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A ESCOLA COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DE BONS HÁBITOS 
ALIMENTARES NA INFÂNCIA 
 
Camila Neves1, Heloisa Mannarino1, Suzana Lisboa1, Thaís Ribeiro1, Marcela 
Melquiades de Melo2 

 

1 Discentes do Curso de Nutrição da UNIPAC- JF 
2 Docente do Curso de Nutrição da UNIPAC- JF 
 
Introdução: Bons hábitos alimentares na infância são importantes para o 
desenvolvimento de adultos saudáveis. Boa parte do tempo as crianças 
passam na escola, sendo este ambiente propicio ao desenvolvimento de ações 
de educação nutricional que auxiliem na aquisição de bons hábitos alimentares. 
Objetivo: Estimular bons hábitos alimentares entre escolares e destacar o 
papel da escola. Relato de caso e resultados: Foi realizada educação 
nutricional com escolares de Santana do Deserto-MG, na Escola Municipal 
Juscelino Kubitschek. Foram desenvolvidas atividades com exposição e oferta 
para degustação de frutas, legumes e oleaginosas. Nessa etapa 
foi possível observar que os escolares conheciam os alimentos, mas relatavam 
que não estavam presentes na ingestão habitual. Foi então trabalhado, com 
auxílio de uma pirâmide, a importância desses alimentos estarem presentes no 
dia a dia e que alimentação deve ser equilibrada e variada. Ao final, foram 
distribuídos chaveiros em formato de frutas, com intuito de despertar a 
motivação diária e contato com o alimento. Funcionários da escola 
demonstraram satisfação e receptividade para continuidade do trabalho dentro 
da escola, visto que, essas ações refletem no aprendizado e qualidade de vida. 
Conclusão: A escola reconhece o papel do nutricionista na promoção dos 
hábitos alimentares e compreende que constitui um ambiente adequado para 
ações de prevenção e intervenção, que devem ser estimuladas e continuadas. 
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A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA FARMACOVIGILÂNCIA E 
FARMACOECONOMIA EM HOSPITAIS ONCOLÓGICOS CONVENIADOS 
COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
 
Rachel Faria da Silva Simões1, Raquel Perobelli de Oliveira1; Edilene Bolutari 
Baptista2, Soraia Chafia Naback2 

 

1. Discentes do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: A importância da atenção farmacêutica na oncologia é 
evidenciada em diversas pesquisas, assegurando atendimento de excelência 
ao paciente, prevenção de erros de medicação e contorno dos resultados 
negativos, os quais refletem na gestão hospitalar. Objetivo: Evidenciar a 
importância do farmacêutico na farmacovigilância/farmacoeconomia em 
hospitais oncológicos conveniados ao Sistema Único de Saúde. Método: Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados Lilacs, Google 
Scholar e PubMed e as palavras chaves: farmacovigilância e oncologia, 
abrangendo artigos de 2012 a 2017. Desenvolvimento: No Brasil, desde 1931 
tem-se o primeiro registro do regulamento do exercício da profissão 
farmacêutica, marcando o campo de atuação e definindo atribuições que lhe 
são exclusivas. Assim, é possível vislumbrar a importância do profissional na 
ação em áreas estratégicas da saúde, como a oncologia. O farmacêutico teve a 
ampliação de sua área de atuação nos termos da Resolução 288/96, através 
da Portaria 3.535/1998 que concedeu a responsabilidade do preparo e 
manipulação de medicamentos antineoplásicos. Além disso, o mesmo 
acompanha o procedimento desde a compra até a infusão do medicamento ao 
paciente, analisa prescrições e orienta a equipe multidisciplinar para 
continuidade desta assistência. Logo, a Farmacoeconomia/Farmacovigilância 
estão relacionadas com a qualidade da atenção farmacêutica proporcionando 
ao paciente segurança durante o tratamento. Considerações finais: O 
farmacêutico na oncologia é fundamental para a prevenção e minimização dos 
eventos adversos da quimioterapia, além de atuar de forma humanizada na 
relação paciente-profissional.  
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A INFLUÊNCIA DAS VIDEOAULAS NO APRENDIZADO DA DISCIPLINA DE 
CINESIOTERAPIA 
 
Mariana de Almeida Bessa1;Daiane Roberta da Silva1; Marcio Fernandes dos 
Reis 2 
 
1 Discentes do curso de Fisioterapia da UNIPAC/JF  
2 Docente do curso de Fisioterapia da UNIPAC/JF  
 
 
Introdução: Atualmente a modalidade em vídeo na educação vem ganhando 
cada vez mais espaço. A utilização dessa tecnologia possibilita a inovação na 
prática de ensino e aprendizagem, além de ser uma forma atrativa de estudo. 
Objetivos: o objetivo dessa pesquisa foi demonstrar a relevância da utilização 
de vídeos no processo de aprendizagem do conteúdo da disciplina de 
cinesioterapia Métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que utilizou 
como ferramenta a aplicação de um questionário para ser respondido pelos 
acadêmicos do curso de fisioterapia que já cursaram a disciplina de 
cinesioterapia no mês de abril de 2018. O teste Qui-quadrado, com nível de 
significância de 5% foi utilizado para identificar a associação entre o uso do 
recurso audiovisual e o desempenho das notas. Resultados: A amostra foi 
composta por 12 acadêmicos. Noventa e dois por cento dos alunos utilizaram 
esse recurso didático para a realização das avaliações de cinesioterapia, sendo 
sua utilização intensificada duas vezes e meia na semana da avaliação em 
relação ao longo do semestre e por fim, seu uso aumentou o resultado das 
notas finais dos alunos (p<0,05) Conclusão: Apesar de vários recursos 
oferecidos para estudar cinesioterapia, o uso das videoaulas foi o recurso mais 
utilizado pelos alunos para a realização das provas da disciplina e esteve 
relacionado à melhora do desempenho acadêmico, o que evidencia a 
relevância desse recurso didático para o aprendizado profissional. 
  



 
 
 

UNIPAC 
Universidade Presidente Antônio Carlos – Juiz de Fora 

 

7 
 

A TERAPÊUTICA DAS CÉLULAS-TRONCO EM DOENÇAS DO SISTEMA 
NERVOSO 
 
Carolina David Vieira ¹, Raphael Silveira Vasconcelos ² 
 
1 Discente do curso de Biomedicina/ UNIPAC - JF 
2 Docente do curso de Biomedicina / UNIPAC – JF 
 
 
Introdução: As células-tronco representam uma unidade natural do 
desenvolvimento embrionário e da reparação tecidual e são um subconjunto de 
células imaturas, indiferenciadas e não-especializadas que apresentam a 
capacidade de se autoregenerar e de originar diferentes linhagens celulares. O 
sistema nervoso tem uma capacidade limitada de auto reparação. Por esta 
razão, há grande interesse na possibilidade de reparação do sistema nervoso 
por transplante de células-tronco. Objetivo: Entender as evidências científicas 
do transplante de células-tronco em doenças do sistema nervoso periférico. 
Métodos: Estudo descritivo sobre células tronco e seu poder terapêutico 
através de analise de artigos e livros, nacionais e internacionais. 
Desenvolvimento: O estudo das células-tronco tem-se mostrado uma área 
bastante explorada nos últimos anos. Esse crescente interesse está 
relacionado às possibilidades que as Células Tronco oferecem em terapias 
celulares, representando uma revolução no entendimento dos mecanismos de 
reparo e regeneração tecidual. Destaca-se ainda o fato de poderem ser 
aplicadas em terapias para diversas doenças para as quais não há tratamento 
eficaz. O transplante de células-tronco tem sido descrito como uma terapia 
potencial para o tratamento de déficits neurológicos, devido à grande 
capacidade de diferenciação destas células e a possibilidade de prover suporte 
trófico para a sobrevivência e o reparo tecidual assim como a recuperação 
funcional. Considerações finais: A terapia celular pode tornar-se uma 
ferramenta terapêutica em vários distúrbios do sistema nervoso. As células-
tronco, tanto adultas quanto embrionárias, têm demonstrado uma capacidade 
de se diferenciar em neurônios e neuróglia. 
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA 
ESCOLARES: INCENTIVO PARA UMA ALIMENTAÇÃO VARIADA E 
EQUILIBRADA. 
 
Caroline Arbex1, Leticia Macedo1, Raquel Reis1, Vanessa Neves1, Marcela 
Melquiades de Melo2 

 

1 Discentes do Curso de Nutrição da UNIPAC -JF 
2 Docente do Curso de Nutrição da UNIPAC -JF 
 
 
Introdução: A aquisição de bons hábitos alimentares deve ser iniciada desde 
cedo e de forma gradual, por isso é importante estimular a promoção da 
alimentação saudável nas escolas. Objetivos: Motivar uma alimentação 
saudável, variada e equilibrada. Relato de caso e Resultados: A atividade de 
educação nutricional e alimentar foi realizada na Escola Municipal 
João Guimarães Rosa com escolares de 6 a 7 anos. Inicialmente foi 
desenvolvida uma dinâmica utilizando os sentidos tato e olfato na percepção 
dos alimentos. Os escolares foram vendados, foram entregues frutas e 
verduras que deveriam tentar adivinhar. No momento do intervalo e merenda, 
foi trabalhado a importância de consumir alimentos saudáveis, como fonte de 
energia e força para brincar, estudar e crescer, além de incentivar o equilíbrio e 
a variedade na alimentação. Ao retornarem do intervalo, os escolares 
receberam desenhos dos alimentos tanto saudáveis quanto não saudáveis. Foi 
apresentado um painel da alimentação com duas carinhas, uma triste e uma 
feliz. Foi explicado que a cara feliz era alimentos que podia se comer todos os 
dias e a triste somente eventualmente, assim as crianças levantavam e 
colaram seus desenhos de acordo com o que julgaram certo e aprenderam ao 
longo do dia. Por último, foi frisado a importância de o equilíbrio alimentar, de 
acordo com o painel e dado um chocolate como símbolo do equilíbrio e da 
páscoa. Conclusão: A promoção da educação nutricional é necessária desde 
os primórdios da vida, de forma que está relacionada ao desenvolvimento 
intelectual e crescimento adequado para a idade, além de prevenir patologias 
relacionadas a uma alimentação incorreta, como a obesidade e desnutrição.   
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ADOÇAR OU ADOECER? 
 
Ana Paula Lopes Araújo1, Diego Gonçalves de Castro1, Edilene Bolutari 
Baptista2 
 
1. Discentes do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: Os adoçantes são substâncias químicas obtidas de matérias-
primas artificiais ou naturais. São utilizados devido à necessidade de abolir o 
açúcar ou para manter níveis calóricos aceitáveis. Estudos recentes 
questionam a segurança desses produtos, que podem apresentar efeitos 
colaterais. Objetivos: Investigar os benefícios e potenciais riscos que o uso 
contínuo dos adoçantes acarreta à saúde. Métodos: Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados eletrônicos internacionais e 
nacionais e palavras chaves relacionadas aos adoçantes abrangendo artigos 
de 2011 a 2017. Desenvolvimento: O consumo de adoçantes e produtos 
dietéticos aumentou nos últimos anos, deixando de ser utilizado 
exclusivamente por portadores de doenças glicêmicas e passando a ser 
consumido por toda a população. No Brasil, sete tipos de adoçantes são 
comercializados: aspartame, estévia, sucralose, neotame, acessulfame de 
potássio e ciclamato, sendo os três primeiros mais utilizados pela população. 
Mas, o uso contínuo não gera nenhum malefício? Pesquisas mostram que a 
sucralose, se aquecida, torna-se quimicamente instável, liberando 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos clorados, compostos tóxicos 
cumulativos no organismo e potencialmente cancerígenos. Outro estudo 
relaciona o uso de adoçantes com um maior risco de se desenvolver 
intolerância à glicose. De modo geral, para que efeitos desagradáveis possam 
ser minimizados, a Organização Mundial da Saúde e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária estabeleceram limites para a ingestão diária destes 
produtos. Considerações finais: Apesar dos adoçantes serem considerados 
seguros, o seu uso deve seguir as orientações dos profissionais da saúde.  
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ANÁLISE COMPARATIVA DE LAYOUT E ESTRATÉGIAS DE VENDA DE 
DUAS LOJAS DE CHOCOLATE DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG. 
 
Rhayssa Elias1, Maria Isabela Simião1, Edilene Bolutari Baptista2, Sônia Mara 
Marques2 

 

1. Discentes do curso de Administração da UNIPAC/JF 
2. Docentes do curso de Administração da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: Layout é a organização do espaço físico de um determinado lugar 
com preocupação em adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho 
considerando a natureza da atividade desempenhada. No caso do comercio é 
a melhor forma de organizar a loja para chamar a atenção dos clientes, os 
estimulando a passar mais tempo na loja e a comprar mais. Portanto, o melhor 
layout de compra para o consumidor é aquele que torna o processo 
confortável, divertido, estimulante e onde os produtos possam ser localizados e 
escolhidos facilmente, incentivando assim os clientes a se movimentarem pela 
loja para comprar mais. Objetivo: Realizar uma análise de layouts e 
estratégias de vendas entre duas marcas famosas de loja de chocolate de Juiz 
de Fora-MG de públicos alvo diferentes. Métodos: É uma pesquisa aplicada, 
de caráter exploratório-descritivo. Foi realizada a comparação de layouts e 
estratégias de vendas de duas lojas comerciais de chocolate da cidade de Juiz 
de Fora-MG. Uma loja, denominada de A, com preços acessíveis e outra, 
denominada de B, com público mais elitizado. As análises comparativas foram 
feitas através de visita técnica. Resultados: De acordo com o estudo, foi 
constatado que essas duas lojas apresentam layouts nitidamente diferentes, 
refletindo a identidade de cada uma. A loja A é mais colorida e apresenta 
características jovens e modernas e a loja B apresenta cores mais fechadas 
destacando os seus produtos mais sofisticados e originais. Conclusão: Tais 
lojas não visam competir entre si, possuindo como estratégia, satisfazer a 
necessidade de seus clientes de acordo com suas acessibilidades, pois cada 
consumidor tem um anseio que determinará um comportamento diferente em 
relação ao consumo. 
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ANÁLISE DOS GASTOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS PARA 
HIV/AIDS EM JUIZ DE FORA-MG  
 
Ariany de Oliveira Alves1, Joyci Santana da Silva1, Edilene Bolutari Baptista2  
 
1. Discentes do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: A síndrome da imunodeficiência adquirida é uma manifestação 
clínica avançada decorrente da deficiência do sistema imune causado pelo 
vírus da imunodeficiência humana encontrado em fluidos sexuais, leite materno 
e sangue. Com os avanços terapêuticos e introdução de novas classes de 
antirretrovirais, o panorama dessa infecção evolui de doença fatal para uma 
condição crônica. De 2009 a 2015, o número de pessoas em tratamento no 
Sistema Único de Saúde aumentou 97%, o país praticamente dobrou o número 
de brasileiros que fazem uso de antirretrovirais, na cidade de Juiz de Fora esse 
número chega a quase 3.600 pacientes. Objetivos: O objetivo desse estudo é 
avaliar os gastos públicos com medicamentos para tratar a infecção por 
HIV/AIDS nos anos de 2016 e 2017 no município de Juiz de Fora- MG. 
Métodos: Os dados foram coletados em março de 2018, a partir de notas 
fiscais dos antirretrovirais geradas através dos pedidos feitos pelo setor de 
distribuição dos medicamentos aos pacientes HIV positivos da cidade de Juiz 
de Fora–MG e região e analisados estatisticamente pelo Excel®. Resultados: 
Os gastos com os medicamentos antirretrovirais foram maiores no ano de 2016 
(R$ 5.021.586,00) do que em 2017 (4.061.124,00). No período de janeiro e 
fevereiro de 2016, os gastos foram significativamente mais elevados do que no 
restante do ano, tal fato pode contribuir para verificar a não adesão ao 
tratamento, algo extremamente prejudicial ao paciente. É possível verificar que 
não há uniformidade de dispensação ao longo do ano, em parte atribuída à 
troca constante do medicamento para a melhor eficácia do tratamento.  
Conclusão: A análise dos valores gastos desses medicamentos pode 
contribuir para um melhor planejamento do orçamento público no município. 
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM PACIENTES ATENDIDOS NUMA CLÍNICA 
ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - MG 
 
Bianca de Cássia Barroso Alvim Araújo1, Kássia Ribeiro Teixeira1, Lais de 
Almeida1, Natália Carla De Oliveira1, Aline Correa Ribeiro2 

 
1 Discentes do Curso de Farmácia da UNIPAC – JF. 
2 Docente do Curso de Farmácia da UNIPAC – JF 
 
 
Introdução: A farmacoterapia obtém sucesso quando resultados como a 
prevenção de doenças, cura, normalização de parâmetros laboratoriais ou 
alívio de sintomas são alcançados como esperado. Desse modo, Atenção 
Farmacêutica constitui um dos sistemas de apoio da atenção à saúde, com 
foco no acesso e uso racional de medicamentos, e ações voltadas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma harmônica com a 
equipe de saúde. Objetivo: Aplicar Atenção Farmacêutica nos pacientes de 
modo a orientar e conscientizar quanto ao uso correto dos medicamentos para 
obtenção da melhoria clínica. Métodos: Foram realizadas entrevistas com 
pacientes na Clínica Escola - UNIPAC-JF, pelos alunos de Farmácia, utilizando 
formulários do Ministério da Saúde, ressaltando a importância do profissional 
farmacêutico, de modo a minimizar ou corrigir problemas relacionados a 
medicamentos. Resultados: Dos 07 pacientes, 42,86% eram hipertensos, 
57,14% diabéticos, 28,57% apresentavam parâmetros arteriais e glicêmicos 
alterados. Avaliando o uso racional, 100% afirmaram que os medicamentos 
usados foram prescritos pelo médico e  85,71% praticavam a polifarmácia. Em 
relação à intervenção farmacêutica, 28,57% tiveram intervenções simples e 
71,43% apresentaram interações medicamentosas relevantes. Quanto ao 
acesso aos medicamentos, 71,43% os obtiveram através da rede Farmácia 
Popular. Conclusão: Os resultados obtidos e as intervenções foram feitos 
baseados nos estudos sobre os medicamentos utilizados, reafirmando aos 
pacientes a importância do acompanhamento farmacêutico na promoção do 
uso racional de medicamentos de modo a minimizar ou corrigir problemas 
relacionados ao uso, para obtenção de resultados positivos e melhoria da 
saúde. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO DO EXTRATO 
AQUOSO DO Allium sativum 
 
Bernardo Prata¹, Bianca Alvim¹, Kássia Teixeira¹, Natália Oliveira¹,: Soraia  
Chafia Naback de Moura²  
 
1. Discentes do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: O Allium sativum é utilizado como alimento, e como erva medicinal 
sob a forma de infusão, decocção, xarope e cataplasma. Apresenta 
propriedades antivirais, antioxidantes, antineoplásicas, antifúngicas e 

antibacterianas. Objetivo: Avaliar a atividade antibacteriana, in vitro, do alho 
sobre as cepas padrão de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus 
aureus (ATCC 25923). Método: O extrato aquoso foi obtido utilizando 15 
bulbos frescos de alho e 50 ml de água destilada, pelo processo de maceração 
à frio por 24 horas em temperatura ambiente. A atividade antibacteriana foi 
realizada pelo método de disco difusão em Ágar Mueller-Hinton, com a 
utilização de discos de papel de filtro estéreis umedecidos com o extrato 
aquoso do alho e controles positivos. As placas foram incubadas em estufa a 
37ºC por 24h. Em seguida foi feita a medida do tamanho dos halos de inibição 
com o auxílio de um paquímetro. Resultados: Verificou-se que o extrato 
aquoso do alho apresentou um halo de inibição de 22mm frente à cepa de 
Escherichia coli, quando comparado à ação dos antibióticos Amicacina e 
Piperaciclina/Tazobactam , nos quais os valores dos halos inibitórios esperados 
são de 17mm e 21 mm respectivamente. Já para a cepa de Staphylococcus 
aureus o extrato aquoso do alho apresentou um halo de inibição  de 19mm, 

inferior ao valor esperado para o antibiótico Penicilina. Conclusão: Conclui-se 

que o extrato aquoso do Allium sativum apresentou efeito antibacteriano  
somente frente à cepa de Escherichia coli.  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO DO EXTRATO 
HIDROALCÓOLICO DA Punica granatum L. (ROMÃ) 
 

Alzira Brito de Almeida Antunes
1

, Carolina dos Santos Fernandes da Silva2, 

Soraia Chafia Naback de Moura
2

 
 
1. Discente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 
Introdução: Punica granatum L. é uma planta da família Purinaceae, 
conhecida como romã, e que apresenta diversas propriedades fitoterápicas, 
das quais se destacam as propriedades antiinflamatórias, antioxidantes, 
antifúngicas e antibacterianas. Objetivo: Avaliar a atividade antibacteriana do 
extrato bruto obtido da casca do fruto da romã e do extrato diluído sobre 
linhagens de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e 
Escherichia coli. Métodos: O extrato foi preparado por decocção a quente com 
17g da casca do fruto fresco adicionado de 100 mL de etanol a 70%.  A 
identificação química dos taninos foi feita em tudo de ensaio com os reagentes 
gelatina a 2% e cloreto férrico. A atividade antimicrobiana foi realizada pela 
técnica de disco difusão em Agar Mueller Hinton, com a utilização de discos de 
papel de filtro estéreis umedecidos com o extrato bruto e diluído da romã (1:1) 
além de controles negativos e positivos. As placas foram mantidas em estufa 
bacteriológica a uma temperatura de 36º C por 24 horas. Resultados: As 
reações químicas evidenciaram a presença de taninos hidrolisáveis. Para o 
teste de antibiograma todas as cepas testadas mostraram-se sensíveis ao 
extrato bruto e diluído da romã, com tamanhos de halos de inibição superiores 
a 13 mm. Conclusão: O extrato da casca da romã mostrou-se um promissor 
agente antibacteriano frente as cepas bacterianas testadas reforçando o 
potencial fitoterápico desta planta. 
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA DE EQUIPAMENTO 
ESTÉTICO USADO NOTRATAMENTO DE CELULITE E GORDURA 
LOCALIZADA  
 

Bianca Lima Vital
1

, Carolina dos Santos Fernandes da Sivla2  
 
1 Discente do curso de Biomedicina/ UNIPAC - JF 
2 Docente do curso de Biomedicina / UNIPAC – JF 
 
 
Introdução: O corpo humano é colonizado por diferentes tipos de 
microrganismos, sendo a pele um sítio natural da presença microbiana. Assim, 
equipamentos estéticos usados na pele poderiam facilitar a troca de patógenos 
em potencial. Objetivo: Avaliar a contaminação microbiana de equipamento 
estético usado no tratamento de celulite e gordura localizada. Métodos: O 
equipamento Heccus Turbo foi avaliado quanto a presença de microrganismos 
mesófilos totais no cabeçote do transdutor que entra em contato direto com a 
pele dos pacientes. A coleta foi realizada com auxílio de swab estéril em quatro 
momentos: equipamento antes do uso e desinfecção; antes do uso após 
desinfecção; após um atendimento; e ao final de quatro atendimentos. 
Resultados: Nas amostras do equipamento antes do uso no paciente (antes e 
após a desinfecção com álcool a 70%) não foram observados microrganismos. 
Após o primeiro uso foram encontradas mais de 180 colônias de cocos Gram-
positivos em cachos, indicativos de Staphylococcus sp, e após quatro 
atendimentos este número excedeu o limite de contagem por placa (superior a 
300 colônias/placa), com a presença de colônias de leveduras também. 
Conclusão: A presença de microrganismos do grupo dos estafilococos no 
equipamento estético após o uso enfatiza a necessidade de protocolos de 
higiene entre os pacientes para evitar contaminação cruzada e disseminação 
de patógenos em potencial, já que o gênero Staphylococcus abriga várias 
espécies patogênicas e responsáveis por afecções de pele como furúnculo, 
foliculites, dermatites e a síndrome da pele escaldada. 
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AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS INTERAÇÕES MEDICAMENTO-NUTRIENTE 
EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRÁTICA INTEGRADA DO 
SETOR DE ORTOPEDIA DE UM HOSPITAL DE JUIZ DE FORA  
 
Marcela Mara de Almeida1, Marina Assumpção Jardim1, Paula Miranda Gomes1 
Patrícia Bueno2, Danielle Cristina Zimmermann Franco2 
 
1 Discentes do Curso de Nutrição da UNIPAC – JF 
2 Docente do Curso de Nutrição da UNIPAC - JF 
 
Introdução: Durante o processo de doença ou recuperação de lesões, o 
organismo necessita de um aporte nutricional adequado, além da utilização de 
fármacos. No entanto, esta associação possibilita a ocorrência de interações 
indesejáveis, resultando em alterações da eficácia da droga e/ou do nutriente. 
Objetivo: Avaliar as possíveis interações entre medicamentos e 
alimentos/nutrientes de pacientes internados na Unidade de Prática Integrada 
(UPI) de Ortopedia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. 
Métodos: Análise retrospectiva de prontuários no período de agosto a 
dezembro/2016 sendo realizada a investigação da possibilidade de interações 
utilizando-se o Micromedex® e bibliografias de referência na área. Resultados: 
Foram revisadas as prescrições de 136 pacientes sendo identificados 49 
fármacos prescritos dos quais 21, apresentaram a possibilidade de interações 
com nutrientes/alimentos. O omeprazol foi o fármaco com possibilidade de 
interação com nutriente mais utilizado (87,5%), seguido pelo diazepam(10,3%). 
Conclusão: Fármacos identificados como possíveis interagentes com 
alimentos/nutrientes são amplamente prescritos em Ortopedia, destacando-se 
os protetores gástricos e tranquilizantes. Neste setor, raramente há restrições 
na dieta, aumentando o risco de interações. Assim, é preciso reforçar a 
necessidade da intervenção multidisciplinar para que não haja prejuízo no 
tratamento, aumento do tempo de internação e/ou danos ao estado nutricional 
dos pacientes. 
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BENEFÍCIOS HIGIÊNICOS E MOTIVACIONAIS PARA RETENÇÃO DE 
TALENTOS: Um estudo de caso na empresa Minas Conservação. 
 
Bruno Costa1, Bruno Mendes1, Marco Antônio de Andrade1, Thiago Oliveira1, 
Luciano Cardoso de Mello2 

 
1. Discente do curso de Administração da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Administração da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: Os benefícios ofertados pelas organizações são itens que geram 
motivação e retenção de talentos, reduzindo rotatividade e absentismo. 
Objetivos: Demonstrar os benefícios ofertados pela organização que geram 
motivação para a equipe e como os itens são percebidos pelos colaboradores. 
Relato de caso e Resultados: Os estudos realizados na década de 1960, por 
Herzberg (1923-2000), apontam os fatores que podem gerar a insatisfação e 
satisfação dos trabalhadores. Os fatores são classificados em higiênicos e 
motivacionais que envolvem a situação e o ambiente em torno do trabalho. O 
estudo de caso aponta as práticas gestão de benefícios realizadas pela 
empresa Minas Conservadora. Diante da área de atuação da empresa foi 
percebido o baixo nível de instrução dos colaboradores e quando aplicada as 
leis, normas e instruções da Consolidação das leis do trabalho e da Convenção 
Coletiva da categoria notou-se que para satisfazer as necessidades dos 
colaboradores era preciso repensar os benefícios e remunerações ofertados 
para a equipe. A aplicação da gestão de benefícios trouxe para a empresa a 
captação de mão de obra mais qualificada e melhoria na relação com os 
clientes finais da empresa.  Considerações finais: A gestão de benefícios 
utilizada pela organização atingiu os resultados esperados e proporcionou a 
melhora no nível de desempenho da equipe. 
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CINESIOLOGIA DO JOELHO 
 
Daniele Bortoloso Ferreira Fagundes¹; Gerson José da Costa Júnior¹; Karolaine 
Raniel Rezende¹; Richardson Ribeiro Dias1; Vitor Augusto Fagundes Oliveira¹;  
Marcio Fernandes dos Reis² 

1 Discentes do Curso de Fisioterapia UNIPAC– Juiz de Fora. 
2  Docente do Curso de Fisioterapia UNIPAC - Juiz de Fora. 

 
Introdução: O joelho é uma articulação complexa, exposta constantemente à 
ação do peso corporal. Para a sua estabilidade, depende de uma completa 
harmonia entre sua estrutura óssea, sua atividade muscular e de sua ação 
ligamentar. Objetivo: Realizar uma revisão cinesiológica dos movimentos da 
articulação do joelho, seus músculos motores e seus respectivos ligamentos. 
Métodos: Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura, no qual foi 
realizada uma consulta a livros e artigos científicos selecionados através de 
busca no banco de dados do Scielo. Resultados: A articulação do joelho 
possui dois eixos de movimento, látero-medial e longitudinal, o que permite os 
movimentos de flexão, extensão, rotação medial e lateral. A musculatura 
periarticular apresenta ação de estabilização e de movimentação ativa dessa 
articulação e é composta pelos músculos quadríceps femoral, bíceps femoral, 
semitendíneo, semimembranáceo, sartório, grácil, poplíteo e os gastrocnêmios 
lateral e medial. Os principais ligamentos dessa articulação são os ligamentos 
cruzado anterior (LCA), cruzado posterior (LCP), colateral medial (LCM) e 
colateral lateral (LCL). Considerações finais: O joelho é uma articulação bem 
adaptada a receber impactos na direção longitudinal do fêmur e tíbia, contudo 
nas outras direções fica bastante vulnerável a lesões articulares, ligamentares 
e musculares, e para manter sua capacidade funcional toda articulação deve 
ser fortalecida. 
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DESMISTIFICANDO O BIOTERISMO: a ética na experimentação animal 
 
Andressa Pâmela Ferreira de Jesus1 ,Nathália Barbosa do Espírito-Santo 
Mendes2 

 

1. Discente do curso de Biomedicina 
2. Docente do curso de Biomedicina da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: A contínua evolução do conhecimento humano, especialmente da 
biologia, repercute no desenvolvimento de ações envolvendo a criação e 
experimentação animal. Esta desencadeia uma constante atualização de suas 
técnicas e procedimentos, entretanto, os conhecimentos da biologia nem 
sempre podem ser obtidos somente pela observação e registro, por isso, faz-se 
necessária a experimentação científica para que novos conhecimentos sejam 
obtidos e atualizados. Objetivo: Identificar a legislação vigente ao Biotério e 
como atua na promoção do bem estar animal e no desenvolvimento científico. 
Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados 
científicos SciELO, PubMed, além de livros, legislações e teses. Os descritores 
utilizados foram: “Biotério”, “Ética”, “Experimentação Animal” e “CONCEA”, 
utilizados em conjunto na pesquisa. Desenvolvimento: O questionamento 
quanto à utilização de animais para as mais diversas atividades é um fato 
antigo. Ao longo do tempo foram criadas sociedades protetoras dos animais, 
bem como, leis e normas éticas que tratam especificamente da utilização 
destes em pesquisas. Vale ressaltar o Princípio dos 3R’s (Reduction, 
Refinement, Replacement), criado pelos pesquisadores Russel e Burch, em 
1959, completamente revigorados pelas discussões e validações dos métodos 
alternativos ao uso dos animais. Considerações Finais: A utilização de 
animais no processo ensino-pesquisa tem sido alvo de críticas, porém tem 
ocorrido um crescente desenvolvimento para a criação e validação dos 
métodos alternativos. Contudo a substituição completa de modelos animais 
ainda não e algo possível, visto que existem fatores impossíveis de serem 
reproduzidos em meio artificial ou eletrônico. 
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DIVERTÍCULO ESOFÁGICO EM EQUINO 
 
Juliana Gomes do Carmo1; Sheila Kreutzfeld de Farias2 

 

1 Discente do Curso de Medicina Veterinária UNIPAC – JF 
2 Docente do Curso de Medicina Veterinária UNIPAC – JF 
 
Introdução: Os divertículos esofágicos podem ser de origem congênita ou 
adquirida, sendo o ultimo mais comum na espécie equina e classificados por 
pressão ou por tração, sendo ambos resultantes de defeito na musculatura do 
órgão. Objetivo: dissertar sobre os divertículos esofágicos em equinos, suas 
possíveis complicações, sintomas, diagnósticos, tratamentos e prognóstico. 
Métodos: Esta pesquisa referiu-se a um estudo de revisão bibliográfica e 
análise crítica de trabalhos pesquisados eletronicamente. Desenvolvimento: O 
esôfago é um órgão de comprimento variável nos equinos de acordo com o 
tamanho do animal, tendo em média de 125 a 200 cm, dividido em porções 
cervical, torácica e abdominal, e dividido em túnicas adventícia, muscular, 
submucosa e membrana mucosa. Tem como função conduzir alimento, água e 
secreções salivares ao estômago e ao restante do trato digestivo, sendo 
desprovido de funções digestivas ou absortivas. Divertículos esofágicos são 
dilatações focais da camada muscular do esôfago, podendo ser adquiridos 
(decorrentes de traumas, lesões cervicais ou corpos estranhos) ou congênitos. 
Os sinais clínicos são os mesmos de um animal apresentando obstrução 
esofágica. O diagnóstico do divertículo esofágico é confirmado por radiografia 
contrastada. Considerações Finais: Os divertículos esofágicos podem ser de 
origem adquirida ou congênita, causando estenose, anormalidades 
peristálticas, protusão à camada mucosa, retração cicatricial pós-traumática, 
inflamação e/ou abscessos. O tratamento é feito através da redução ou 
remoção do divertículo esofágico quando possível através de procedimento 
cirúrgico, denominado diverticulectomia.           
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ENUMERAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES EM 
QUEIJO MINAS FRESCAL NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG 
 
Anna Carolina Gonçalves Penna1, Emília Maricato Pedro dos Santos2, Edilene 
Bolutari Baptista3  
 
1. Discente do curso de Medicina Veterinária da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Medicina Veterinária da UFJF 
3. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: O queijo Minas frescal é de alta umidade, não maturado, fresco e 
extremamente manipulado, corroborando para a multiplicação de 
microrganismos. O grupo coliforme é um bioindicador para a qualidade 
higiênico-sanitária dos alimentos e a sua presença no alimento reflete falha na 
cadeia produtiva. Objetivos: Avaliar a qualidade higiênico-sanitária do queijo 
Minas frescal adquirido nas feiras-livres de Juiz de Fora-MG, pela quantificação 
de coliformes total e termotolerantes. Métodos: De fevereiro a março de 2018, 
5 amostras de queijo Minas frescal de feiras-livres de Juiz de Fora-MG, sem 
inspeção higiênico-sanitário, foram encaminhadas ao Laboratório de 
Microbiologia da Universidade Presidente Antônio Carlos, 25g de cada amostra 
foram diluídas em água peptonada 0,1% (m/v). Foi inoculado 1mL de cada 
diluição em tubos com Caldo Lauril Sulfato Triptose a 35 OC/ 24 horas. Como 
prova confirmatória, cada tubo positivo (presença de turvação e formação de 
gás) foi repicado em tubos com Caldo EC (coliforme termotolerante) e Caldo 
Verde Brilhante 2% Lactose (coliforme total). Os resultados foram expressos 
em Número Mais Provável. Resultados: Na pesquisa de coliformes totais, 
100% (5) das amostras apresentaram valores ≥ 2,4x103 NMP/g, sendo acima 
do permitido pela legislação (≤ 103 NMP/g). Para coliformes termotolerantes, 
60% (3) QMF apresentaram valores ≥ 2,4x103 NMP/g, muito acima do 
permitido (≤ 5x102 NMP/g) e 40% (2) das amostras estavam com valores 
abaixo (<3 NMP/g). Conclusão: O resultado encontrado para o grupo 
coliformes foi insatisfatório demostrando que as amostras analisadas estão 
inaptos para o consumo, ressaltando a importância da fiscalização sobre a 
venda de tais produtos que podem gerar risco a saúde da população. 
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EPIGENÉTICA- UMA NOVA ÁREA DA GENÉTICA 
 

Carolina David Vieira
2

, Venine almeida Neves
1

, Nathalia Contrucci Martinez
1

,  

Aline Augusta Gavioli do Couto
1

, Carolina dos Santos Fernandes da Silva2  
 
1 Discente do curso de Biomedicina UNIPAC-JF;  

2 Docente do curso de Biomedicina UNIPAC-JF 
 
 
Introdução: Por muitos anos a genética considerou que as únicas 
modificações que poderiam ser herdadas pelos descendentes seriam as 
alterações nos nucleotídeos do DNA. Mas recentemente foram observadas que 
modificações não-genéticas, adquiridas ao longo da vida, também poderiam 
ser passadas de uma geração para outra, dando início ao termo epigenética. 
Objetivo: Entender os principais mecanismos epigenéticos que regulam a 
expressão dos genes no ser humano. Métodos: estudo descritivo sobre 
epigenética através da análise de artigos e livros, da literatura nacional e 
estrangeira, utilizando os bancos de dados pubMed, Scielo e Science Direct. 
Desenvolvimento: A epigenética é definida como as modificações do genoma 
que são herdadas, mas que não envolvem alteração na sequencia do DNA. Os 
dois mecanismos principais envolvidos nestas modificações são as alterações 
nas histonas e no padrão de metilação do DNA, que levam a modificações na 
acessibilidade da cromatina para a regulação da transcrição, além da presença 
de RNAs não codificadores que podem alterar a estabilidade do genoma e 
imprinting genético. Considerações finais: a herança epigenética depende de 
pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que atuam sobre o 
mesmo, o que pode levar a modificação da informação genética e do 
funcionamento celular.  
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EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TÉCNICAS 
DE GESTÃO DA QUALIDADE  
 
Hugo Oliveira de Faria1, Aristides Ernesto Carcereri de Oliveira1, Wesleandro 
Gonçalves Amorim Boechat1, Hamilton Ramalho Rodrigues1, Marcos Eduardo 
dos Santos2 
 
1. Discentes do curso de Administração da UNIPAC/JF 
2. Docente do curso de Administração da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: A evolução dos sistemas de gestão da produção são 
fundamentais para o entendimento das atuais técnicas de controle de 
qualidade. Objetivos: Demonstrar qual o impacto dos processos produtivos no 
desenvolvimento das atuais técnicas de controle de qualidade. Métodos: Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica com as bases de dados Lilacs e Google 
Scholar e as palavras-chaves: Gestão da Qualidade e produção, em artigos de 
2016. Desenvolvimento: No decorrer de 1900, a Ford idealizou a linha de 
montagem que produzia em escala mas sem, contudo, considerar a qualidade. 
A partir de 1950, houve o surgimento de um novo sistema produtivo, o Sistema 
Toyota de Produção, que tinha como estratégia a redução de custo por meio da 
melhoria da qualidade, que significava, inicialmente nesta fase, a eliminação de 
desperdícios. Com base nos conceitos Lean para gestão da qualidade, as 
principais ferramentas usadas são: Mapeamento do fluxo de valor, Métricas, 
Kaisen, Padronização, 5S, Gestão Visual, Poka-Yoke. Os requisitos para uma 
produção eficente tem como base um sistema com ferramentas da qualidade 
dispostas e presentes no layout, que deve acomodar todas as máquinas, 
equipamentos e pessoas, sendo parte determinante do processo fabril. 
Considerações finais: As empresas que investem nas ferramentas de 
qualidade e que compreendem a utilização total de seus recursos têm melhor 
retorno, aumentando significativamente seus ganhos. 
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IMPORTÂNCIA DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 
RELACIONADA A SUPLEMENTAÇÃO DE BEZERROS DE CORTE 
 
Luiz Gustavo Fellet Barbosa1; Sheila Kreutzfeld de Farias2; Anna Marcella 
Neves Dias2 

 

1 Discente do Curso de Medicina Veterinária UNIPAC – JF 
2 Docentes do Curso de Medicina Veterinária UNIPAC – JF 
 
 
Introdução: a técnica de inseminação artificial em tempo fixo permite ao 
produtor escolher o tempo exato para acasalar seus animais. Sua utilização 
proporciona maior produção e qualidade agregada ao rebanho. O uso da 
técnica de suplementação alimentar de bezerro de corte, denominada creep 
feeding, contribui de forma significativa para aumentar o peso à desmama. 
Objetivo: relatar como a inseminação artificial em tempo fixo associada a uma 
boa suplementação influencia no peso de bezerros de corte na desmama. 
Métodos: foram pesquisados artigos de técnicas de manejo para aperfeiçoar a 
eficiência reprodutiva em fêmeas Bos indicus. Grupo de Estudo de Nutrição de 
Ruminantes – Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal. 
Desenvolvimento: ao longo dos anos a pecuária de corte vem buscando 
novas tecnologias para aumentar o número de bezerros, um exemplo é a 
inseminação artificial em tempo fixo, agregando a essa tecnologia a 
suplementação dos bezerros em aleitamento, utilizando creep feeding que é 
um cercado que só os bezerros têm acesso. Considerações Finais: a 
importância do uso de novas técnicas de reprodução e manejo tem influenciado 
diretamente na idade e no peso do desmame. O uso de sêmen acelera o 
melhoramento genético potencializando-se nos cruzamentos como a heterose 
dos Bos indicus com Bos taurus. 
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ISOERITRÓLISE NEONATAL EQUINA 
 
Daniele Oliveira Salles Sequeto1; Sheila Kreutzfeld de Farias2 
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2 Docente do Curso de Medicina Veterinária UNIPAC – JF 
 
Introdução: Isoeritrólise Neonatal Equina é uma enfermidade de potros 
neonatos, caracterizada pela destruição imunomediada das hemácias do 
neonato, desencadeada por anticorpos da mãe ingeridos no colostro. Ao 
nascimento, os animais apresentam-se normais e, dentro de horas a poucos 
dias após a ingestão do colostro desenvolvem uma anemia hemolítica severa e 
icterícia. Objetivo: Descrever a Isoeritrólise Neonatal Equina contemplando 
sua etiologia, epidemiologia, clínica e prevenção. Métodos: O trabalho será um 
estudo de revisão bibliográfica e análise critica de artigos, livros e dissertações. 
Desenvolvimento: A Isoeritrólise Neonatal Equina ocorre quando o potro 
herda do seu pai os tipos de hemácias estranhas à mãe que é exposta a 
antígenos que não possui, fazendo com que produza anticorpos contra as 
hemácias do potro, causando lise celular, podendo levar à morte. Os sinais 
gerais consistem em fraqueza, depressão, redução do reflexo de sucção, 
cansaço, mucosas pálidas e icterícia. O potro permanece em decúbito esternal 
por longos períodos e boceja com frequência. O teste de Coombs é o mais 
utilizado para o diagnóstico dessa patologia. O tratamento varia de acordo com 
a gravidade do quadro. A transfusão sanguínea é recomendada em casos onde 
o hematócrito seja inferior a 12%.  Para prevenção de infecção secundária 
devem ser administrados antibióticos de amplo espectro. Considerações 
Finais: A Isoeritrólise Neonatal Equina é uma enfermidade que acomete os 
potros recém nascidos, o diagnóstico rápido da doença garante maior chance 
de sobrevivência e sucesso do tratamento. Essa patologia pode ser evitada 
tomando cuidado no cruzamento entre animais, realizando a tipagem 
sanguínea de macho e fêmea. 
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LINGUAGEM CORPORAL NO MUNDO EMPRESARIAL: Suas principais 
vantagens, importância e técnicas. 
 
Jéssica Cardoso Accacio1, Carmem Lucia de Lima2, Luciano Cardoso de Mello2 
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Introdução: A comunicação não verbal possui grande relevância quando 
observada nas relações pessoais e profissionais, impactando muitas vezes nos 
resultados esperados na relação entre emissor e receptor. Objetivos: 
Apresentar o conceito e aplicabilidade da comunicação não verbal nos 
processos organizacionais. Métodos: Neste estudo abordou-se o que é 
comunicação e linguagem corporal informando suas principais vantagens, sua 
importância e o valor que a linguagem corporal tem no mundo corporativo. A 
elaboração deste trabalho foi por meio de conhecimentos próprios através de 
um workshop realizado sobre linguagem corporal e de cursos sobre a PNL 
(Programação Neuro Linguístico) e por pesquisas em internet e livros de 
autores conhecedores do assunto. Desenvolvimento: A expressão corporal é 
uma técnica importantíssima para a educação, que pode ser trabalhada por 
todas as áreas do conhecimento, pois expressão é sinônimo de aprendizado. A 
postura também pode ser uma ferramenta poderosa ou não, isso depende da 
maneira como é utilizada. No desenvolvimento do trabalho é apresentado uma 
análise da linguagem corporal no mundo empresarial e será subdividido 
explicando passo a passo da comunicação, da linguagem corporal informando 
suas principais vantagens e importância até chegar ao ponto principal que é a 
comunicação não verbal dentro das empresas, mostrando algumas técnicas 
para fechamento de vendas, negociações e parcerias. Considerações finais: 
As expressões corporais demonstram que é possível entrar em contato com 
tudo que está ao redor, seja nas relações do dia a dia ou no trabalho, que é o 
local onde na maioria das vezes se passa a maior parte do tempo e muitas 
vezes são estabelecidos diálogos com alguém ou em grupo.  
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MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO PARA 
TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES ESTÉTICAS 
 
Karen Kelly do Nascimento Lima de Souza1, Deusângela Graçano Araújo2 
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2. Docente do curso de Biomedicina da UNIPAC/JF 
 
 
Introdução: Em torno dos 20 anos a pele apresenta-se uniforme quanto a cor, 
firmeza, textura, isenção de manchas e rugas. A partir dos 40 anos há uma 
redução das fibras de colágeno e a pele fica mais fina e sensível, levando ao 
aparecimento de manchas, presença de rugas e depósito de células mortas na 
superfície. O microagulhamento é uma opção de tratamento para disfunções 
estéticas. É utilizado um rolo de polietileno com agulhas de aço inoxidável 
estéreis, cada um com uma profundidade que atingirá a derme, estimulando o 
sistema imunológico e os mecanismos de cicatrização. Objetivo: Reunir dados 
científicos que comprovem a eficácia do microagulhamento nas disfunções 
estéticas faciais. Métodos: Esta pesquisa de revisão bibliográfica utilizou 
artigos do Portal Regional da BVS, Google acadêmico, Monografias e Teses. 
Desenvolvimento: No envelhecimento cutâneo ocorre uma diminuição da 
elasticidade da pele gerando fragilidade, atrofia, perda dos vasos sanguíneos e 
fibras de colágeno. No microagulhamento a proposta é utilizar microagulhas em 
uma profundidade que irá gerar múltiplas micro lesões na pele para atingir a 
derme, formando um sangramento, com posterior processo inflamatório 
resultando na produção de colágeno. Com o microagulhamento é possível 
restaurar a pele envelhecida devido ao estimulo da produção natural de 
colágeno sendo uma solução eficaz para o retardo do envelhecimento. 
Considerações Finais: O microagulhamento é um tratamento inovador, eficaz 
para superficializar as rugas faciais, atenuar a flacidez, melhorar cicatrizes e 
estrias, permear ativos cosmetológicos, mostrando uma ótima alternativa de 
tratamento por ser segura, menor risco de efeitos colaterais, indicado para 
todos os tipos de pele e baixo custo. 
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NANOTECNOLOGIA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS 
NEURODEGENERATIVAS: o papel dos nanotubos de carbono 
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Introdução: Os nanotubos de carbonos (NTCs) são os nanomateriais mais 
promissores para aplicação terapêutica em doenças neurodegenerativas. Estas 
incluem sistemas de liberação controlada de fármacos, interfaces elétricas e 
substratos para crescimento celular. Objetivo: Descrever as perspectivas e 
desafios da aplicação dos nanotubos de carbono no tratamento de doenças 
neurodegenerativas. Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas 
bases de dados científicos SciELO, PubMed e BVS/BIREME. Foram revisados 
artigos em inglês e português, publicados entre 2000 e 2017. Os descritores 
utilizados foram: “Nanotubos de Carbono”, “Nanomateriais”, 
“Biocompatibilidade” e “Doenças Neurodegenerativas”, utilizados em conjunto 
na pesquisa. Desenvolvimento: O grande diferencial dos materiais 
nanoestruturados é a potencialização de suas propriedades mecânicas, 
ópticas, magnéticas e químicas. Isso ocorre, pois, na escala nanométrica, as 
estruturas revelam características peculiares e viabilizam produtos finais mais 
eficientes, leves, resistentes e de baixo custo. As nanopartículas são 
consideradas possíveis estratégias terapêuticas para atravessar a barreira 
hematoencenfálica e acessar áreas remotas do cérebro. Entretanto, a literatura 
evidencia controvérsias nos estudos relativos à biocompatibilidade dos NTCs. 
Considerações Finais: Os NTCs têm mostrado um grande potencial para 
tratamento de patologias do foro neurológico, utilizado como substrato para 
regeneração neural e nos sistemas de liberação controlada de fármacos para 
facilitar a transposição da barreira hematoencefálica. Porém novos estudos 
devem ser conduzidos para padronização das interações dessas 
nanoestruturas com os sistemas biológicos. 
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O PAPEL DA ENZIMA TELOMERASE NO CÂNCER 
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1
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, Carolina dos Santos Fernandes da Silva2 Fernando Teixeira 
Gomes² 
 
1 Discentes do curso de Farmácia;  

2 Docente do curso de Farmácia e orientadora 
 
 
Introdução: O câncer é uma das doenças mais temidas no século XXI. 
Pesquisas apontam para quatro fatores principais na carcinogênese: a perda 
de regulação do ciclo celular, a perda de controle sobre a invasão celular e 
metástase, falhas dos mecanismos apoptóticos e a falta de controle sobre o 
envelhecimento celular. A enzima telomerase participa do controle do 
envelhecimento celular e vem sendo associada à imortalidade das células 
neoplásicas. Objetivo: Entender o papel da enzima telomerase no processo de 
formação das células cancerígenas. Métodos: Estudo descritivo sobre a 
enzima telomerase e o câncer através da análise de artigos e livros, da 
literatura nacional e estrangeira, utilizando os bancos de dados pubMed, 
Google acadêmico e Scielo. Desenvolvimento: A característica mais marcante 
das células neoplásicas é a imortalidade celular, onde o relógio celular é 
alterado, tornam assim, as células permanentes (imortais). É neste processo de 
cessação celular que os telômeros do cromossomo se fazem importantes, pois 
nas células somáticas normais, a cada replicação o telômero vai ficando mais 
curto, e é este encurtamento dos telômeros que indica o envelhecimento 
celular e a necessidade de apoptose da célula velha. No entanto, em células 
cancerígenas a enzima telomerase está ativa e não deixa que ocorra o 
encurtamento dos telômeros e a senescência celular, e assim o mecanismo de 
apoptose não ocorre. Considerações Finais: A busca pela cura do câncer é 
uma tarefa difícil e desperta cada vez mais interesse da comunidade científica 
pela compreensão dos mecanismos que controlam a imortalidade celular. E a 
participação da enzima telomerase parece ser peça chave nesta compreensão.  
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OS BENEFICIOS DO METODO DE PILATES NA REABILITAÇÃO DA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA POS-PROSTATECTOMIA 
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Introdução: Hiperplasia benigna de próstata é uma patologia que causa a 
formação de tecido de adenoma ao redor da próstata, aumentando-a de 
tamanho. Acomete 50% dos homens a partir dos 60 anos de idade, e na 
maioria dos casos a intervenção é cirúrgica. Apesar de ser uma solução eficaz 
a cirurgia de prostatectomia tem como seqüela a incontinência urinária, que 
causa desde problemas sociais, até conjugais, sendo necessário para sua 
melhora o tratamento fisioterapeutico.   Objetivo: verificar a eficácia do método 
do Pilates na reabilitação da Incontinência Urinaria pós-prostatectomia. Relato 
de caso: trata-se de um relato de o caso com paciente pós-prostatectomizado 
submetido ao tratamento fisioterapéutico na clínica escola da UNIPAC-JF, com 
protocolo de kegel e o método de pilates. A avaliação inicial e final foi composta 
pelo questionário ICIQ-SF Resultados : o paciente apresentava na avaliação 
inicial escore no ICIQ-SF= 20 e relatava que de 0 a 10 a incontinência interferia 
ao máximo nas relações sociais e atividades de vida. Na avaliação final 
apresentou escore de 5 no ICIQ-SF e classificou como 2 o nível de 
interferência da incontinência urinária na sua vida diária. Conclusão: O estudo 
mostrou a eficácia do tratamento fisioterapeutico através do Método de Pilates 
na incontinência urinaria em um paciente prostatectomizado , que relatou uma 
melhora nos sintomas urinários contribuindo para sua qualidade de vida.Porem 
faz-se necessário mais estudos sobre o tema, com protocolos mais longos e 
um maior numero de voluntários. 
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PERFIL DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NA CLÍNICA ESCOLA 
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Introdução: A dermatologia veterinária é uma especialidade de grande 
destaque na clínica médico veterinária e as dermatopatias podem apresentar 
caráter zoonótico, o que reflete na saúde pública. Objetivo: Definir a 
prevalência de doenças de pele não neoplásicas de cães e gatos atendidos na 
Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade Presidente Antônio 
Carlos (UNIPAC), no município de Juiz de Fora - Minas Gerais. Métodos: Foi 
realizada a análise de prontuários dos atendimentos entre os meses de 
fevereiro a setembro de 2017 e selecionados as dermatopatias, de acordo com 
sexo, idade, raça e espécie. Resultados: Foram atendidos, 563 animais, 
destes, 94 (16,7%) apresentaram algum problema dermatológico. Dividiu-se 
em doenças alérgicas, defeitos de ceratinização, fúngicas, bacterianas, 
parasitárias, otite e afecções diversas. As principais dermatopatias foram de 
origem alérgica e de defeitos de ceratinização. A frequência em números 
relativos foi maior em cães da raça Bulldogue Francês [3 (75,0%)], seguido de 
Labrador [4 (28,6%)], Pastor Alemão [3 (27,3%)], Lhasa Apso [5 (22,7%)], 
Poodle [5 (14,7%)], Pincher [6 (13,0%)] e Yorkshire [2 (11,8%)]; os sem raças 
definidas corresponderam à [45 (15,5%)], estavam em branco no prontuário [9 
(33,3%)] e outras 10 raças foram distribuídas em 12 casos (14,4%).  Em 
relação à idade, observou-se que 18,1% (17) eram de 0 até 1 ano; 23,4% (22) 
apresentavam entre 2 e 5 anos; 36,2% (34) entre 6 e 10 anos e 18,1% (17) 
mais de 10 anos. Quanto ao sexo, foram encontrados em valores relativos, 41 
(16,5%) machos e 53 (16,8%) fêmeas. Conclusão: Foi possível traçar a 
prevalência de dermatopatias de cães e gatos atendidos na clínica, 
contribuindo para a saúde pública, por se tratar de algumas doenças 
zoonóticas. 
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Introdução: Uso simultâneo de vários medicamentos é comum na prática 
clínica e está diretamente relacionado ao risco de interações medicamentosas. 
A polifarmácia é justificável quando permite obter efeito terapêutico sinergístico; 
contudo, pode resultar em interações medicamentosas indesejadas, 
desencadeando vários problemas, como falha no tratamento e reações 
adversas a medicamentos. Objetivo: Avaliar as possíveis interações 
medicamentosas, promovendo orientação e conscientização do paciente 
quanto ao uso correto dos medicamentos. Relato de Caso e Resultados: Os 
dados do paciente obtidos através da entrevista na Clínica Escola UNIPAC-JF 
como dados pessoais, de receitas médicas, sobre os medicamentos e das 
doenças, avaliação da adesão ao tratamento, entre outros, evidenciou 
presença da polifarmácia, com o paciente fazendo uso de 9 medicamentos. 
Observou-se também interações medicamentosas do tipo farmacocinética, 
principalmente, de absorção e do tipo farmacodinâmica, onde houve uma 
interação do tipo sinergismo. Quanto à importância clínica das interações, 
33,3% indicaram risco significativo ao paciente, necessitando de ajuste de dose 
e/ou monitoramento cuidadoso. Conclusão: Neste estudo, ficou evidente a 
prática da polifarmácia pelo paciente, contribuindo com a ocorrência de 
interações medicamentosas, que podem comprometer a segurança do 
paciente, evidenciando a necessidade de realizar sempre avaliações e 
monitorações terapêuticas por parte dos profissionais de saúde. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS E A IMPORTÂNCIA DO 
ACOMPANHAMENTO FARMACOLÓGICO 

Janine Gripp de Araújo1; Robert Wexlei Mendes Lopes1; Priscila Aparecida 
Ribeiro Lima1 ; Edilene Bolutari Baptista2 
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2. Docente do curso de Farmácia da UNIPAC/JF 
 

Introdução: Medicamentos atuam na prevenção, manutenção e recuperação 
da saúde. Embora desenvolvidos com o objetivo de beneficiar a qualidade de 
vida, o uso impróprio é responsável por efeitos contrários. Objetivo: Descrever 
e caracterizar, de forma geral, os Problemas Relacionados a Medicamentos 
(PRMs), como os mesmos são ocasionados e a importância do monitoramento 
do uso de medicamentos para reduzi-los. Métodos: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica baseada em consulta de artigos científicos selecionados 
em bases de dados on-line. Desenvolvimento: Os PRMs têm relação direta 
com reações adversas ou erros de medicação. Reações adversas a 
medicamentos são classificadas de acordo com origens e características e os 
PRMs são classificados em função da ocorrência na terapêutica. A utilização 
de medicamentos configura sistema complexo de prescrição, dispensação, 
preparo e administração. Falhas no processo podem contribuir para gerar os 
efeitos adversos que aumentam a morbidade e a mortalidade, além dos custos 
com a saúde, podendo acarretar impacto no orçamento público. Logo, estudos 
sobre os danos e a busca por soluções para evitá-los são cada vez mais 
necessários e é nesse contexto que se destaca o profissional farmacêutico com 
atuação baseada em resultados clínicos e ajustes realizados no Método Dáder, 
auxiliando na redução dos riscos e ampliando os resultados terapêuticos 
positivos para os pacientes. Considerações finais: Medicamentos são 
fundamentais para melhoria da qualidade de vida e farmacêuticos, pela 
formação e acessibilidade, podem prestar grande contribuição na 
monitorização para auxiliar efetividade e segurança dos tratamentos. 
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Introdução: Ricinus Communis L, conhecida no Brasil como mamona, rícino, 
carrapateira, enxerida e palma-de-cristo pertencente à família Euphorbiaceae, 
é definida como uma planta de origem tropical devido a peculiaridades, tais 
como exigência de calor e luminosidade. O óleo de mamona também 
conhecido como óleo de rícino, apresenta-se incolor e de odor suave, utilizado 
na medicina popular como laxante natural, na cicatrização e ainda possui ação 
analgésica e anti-inflamatória. Objetivo: Destacar as propriedades anti-
inflamatórias e antimicrobianas do óleo de mamona. Métodos: Foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica utilizando as Bases de Dados Lilacs, Google 
Scholar, PubMed, considerando as palavras-chaves: óleo de mamona, Ricinus 
communis, fitoterápicos. Desenvolvimento: O óleo de mamona tem sido 
citado em vários trabalhos considerando a sua facilidade de obtenção e baixo 
custo na realização dos testes de identificação de suas propriedades. 
Pesquisas relatam seu uso na área médica e odontológica, associado às 
poliuretanas na obtenção de próteses de material acessível e com qualidade 
comprovada, comparada às ligas de titânio. Na odontologia, o detergente de 
óleo de mamona tem apresentado eficácia bacteriostática em tratamentos 
endodônticos frente às bactérias Gram-positivas. Considerações finais: É 
relevante ponderar que o óleo de mamona tem se despontado como um aliado 
fitoterápico nas crendices populares e também em pesquisas,  nas  quais os 
resultados evidenciaram  a sua ação anti-inflamatória e antibacteriana. 
 
 


