o intuito de solucionar os respectivos problemas 
encontrados nas visitas. A forma mais conveniente encontrada para a devolutiva foi à confecção 
de folders informativos e educativos com temas abrangendo desde a prevenção e controle da 
hipertensão arterial sistêmica e colesterol, até a higienização de alimentos e das mãos. Foram 
cadastradas um total de quatro quadras com 66 casas de famílias no bairro Brasil Novo. Deste 
total de casas, foi detectado 22 casas com pelo menos um morador com hipertensão arterial 
sistólica e cinco casas com pelo menos uma pessoa com colesterol alto.     
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AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TUBERCULOSE NA REGIÃO DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA. 

 
ANNE BEATRIZ BORTOLUCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAMILE SILVEIRA TOMIAZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROSANA AMARAL CARRASCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA MARQUES RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A tuberculose é uma doença infecciosa crônica, com ampla distribuição mundial, que há muito 
tempo afeta a humanidade e representa, ainda hoje, grave problema de saúde pública. Trata-se 
de uma doença negligenciada, endêmica em diversos países e responsável por cerca de 1,3 
milhões de óbitos anualmente. Atualmente, o Brasil ocupa o 16º lugar na classificação de países 
campeões em casos de tuberculose. O mapeamento de doenças é uma ferramenta fundamental, 
pois, a partir do conhecimento da distribuição espacial das doenças, podem-se definir ações 
preventivas ou mesmo corretivas para o combate das mesmas. No estado de São Paulo, há áreas 
muito carentes de mapeamento cartográfico da tuberculose, uma das quais é a região do Pontal 
do Paranapanema. Este trabalho realiza a distribuição espacial da tuberculose na região do Pontal 
do Paranapanema no período de 2007 a 2014. O método utilizado foi a associação da taxa média 
de incidência da tuberculose neste período. As unidades de análises foram os 32 municípios da 
região do Pontal do Paranapanema. Os dados foram levantados da Sala de Apoio a Gestão 
Estratégica (SAGE). Quanto aos dados cartográficos, utilizou-se os disponíveis pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dentre os anos estudados, observaram-se taxas de 
incidência entre 7,9 e 299,49 para cada 100.000 habitantes. Há evidências da relação da 
tuberculose com alguns fatores, dentre eles as unidades prisionais. Conclui-se que a distribuição 
da tuberculose nos 32 municípios da área de estudo não é homogênea. Diante disso, cabe 
ressaltar a necessidade em realizarem-se estudos que correlacionem a distribuição espacial com 
os aspectos epidemiológicos da tuberculose. 
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DETERMINAÇÃO DE ALA-U EM TRABALHADORES DE AUTO ELÉTRICAS E FUNILARIAS COM 
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO CHUMBO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP. 

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IZABELA ESTEVES DOMINGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA BALDI RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A monitorização biológica é utilizada para acompanhar e minimizar a ocorrência de 
intoxicações pelos trabalhadores em ambiente ocupacional. Realizar a monitorização biológica por 
meio do ácido delta aminolevulínico - urinário (ALA-U) de trabalhadores expostos ao chumbo foi 
objetivo desta pesquisa. O método de espectrofotometria na região do visível foi utilizado para 
determinação de ALA-U. Os valores de ALA-U estiveram entre 0,5 a 5,5 mg/L, dentre os 
participantes 65 % relataram o uso de EPI e 75 % de EPC. A saúde do trabalhador vincula-se às 
práticas de higiene e uso de equipamentos de proteção assim como a consulta anual ao médico do 
trabalho e realização de exames periódicos. Estimular os trabalhadores expostos ao chumbo na 
realização de exames laboratoriais deve ser incentivada pelos empregadores e consequentemente 
a manutenção da saúde ocupacional.  Unoeste 
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ESCHERICHIA COLI E SEU IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA 
 

FABIOLA DE AZEVEDO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA APARECIDA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A água é de extrema importância para a sobrevivência dos seres vivos existentes no planeta, e 
atualmente um grave problema ambiental é a sua contaminação. A potabilidade da água muitas 
vezes não é perceptível, fazendo-se necessárias análises laboratoriais para detectá-la. O objetivo 
desse estudo foi verificar quais são as consequências que a bactéria Escherichia coli pode provocar 
nos seres humanos que consomem água contaminada e quais são os padrões da água potável. A 
metodologia utilizada foi por meio de pesquisas bibliográficas e documentais. Com os resultados 
foi possível verificar quais problemas a água contaminada pode ocasionar na saúde humana e 
quais são os padrões de potabilidade que devem ser respeitados. Concluímos que as análises 
microbiológicas da água são de grande importância para garantir qualidade de vida à população, 
visto que a bactéria E. coli pode provocar diversos danos a saúde humana. 
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RECURSOS HÍDRICOS: POLUIÇÃO, ESCASSEZ, QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E QUÍMICA DA ÁGUA 
 

FABIOLA DE AZEVEDO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA DE MENEZES OLIVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A diminuição da água potável no Brasil é uma realidade preocupante, pois o indivíduo a utiliza 
com o intuito de suprir suas necessidades pessoais, produção industrial, agrícola e comercial. O 
resultado da poluição proveniente das grandes cidades e do aumento demográfico é conhecido 
como poluição química e acaba sendo considerada a mais danosa, pois é causada pela presença de 
substâncias nocivas e tóxicas ao homem e também ao meio ambiente. Sendo assim, as diferentes 
maneiras de poluir, acompanhadas por atividades antropogênicas, prejudicam a vida humana e 
também da natureza, com isso, seu equilíbrio e preservação tornam-se fundamentais para a 
sobrevivência da humanidade. O presente trabalho teve como objetivo abordar a importância do 
elemento água e os fatores relacionados à poluição hídrica e qualidade microbiológica e química 
das águas. Pretende ainda, expor os impactos que sua escassez poderá provocar em todo o 
planeta e quais serão os reflexos da ação antropogênica. 
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RISCO DO USO DO FORMOL NA ESTÉTICA CAPILAR: CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS 
CABELEIREIROS E A EXPOSIÇÃO NA MÍDIA 

 
JOSEMAR VINICIUS MAIWORM ABREU SILVA - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

QUALIDADE E TECNOLOGIA 
CARLA COSTA GOMES - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS - UCP 

RODRIGO GRAZINOLI GARRIDO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 
CARLA CERQUEIRA GONÇALVES - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS - UCP 

 
       Buscou-se determinar a apresentação nos meios de comunicação dos riscos do uso de formol 
na estética capilar; reconhecer a percepção de profissionais cabeleireiros da cidade de Petrópolis-
RJ sobre esses riscos e evidenciar a presença da substância em cosméticos. Para tanto, analisaram-
se matérias jornalísticas, divulgadas após 2007, relacionadas a casos reais de exposição ao formol. 
Realizou-se também inquérito com 12 profissionais cabeleireiros, buscando determinar o 
conhecimento sobre a presença ou adição de formol em produtos alisantes e dos riscos à saúde 
ocasionados pelo uso da substância, além da relação que faziam entre o formol e ocorrências 
clínicas neles próprios ou em seus clientes. Na ocasião, foram solicitadas amostras de produtos 
para a determinação qualitativa do formol. Das 12 amostras analisadas, 9 (75%) apresentaram 
teor de formol superior a 0,01%. Reconheceu-se que apesar da regulamentação e de algum 
conhecimento dos cabeleireiros sobre os riscos, o uso do formol em alisantes continua. Foi 
possível detectar a substância nos produtos examinados. Entretanto, diminuíram as reportagens 
sobre casos de intoxicação aguda por formol na estética capilar. 

 


