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Temática: Biologia Celular e Doenças Infecciosas e Degenerativas 

  
MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA CELULAR DE FIBRILAS PRÉ-
FORMADAS DE ALFA- SINUCLEÍNA DE CELULAS INTESTINAIS PARA 
NEURÔNIOS  
 
Paulla Vieira Rodrigues ¹,²*; João Vitor Pereira de Godoy ¹,²; Dionisio Pedro 
Amorim Neto ¹,², Beatriz Pelegrini Bosque ¹,²;  Katiane Tostes ¹; Matheus de 
Castro Fonseca ¹,²** 
 
¹ LNBio/CNPEM – Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 
10000 Polo II de Alta Tecnologia, 13083-970) 
² IB/UNICAMP – Departamento de Biologia Celular e Estrutural, Instituto de 
Biologia (IB), Universidade de Campinas – UNICAMP (R. Monteiro Lobato, 255 
- Barão Geraldo, Campinas - SP, 13083-862 
*rvpaulla@hotmail.com 
**matheus.fonseca@lnbio.cnpem.br 
 
Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa progressiva. Em 
muitos casos de DP, a morte neuronal está relacionada com a presença de 
agregados intracelulares da proteína α-sinucleína (αSyn). Evidencias sugerem 
que a αSyn mal-enovelada é encontrada em células enteroendócrinas (EECs) 
antes de aparecer no cérebro, sendo assim a DP esporádica pode originar-se no 
intestino e se propagar para o cérebro. O objetivo do estudo é investigar os 
mecanismos envolvidos na translocação da αSyn entre EECs e células 
neuronais (SHSY-5Y). Para isso, produzimos αSyn monomérica e fibrilar (PFFs) 
e a marcamos com fluoróforo. Avaliamos se αSyn PFF é internalizada por 
organoides cerebrais e pelo epitélio intestinal e quais os mecanismos envolvidos 
no processo através da sonda FM1-43, Fluo-4/AM e live imaging. Para estudar 
os mecanismos de transferência de αSyn entre EECs e células neuronais, 
realizamos co-culturas com e sem contato celular. Obtivemos sucesso na 
produção da αSyn. Organoide cerebral e intestino de camundongos 
internalizaram αSyn PFF e iniciaram um processo de agregação intracelular, 
também observado em EECs isoladas e transfectadas com αSyn-GFP. Vimos 
que αSyn PFFs iniciam uma resposta intracelular de Ca2+ e concomitante evento 
de endocitose. Além disso, a transferência de αSyn PFF se demonstrou 
dependente de contato celular e da presença da RabGTPase 35, uma vez que 
o co-cultivo independente de contato e o silenciamento desta proteína inibiram a 
transferência dos PFFs. Desta maneira, nossos resultados oferecem insights 
mecanísticos da transferência de aSyn e coloca a conexão intestino-cérebro 
como uma possível rota de origem do DP esporádico.  
 
Palavras-chave: α-sinucleina, agregados, Doença de Parkinson esporádica, 
internalização  
 
Comitê de ética: Protocolo nº 69 (CEUA/CNPEM) 
 
Financiamento: FAPESP (2018/20014-0); CNPq  

mailto:*rvpaulla@hotmail.com
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA DE ALZHEIMER E SEUS 
REGISTROS HISTÓRICOS 

Isadora Soares de Lima (1), Ivanise Correia da Silva Mota (2) 
 
(1) Graduanda em Ciência Biológicas – Modalidade Médica (Biomedicina) da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás, Brasil. 
isadora.slima17@gmail.com 
(2) Biomédica Mestre em Genética e Biologia Molecular, Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, Goiás, Brasil. icivanise700@gmail.com 
 
Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo 
caracterizado por demência, representado por perda da memória recente. Desde 
sua descoberta, seu diagnóstico se manteve diretivo às manifestações clínicas, 
contudo, hoje, é acrescido de avaliações e interações com outras doenças, 
interferências ambientais, bioquímicas, genéticas e epigenéticas. A identificação 
da DA é realizada pela detecção de acúmulos de placas β amiloide e depósitos 
intraneuronais de emaranhados neurofibrilares, que acarretam estresse 
oxidativo e fissuras na barreira hematoencefálica desenvolvendo a 
neurodegeneração. Objetivo: Evidenciar os critérios diagnósticos importantes 
para identificação precoce da doença, possibilitando assim, a minimização dos 
seus efeitos. Metodologia: Este estudo se desenvolve com a análise das 
diversas fontes de diagnóstico da DA e a exposição histórica de seus eventos, 
através de uma revisão narrativa envolvendo pesquisa exploratória de 
abordagem qualitativa de fontes de informações bibliográficas e eletrônicas. 
Resultados: Diversas áreas das Ciências da Saúde se encontram como fontes 
de diagnóstico da DA, porém primeiramente, um dos aspectos de maior 
evidência consiste na avaliação clínica, sendo uma análise de exclusão de outras 
condições demenciais. Exames de neuroimagem são também solicitados na 
investigação primária, acrescidos do exame eletroencefalograma. Exames 
vinculados à parte gênica, são realizados como fontes diagnósticas alternativas. 
A avaliação definitiva é obtida por exames anatomopatológicos, método pouco 
utilizado devido a aspectos éticos e culturais, apenas empregado para fins 
científicos. Conclusão: A evolução diagnóstica da DA retrata uma série de 
pesquisas de diferentes áreas de estudo, revelando a sua importância no 
contexto familiar de forma marcante e expressiva. 

Palavras-chave: Demência; Diagnóstico; Doença de Alzheimer; Evolução; 
Exames laboratoriais. 
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INFLUÊNCIA DA OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA NA DIFERENCIAÇÃO 
DE MACRÓFAGOS APÓS A INFECÇÃO POR Leishmania major EM 
CAMUNDONGOS  
 
Sara Cândida Barbosa¹*, Vinícius Dantas Martins¹, Leonardo Vaz¹, Tatiani Uceli 
Maioli². 
 
¹ Departamento de Bioquímica e Imunologia, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, Brasil. *E-mail: saracandidab@gmail.com  
² Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Brasil.  
 
A obesidade é uma doença crônica relacionada a distúrbios metabólicos e 
imunológicos. O estabelecimento de uma inflamação de baixo grau durante a 
obesidade pode interferir no tipo de resposta a doenças infecciosas. Sendo 
assim, buscamos esclarecer o mecanismo envolvido no aumento de 
suscetibilidade à infecção por Leishmania major em animais obesos. 
Camundongos C57BL/6 foram alimentados por 12 semanas com dieta 
hipercalórica rica em lipídeos e carboidratos (HSB) ou com dieta controle (AIN93-
G). Na 12ª semana, os camundongos mostravam diferença no ganho de peso e 
foram infectados na orelha com formas promastigotas de L. major. A obesidade 
aumenta o tamanho das lesões e a carga parasitária após 8 semanas de 
infecção. A análise da frequência celular por citometria de fluxo mostrou que 
camundongos obesos infectados possuem mais neutrófilos (Ly6G+) circulantes 
e maior infiltrado celular no tecido adiposo, porém são incapazes de recrutar 
células inflamatórias para a pele após 2 dias de infecção por L. major. Durante a 
fase crônica da infeção (8 semanas) foi observado maior frequência de 
macrófagos (CD11b+Ly6CintCD206+) residentes no sítio da infecção. Estes 
resultados sugerem que a obesidade altera o perfil de células na lesão de modo 
a aumentar a frequência de macrófagos ineficazes no controle de L. major, 
contribuindo para a suscetibilidade de camundongos obesos.  
Projeto aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFMG 
sob o protocolo número 338/ 2012.  
Apoio financeiro: Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG).  
 
Palavras-chave: Leishmania major; obesidade; inflamação; macrófagos. 
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PRINCIPAIS DOENÇA NEURODEGENERATIVAS INVESTIGADAS COM 
BASE EM MIRNA: UM LEVANTAMENTO DAS PRODUÇÕES NACIONAIS 
NA ÚLTIMA DÉCADA 
 
Lázaro Araújo Santos (1) Ana Marta Araújo Santo (2) 

 
(1) Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação científica -UESB 

(lazaro15_@homail.com)  
(2) Acadêmica de Farmácia – UNINASSAU (martacta@hotmail.com)  
 
 
Os miRNA são uma classe de RNA recentemente descoberta, essas moléculas 
agem regulando a síntese proteica influenciando diretamente a diferenciação, 
proliferação e morte celular.  Graças a essas ações multidimensionais, estudos 
utilizando miRNA podem fornecer respostas para inúmeras questões, como, por 
exemplo a fisiopatologia de doenças neurovegetativas. Frente a isso, o objetivo 
desse trabalho é apontar quais são as principias doenças neurodegenerativas 
que vêm sendo investigadas, nacionalmente, com abordagens baseadas em 
microRNA. Para tanto, realizamos buscas bibliográficas nos seguintes 
repositórios: MedLine, PubMed, SCIELO. Utilizando como descritores: 
microRNA, doenças, Sistema Nervoso Central, aplicação, degeneração, 
neurodegeneração.  Após efetuadas as buscas, analisamos as produções que 
estivessem gratuitamente disponíveis, possuísse vínculo com alguma instituição 
brasileira, e que fosse publicado entre 2010 a 2020. Tendo realizado o percurso 
metodológico, foram encontrados 184 trabalhos dos quais 118 atenderam a 
metodologia supracitada. Constatou-se que as principais patologias 
neurodegenerativas que estão sendo investigadas com base em técnicas de 
microRNA foram: mal de Alzheimer, sendo abordada em 39 artigos; mal de 
Parkinson, apresentado em 37 trabalhos; o mal de Huntington, aparecendo em 
18 produções; 15 trabalhos abordaram, utilizando técnicas com microRNA, a 
enfermidade esclerose múltipla; e, por fim, 9 produções versavam sobre 
esclerose lateral amiotrófica. Dessa forma, inferimos que as pesquisas tem se 
centrado nas doenças de Alzheimer e Parkinson, sendo necessário uma maior 
ênfase nas demais patologias neurodegenerativas. No mais, destacamos a 
versatilidade que as técnicas que se baseiam na utilização do microRNA possui, 
uma vez que diferentes doenças com etiogêneses distintas podem ser 
investigadas utilizando essas ferramentas molecular.  
 
Palavras-chave: Aplicação; Biologia molecular; Neurodegeneração.  
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CARACTERIZAÇÃO DE MICRORNAS EXPRESSOS EM PLACENTAS DE 
PACIENTES INFECTADAS COM COVID-19 DURANTE A GESTAÇÃO 

 
Letícia Avelina Ferreira Batista 1; Fabíola Cristina Ribeiro Zucchi2. 

 
1Núcleo de Medicina Tropical, Universidade de Brasília, Brasília, 
leticia@hotmail.sk. 
2Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, Brasília, 
fabiola.zucchi@gmail.com 
 
Introdução: O Coronavírus 2019 (COVID-19) atinge gravemente indivíduos 
vulneráveis, entre eles gestantes, as quais apresentam maior taxa de 
mortalidade, riscos de complicações no parto e transmissão vertical (1)(2)(3) (4). 
Pesquisas encontraram na placenta receptores que facilitam a invasão viral 
(5)(6)(7). Esses estudos são realizados por análise de transcriptôma, via RNA-
seq, tecnologia capaz de detectar conjunto completo de microRNAs transcritos, 
que atuam no silenciamento gênico e são diferencialmente expressos nos 
tecidos infectados (5)(8). Considerando que fatores externos, como uma 
infecção, podem estimular a expressão de microRNAs (miRNAs) e que esses 
atuam na regulação de quais genes serão expressos, estudar o perfil de miRNAs 
pode contribuir no avanço na terapia antiviral(5). Objetivos: Pretende-se 
caracterizar miRNAs expressos em placentas de gestantes com Covid-19. 
Objetiva-se saber quais miRNAs foram modulados pela infecção, seus alvos na 
relação parasito hospedeiro, bem como o papel biológico. Metodologia: O 
estudo selecionou dois grupos de gestantes (com e sem a patologia), confirmada 
mediante exame de PCR e sorologia igG e igM. Foi coletada a porção materna 
das placentas e extraído os miRNAs, com o Kit de purificação Norgen-21300, 
obteve-se perfil de expressão diferencial de miRNAs via sequenciamento 
RNAseq, proporcionando investigar fatores epigenéticos. Genes candidatos e 
alvos biológicos serão pesquisados por análise computacional. Resultados 
preliminares: Estudo em andamento, aguardando resultado do 
sequenciamento. Projeto com parecer consubstanciado aprovado, nº 4.055.854, 
está qualificado pela pós-graduação, realizado a coleta das placentas, extração 
do miRNA, envio das amostras para sequenciamento e levantamento de dados 
na literatura sobre miRNA já descritos. 
 
Palavras-chave: microRNA, Placenta, Covid-19, Epigenética 
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Temática: Biologia de Reprodução 

 

EXPOSIÇÃO À CRISINA DURANTE A GESTAÇÃO CAUSA ALTERAÇÕES 
MORFOLÓGICAS NAS GÔNADAS DA PROLE ADULTA DE GERBILOS 

Yohanny Souza Silva1, Naiara Cristina de Souza Ribeiro, Jane Sousa Naves, 
Manoel Francisco Biancardi, Fernanda Cristina Alcântara dos Santos. 
 
Laboratório de Microscopia Aplicada a Reprodução (Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás).  
1 yohannysouza@discente.ufg.br  
 
A crisina é um flavonóide que está se popularizando devido a seus efeitos 
anticarcinogênico, antiangiogênico, antimetastático, imunomodulador, 
antioxidante, calmante e estimulador da produção de testosterona. No entanto, 
há carência de estudos sobre seus efeitos tóxicos, principalmente em grupos de 
risco como gestantes e sua prole. Este trabalho avaliou se houve alterações nos 
órgãos reprodutivos da prole adulta que foi exposta à crisina no período 
gestacional. Dez casais de gerbilos acasalaram. Depois de confirmada a cópula, 
as fêmeas grávidas foram tratadas, entre o 17º e o 24º dia de gestação, via 
gavagem, com crisina ou com o veículo de diluição da droga.  Os filhotes machos 
e fêmeas foram separados por sexo/grupo e mantidos até 90 dias de idade 
quando foram pesados e eutanasiados. Suas gônadas foram pesadas e 
processadas para análises histopatológicas/morfométricas. As análises 
biométricas mostraram diminuição do peso corporal em fêmeas no grupo crisina. 
Em machos, os túbulos seminíferos tornaram-se mais volumosos e 
apresentaram células germinativas imaturas livres na luz dos túbulos 
seminíferos. A análise morfométrico-estereológica dos testículos mostrou 
aumento do diâmetro dos túbulos seminíferos e da espessura do epitélio 
germinativo no grupo crisina. Nas fêmeas o córtex ovariano do grupo crisina 
apresentou diminuição de folículos primários e corpos lúteos e aumento dos 
folículos císticos e atrésicos. A exposição gestacional à crisina interferiu na 
estrutura tecidual das gônadas de gerbilos, sugerindo que pode haver 
comprometimento de sua fertilidade na vida adulta. No entanto, estudos 
complementares se mostram necessários. 

 

Experimento aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFG 
(CEUA/UFG – protocolo nº 046/18).  
Palavras chave: crisina, gestação, gônadas, fertilidade, morfologia.  
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EFEITO DO HERBICIDA À BASE DE GLIFOSATO ROUNDUP WG® DURANTE 
O DESENVOLVIMENTO LARVAL DO PEIXE-ZEBRA Danio rerio 
 
Laíse da Silva Durante¹ *; Evelise Maria Nazari¹;² 
 
¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento, 
Centro de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Santa Catarina;  
² Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal, Departamento de 
Biologia Celular, Embriologia e Genética - Universidade Federal de Santa 
Catarina 
* laise.durante@gmail.com 
 
Os herbicidas à base de glifosato são utilizados na agricultura com o intuito de 
impedir o crescimento de ervas daninhas, contudo, devido a estes herbicidas 
apresentarem uma alta solubilidade em água ao serem aplicados nas lavouras 
penetram no solo podendo atingir ambientes aquáticos afetando organismos 
não-alvo. Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar a toxicidade do herbicida 
Roundup WG® (RWG®) durante o desenvolvimento larval de Danio rerio. As 
larvas (3 dpf – 6 dpf) foram expostos a concentrações ambientalmente relevantes 
de 0,065 mg/L e 6,5 mg/L, com o intuito de analisar a sobrevivência (3 – 6 dpf), 
os batimentos cardíacos (3 – 6 dpf), a morfologia (6 dpf) e a morfometria (6 dpf). 
A análise de sobrevivência demonstrou que as larvas expostas a menor 
concentração de 0,065 mg/L RWG® apresentaram uma maior taxa de 
mortalidade. No 4 dpf os batimentos cardíacos do grupo exposto a 0,065 mg/L 
RWG® apresentaram uma diminuição significativa em relação ao grupo exposto 
a maior dose, entretanto no 5 e 6 dpf ambos os grupos apresentaram um 
aumento significativo quando comparados ao grupo controle. Quanto a 
morfologia ambos os grupos expostos apresentaram edema da região 
pericárdica, curvatura corporal e caudal e a não completa expansão da bexiga 
natatória, já na morfometria não foram observadas diferenças significativas entre 
os grupos analisados. De acordo com nossos resultados, podemos demonstrar 
os efeitos nocivos que estes compostos podem causar em organismos não-alvo, 
enfatizando a relevância de estudos acerca desta temática, bem como a 
importância de conscientizar a população para o correto uso destes. 
 
Palavras-chave: Agrotóxicos; Zebrafish; Embriotoxicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO INTRAUTERINA AO ESTRESSE E AO 
ANTIDEPRESSIVO SERTRALINA SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
EPIDIDIMÁRIO DE RATOS 
 
Ana Flávia Quiarato Lozano, Lethícia Valencise, Patrícia Villela e Silva, Karoline 
da Silva Tonon, Wilma De Grava Kempinas 
 
Laboratório de Biologia e Toxicologia da Reprodução e do Desenvolvimento, 
Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Instituto de Biociências, 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, SP, Brasil 
Contato: anaaquiarato@gmail.com 
 
Introdução: O estresse e a depressão gestacional comprometem tanto a saúde 
materna quanto fetal. Em decorrência, recomenda-se a utilização de 
antidepressivos/ansiolíticos, como a Sertralina (SE). No entanto, pouco se sabe 
sobre a ação deste medicamento no desenvolvimento reprodutivo masculino. 
Objetivo: Investigar o impacto da exposição gestacional ao estresse e à SE sobre 
desenvolvimento epididimário de ratos. Metodologias: Ratas Wistar prenhes 
(n=40, 10/grupo) foram divididas em 4 grupos experimentais: GCO– 
administração de água filtrada; GSE– exposição a 20mg/kg de SE; GES- indução 
de estresse por contenção (1 hora/dia) e recebimento de água filtrada; GES/SE- 
contenção e administração de SE. O tratamento foi realizado via gavagem entre 
os dias gestacionais 13 ao 20. O peso corporal da prole masculina foi observado 
até o dia pós-natal (DPN) 45. Neste dia, os animais foram eutanasiados para 
coleta e pesagem de órgãos. O epidídimo foi analisado histopatologicamente. 
Análise Estatística: ANOVA two-way, seguida do teste de Tukey (p≤0.05). 
Resultados: O peso corporal dos animais expostos a SE mostraram-se reduzidos 
em todos os períodos analisados (p<0.05), exceto no DPN45. O peso do 
epidídimo mostrou-se diminuído no grupo GES/SE comparado ao GCO (p=0.03). 
Os epidídimos dos animais do grupo GES, apresentaram aumento de debris 
celulares. Embora esta alteração também tenha sido observada no grupo 
GES/SE, o acentuado aspecto cribriforme da cauda foi característico neste 
grupo. Os animais tratados com SE, apresentaram aumento de acidofilia e 
vacúolo em toda a extensão epididimária. Conclusão: A exposição intrauterina 
ao estresse e a Sertralina, nas condições do presente estudo, comprometem o 
desenvolvimento epididimário de ratos. 
 

Palavras Chaves: Gestação, Sertralina, Estresse, Epídidimo, ratos  

Aprovação Ética: CEUA-1164 

Suporte financeiro: CAPES e CNPq 
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AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DA ADMINISTRAÇÃO LACTACIONAL DE 
VENLAFAXINA SOBRE O DESENVOLVIMENTO OVARIANO NA GERAÇÃO 
F1 DE RATAS WISTAR 

Anielly Sarana da Silva (1)*, Joyce Regina Zapaterini Rossi (1), Suyane da Silva 
Moreira (1), Arielle Cristina Arena (1); Luis Fernando Barbisan (1). 
 
(1) Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Instituto de Biociências - 
UNESP - Botucatu 
* anielly.silva@unesp.br 

Depressão materna é um transtorno afetivo em ascendência e que pode 
levar a graves desfechos na saúde da mãe e da criança. Venlafaxina (Venl), 
inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, é um dos tratamentos 
farmacológicos. Além de efeitos adversos já relatados, como galactorréia 
ginecomastia, a concentração plasmática da droga encontrada em lactentes é 
uma das maiores se comparada com outros antidepressivos comumente 
utilizados. O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da exposição lactacional 
a Venl no desenvolvimento e morfologia do ovário e folículos ovarianos. Para 
isso, fêmeas Wistar foram tratadas com Venl oral durante os 21 dias de lactação 
nas doses de 3,8; 7,7 e 15,4 mg/kg. A prole fêmea foi eutanasiada nos dias pós-
natal 21 e 30 (1 filhote/ninhada/período) para coleta dos ovários direito e 
esquerdo, que foram pesados e submetidos a processamento histológico. 
Amostra de sangue por punção cardíaca foi obtida para determinar níveis séricos 
de progesterona e estradiol no controle e maior dose. Houve um aumento 
significativo (p<0,05) na concentração de estradiol do grupo tratado em relação 
ao controle em ambos os períodos e diminuição na densidade de folículos antrais 
nos animais tratados com a menor dose na segunda eutanásia. Outros 
parâmetros (nível sérico de progesterona, peso total e relativo dos ovários e 
densidade folicular) não demonstraram diferenças, independente da dose ou 
período. Os resultados indicam que a exposição lactacional a Venl parece 
exercer efeitos mínimos porém pouco significativos no desenvolvimento do 
ovário para o período analisado. 

Palavras-chave: venlafaxina, exposição lactacional, ovário. 

Experimento animal aprovado pela Comissão de Ética na Experimentação 
Animal (CEEA) do Instituto de Biociências da UNESP de Botucatu (protocolo n° 
1152/2019). 
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EFEITOS DA EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL AO FLAVONÓIDE CRISINA SOBRE 
A PRÓSTATA VENTRAL DE GERBILOS ADULTOS  
 
Jane Sousa Naves1, Naiara Cristina de Souza Ribeiro, Yohanny Souza Silva, 
Manoel Francisco Biancardi, Fernanda Cristina Alcântara dos Santos.  
 
Laboratório de Microscopia Aplicada a Reprodução (Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás).  
1 janenaves97@gmail.com  
 
O desenvolvimento prostático é influenciado por andrógenos e estrógenos, 
principalmente durante o desenvolvimento intrauterino, onde o aparecimento de 
desequilíbrios hormonais pode contribuir no surgimento de um microambiente 
instável e consequentemente no surgimento de desordens prostáticas futuras. A 
crisina é um composto bioativo, encontrado em plantas, conhecido por aumentar 
os níveis de testosterona. Por interferir com os níveis de hormônios 
androgênicos, o consumo de crisina durante a gestação pode acarretar 
alterações no desenvolvimento da próstata. Este estudo buscou avaliar os 
efeitos da exposição pré-natal à crisina sobre a próstata ventral da prole adulta 
de gerbilos. Foram utilizadas dez fêmeas grávidas, divididas em dois grupos, o 
primeiro grupo (crisina), recebeu doses diárias de crisina (Sigma, 100mg/kg em 
0,1 ml de óleo vegetal), do 17º ao 24º dia de gestação, e o segundo grupo 
(controle), recebeu doses diárias de óleo vegetal (100 mg/ dia ou 0,1 ml) do 17º 
ao 24º de gestação, ressalta-se que o veículo de diluição utilizado foi o óleo de 
milho. A prole masculina contendo 10 animais, foi eutanasiada com 90 dias e as 
próstatas seguiram para as análises morfológicas, estereológicas e imuno-
histoquímicas. As análises morfológicas do grupo crisina mostraram crescimento 
dos compartimentos epitelial e muscular, redução luminal e aumento de fibras 
colágenas estromais. Os dados vindos das análises imuno-histoquímicas, 
demonstraram que no grupo crisina, ocorreu um aumento de células AR-
positivas no epitélio e também um crescimento de proliferação celular. Ao final 
desta pesquisa pode-se concluir que a exposição pré-natal à crisina causou 
hiperplasia prostática benigna em animais adultos. 
 
Palavras chave: crisina, gestação, próstata, hiperplasia, morfologia.  
Experimento aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFG 
(CEUA/UFG – protocolo nº 046/18). 
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Temática: Mecanismos de Reparo e Plasticidade Tecidual 
 

AUMENTO DA EXPRESSÃO DE NF-ⱩBP65 E DA EUCROMATINA NO 
HIPOCAMPO DE NEONATOS EXPOSTOS AO ALPRAZOLAM DURANTE A 
GESTAÇÃO 
 
NATÁLIA FERREIRA SILVA1; FERNANDA NAVES ARAÚJO DO PRADO 
MASCARENHAS1; LORENA TANNUS MENEZES DOS REIS1; LUCÉLIA 
GONÇALVES VIEIRA2; LÍRIA QUEIROZ LUZ HIRANO3; ROBSON JOSÉ DE 
OLIVEIRA JÚNIOR4; DANIELE LISBOA RIBEIRO1; RENATA GRACIELE 
ZANON1. 
 
1Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia, MG, 
Brasil. 2Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiânia, GO, 
Brasil. 3Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de 
Brasília, DF, Brasil. 4Instituto de Biotecnologia, Universidade Federal de 
Uberlândia, MG, Brasil.  
 
E-mail: ferreira.natalia@hotmail.com 
 

A falta de informação sobre o risco do uso de fármacos durante o período 
gestacional leva, frequentemente, a não recomendação do seu uso na paciente 
gestante. No entanto, a presença dos transtornos emocionais é comum em 
mulheres no período reprodutivo e seu tratamento durante a gestação é 
complexo. O alprazolam é um benzodiazepínico (BZD) indicado no tratamento 
de transtorno de ansiedade e é uma droga comumente escolhida para mulheres 
grávidas. Adicionalmente, o alprazolam atuando como GABA agonista, encontra 
no hipocampo uma grande densidade desses receptores. Nesse contexto, o 
presente estudo teve como objetivo estudar as alterações no hipocampo da prole 
de ratas tratadas com alprazolam durante a gestação. Foram utilizadas ratas 
Wistar divididas em 3 grupos (n=8): controle (0mg), tratamento 1 (1,25mg) e 
tratamento 2 (30mg). Os cérebros de 4 neonatos foram extraídos  e corados com 
Hoechst para análise dos componentes da cromatina; outros 4 cérebros tiveram 
seus hipocampos extraídos para marcação do NF-ⱪBp65 por meio de western 
blotting.Foi visto que o tratamento com alprazolam alterou a proporção dos 
componentes da cromatina: aumentando a eucromatina no grupo T1 (0,021µm² 
± 0,005) e no grupo T2 (0,022µm² ± 0,006) em comparação ao grupo CT 
(0,015µm² ± 0,003). Além disso, foi visto o aumento da expressão de NF-ⱪBp65 
entre os grupos T1 (1,90±0,13) e T2 (1,84±0,09) quando comparados com o 
grupo CT (1,48 ±0,09). Diante de nossos achados concluímos que o uso de 
alprazolam durante a gestação de ratas pode promover alterações no hipocampo 
dos filhotes.  
 
Palavras-chave: Hipocampo, Plasticidade neural, Sistema nervoso. 
Aprovação ética: Protocolo CEUA 014/17 
Financiamento: CAPES código 001 
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AG-ZNO-AG-NPS TEM EFEITO ANTIOXIDANTE COM AUMENTO DA 
ATIVIDADE DA ENZIMA CATALASE EM FERIDAS INDUZIDAS EM 
CAMUNDONGOS BALB/C E TRATADAS POR 3 DIAS 
 

Francyelle Borges Rosa de Moura (1) (2), Bruno Antonio Ferreira (2), Elusca 
Helena Muniz (2), Alisson Benatti Justino (3), Noelio Oliveira Dantas (4), Foued 
Salmen Espindola (3), Anielle Christine Almeida Silva (4), Tatiana Carla 
Tomiosso (1) (2). 
 
(1) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais, Uberlândia, Brasil; (2) Instituto de Biologia, Universidade Estadual de 
Campinas, São Paulo, Campinas, Brasil; (3) Instituto de Biotecnologia, 
Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Uberlândia Brasil; (4) 
Laboratório de novos materiais nanoestruturados e funcionais, Universidade 
Federal de Alagoas, Alagoas, Macéio, Brasil. 
 

Durante o reparo, no estágio inflamatório, neutrófilos e macrófagos são 
direcionados ao tecido danificado. Estas células apresentam função na 
eliminação de patógenos, em parte, por ação de espécies reativas de oxigênio 
(EROs). Embora seja essencial, a produção descontrolada de EROs é conhecida 
como um dos fatores que pode atrasar o processo de cicatrização. Neste estudo, 
nós sintetizamos e avaliamos a atividade antioxidante do nanocomposto Ag-
ZnO/AgO-NPs. O nanocomposto foi sintetizado a partir de nanopartículas de 
prata, óxido de zinco e óxido de prata, conhecidas por apresentarem atividade 
cicatrizante. Ag-ZnO/AgO-NPs foi sintetizado e cedido pelo laboratório de novos 
materiais nanoestruturados e funcionais. Ag-ZnO/AgO-NPs apresenta 46% de 
Ag-ZnO e 54% de AgO. Feridas foram induzidas na região dorsal de 
camundongos BALB/c com um punch de 5 mm. Uma pomada contendo 1% de 
Ag-ZnO/AgO-NPs foi preparada em veículo (lanolina/ vaselina 3:7) e utilizada no 
tratamento diário por 3 dias. Para o controle (grupo CO), as feridas foram 
induzidas e não tratadas. Após 3 dias, as feridas foram direcionadas para análise 
da atividade antioxidante total (método FRAP-Ferric Reducing Antioxidant 
Power) e a atividade da catalase. Tanto a atividade antioxidante total (7,3± 1,2) 
como a atividade da catalase (3,4±0,5) foram aumentadas em feridas tratadas 
com Ag-ZnO/AgO-NPs em comparação com o grupo CO (2,5± 0,91 e 1,5±0,2, 
respectivamente). O aumento da atividade da catalase em feridas tratadas com 
Ag-ZnO/AgO-NPs pode ter contribuído com o aumento da atividade antioxidante 
total. A atividade antioxidante de Ag-ZnO/AgO/NPs pode ser um dos fatores que 
podem auxiliar no processo de cicatrização.  
 
Palavras-chave: cicatrização, enzimas, nanomedicina, radicais livres, uso 
tópico. 
 
* Experimentação animal aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Federal de Uberlândia (CEUA/UFU-44/2017) 
Financiamento: CAPES código 001 

 



16 

 

DNA LIVRE NO PLASMA ESTÁ RELACIONADO COM A OBESIDADE 
INFANTIL E COM A ADIPOSIDADE EM CRIANÇAS 
 
Rafael Silva Lima (1), Carolina Cattoni Koh (1), Carlos Alberto Menezes (2,3), 
Fabrício Rios-Santos (4), Walderez Ornelas Dutra (1), Juliana de Assis Silva 
Gomes Estanislau (1), Paula Rocha Moreira (1) 
 
(1) Laboratório de Biologia das Interações Celulares, Departamento de 
Morfologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. 
(2) Departamento de Genética, Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil. 
(3) Serviço de Medicina Preventiva – Unimed, Sergipe, Brasil. 
(4) Departamento de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal de Mato 
Grosso, Brasil. 
 
Contato: rafaelslima7@yahoo.com.br 
 
Introdução: A obesidade é caracterizada por inflamação sistêmica de baixo grau, 
com a ocorrência de dano tecidual, principalmente no tecido adiposo, e ativação 
imune. Nesse contexto, a morte de células em razão do dano ou a morte de 
células imunes, como neutrófilos e linfócitos, por um mecanismo específico pode 
conduzir à liberação de DNA genômico. A quantificação de DNA livre no plasma 
na obesidade infanto-juvenil ainda não foi investigada.  
Objetivo: O objetivo do presente trabalho é investigar os níveis de DNA circulante 
no plasma de crianças e adolescentes com obesidade e compará-los aos de 
pacientes eutróficos. 
Metodologia: Crianças e adolescentes (7 a 16 anos) foram selecionados junto ao 
Serviço de Medicina Preventiva em Aracaju e divididos nos grupos controle 
(n=16) e com obesidade (n=11), conforme o Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC – EUA). Após 12h de jejum, sangue periférico foi coletado e a 
concentração de DNA livre plasmática foi determinada pelo kit PicoGreen dsDNA 
(Invitrogen, EUA) de acordo com as informações do fabricante. 
Resultados: Crianças e adolescentes com obesidade apresentaram maiores 
níveis de DNA livre plasmático em relação aos de peso normal. Além disso, os 
níveis de DNA se correlacionaram positivamente com o IMC e a circunferência 
de cintura, enquanto que houve correlação negativa entre os níveis plasmáticos 
de DNA e a altura.  
Conclusão: Os resultados indicam que o perfil de adiposidade em crianças está 
relacionado com a liberação de DNA genômico resultante de danos teciduais 
e/ou ativação imune.   
 
Palavras-chave: Adiposidade, DNA livre, Morte celular, Obesidade infanto-juvenil  
  
Aprovação ética: CAAE-04065412.6.0000.5526. 
 
Financiamento: CAPES, CNPq, FAPEMIG 
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USO DO SELANTE DE FIBRINA BTHTL E DO PEPTÍDEO MIMÉTICO DE TNF 
NA LESÃO DE NERVO ISQUIÁTICO: IMPACTO NAS RESPOSTAS NA 
MEDULA ESPINAL 
 
Juliene Ferreira da Silva (1)*, Ms.Tarika Gonsalves do Carmo Oliveira (2), Profa. 
Dra.Renata Graciele Zanon (3)    
                 
(1)Laboratório de Morfologia e Cultura Celular (LAMOC), Universidade Federal 
de Uberlândia, Brasil.  
Contato:juliene17@outlook.com * 
(2)Laboratório de Morfologia e Cultura Celular (LAMOC), Universidade Federal 
de Uberlândia, Brasil.  
Contato: rezanon@yahoo.com 
(3)Laboratório de Morfologia e Cultura Celular (LAMOC), Universidade Federal 
de Uberlândia, Brasil.  
Contado: tarika.goliveira@gmail.com 
 
Lesões em nervos periféricos são recorrentes, haja visto que estão amplamente 
distribuídos em todo corpo. Em casos de lesões do tipo neurotmese (secção 
total), se faz necessário uma intervenção cirúrgica para realinhamento dos cotos 
a fim de que a regeneração ocorra de forma linear e sem ocorrência de 
neuromas. A resposta neuronal a esse tipo de lesão vai depender de fatores 
como a gravidade da lesão, tipo neuronal, proximidade da lesão com o corpo 
celular e se a interação do Sistema Nervoso Central com o alvo é restaurada, 
uma vez que os corpos celulares dos nervos periféricos residem na medula 
espinal e nos gânglios da raiz dorsal. Visto isso, nossa equipe demonstrou que 
o selante de fibrina BthTL associado a um peptídeo de ação mimética ao TNF 
resultou em maior quantidade de células inflamatórias e de células de Schwann 
com fenótipo pró- regenerativo o que acarretou rápida remielinização e maior 
eficiência do reparo. Sabendo-se que uma lesão de nervo provoca alterações 
retrógradas no corpo celular e em células circunjacentes aos neurônios 
lesionados, esse trabalho analisou as alterações em nível medular. Foram 
realizadas contagem de neurônios no corno anterior através da técnica de 
coloração de Nissl e ainda análise de expressão de GFAP e Iba-1 através da 
técnica de imunofluorescência para identificarmos atividade glial. 
 Considerando os resultados obtidos, o preenchimento de tubos com selante 
BthTL, seja sozinho ou associado ao peptídeo de ação mimética ao TNF, não 
proporciona alterações nas varáveis analisadas na medula após o tratamento de 
lesão do nervo isquiático. 
 
Palavras-chaves: selante, lesão nervosa, sistema nervoso central, isquiático, 
neurônio medular 
 
-O presente trabalho foi financiado pelo edital nº 04/2020 PIBIC-CNPq. 
CEUA: protocolo nº063/17 
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AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS ASSOCIADAS À IDADE EM 
CAMUNDONGOS E SUA MODULAÇÃO POR INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 
COM Ocimum sp 

Dâmaris Costa Miranda Pires (1), Alberto da Silva Moraes (1) 

(1) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.  
Contato: falecomdamariscosta@gmail.com 
 
 Os eucariotos multicelulares estão sujeitos aos efeitos deletérios do 
envelhecimento. Em seres humanos, o avanço da idade é acompanhado por 
diversos problemas, dentro os quais o déficit cognitivo é um dos mais 
prejudiciais. Dessa forma, o estudo tem como metas avaliar se os parâmetros 
envolvidos no envelhecimento fisiológico podem ser influenciados por 
intervenção nutricional com Ocimum sp., além de comparar o efeito benéfico de 
suplementação alimentar nas funções cognitivas em camundongos idosos e 
adultos.  
 Para o experimento, foram utilizadas fêmeas de camundongos C57BL/6, 
divididas em quatro grupos, sendo animais de oito meses de idade (adultos) 
mantidos com ração padrão (G1) ou ração suplementada (G2), e os animais 
idosos, com dezoito meses de idade, recebendo ração controle (G3) e ração 
suplementada (G4). 
 A suplementação alimentar ocorreu através de folhas de manjericão 
incrementadas a ração convencional (NuviLab). A ração suplementada foi 
ofertada de 4 a 7 meses até os testes cognitivos. Os animais foram submetidos 
ao teste comportamental Tarefa de Reconhecimento de Objetos (TRO) a fim de 
avaliar suas funções cognitivas com relação a memória e aprendizado. Os 
resultados obtidos foram que os animais tendem a ter uma preferência estatística 
pelo objeto novo, exceto pelo G3, indicando uma dificuldade em reconhecer 
objetos vistos no dia anterior. Já nos idosos suplementados, os animais 
reconhecem o objeto do dia anterior e, por conta disso, interagem mais com o 
novo. Portanto, nos animais idosos, a suplementação foi eficiente em inibir 
efeitos adversos da idade no desempenho cognitivo medido por TRO. 
 
 
Palavras-chaves: Envelhecimento. Intervenção nutricional. Cognição. 
 
Aprovação ética: Protocolo CEUA 082/19 
 

Financiamento: CAPES código 001 
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ALOXANA INTRAPERITONEAL OU INTRAVENOSA: QUAL A MELHOR VIA 
PARA INDUÇÃO DE MODELO EXPERIMENTAL DO DIABETES MELLITUS? 
 
Maria Júlia Neves Ribeiro (1); Fernanda Naves Araújo do Prado Mascarenhas 

(1); Natália Ferreira Silva (1); Renata Graciele Zanon (1) 

 
(1) Setor de Anatomia Humana, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. 
maria.nevesr@hotmail.com 
 
O diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica caracterizada pelo 
elevador teor de glicose no sangue resultante da deficiência na secreção e/ou 
ação do hormônio pancreático insulina, que metaboliza a glicose sanguínea para 
fornecimento de energia às células. Modelos animais são essenciais para o 
estudo do diabetes e existem modelos farmacológicos que são muito usados. A 
aloxana (ALX) é uma das drogas usadas para a indução do DM, muito 
empregada pela eficácia e menor ação oncogênica, podendo ser administrada 
via intraperitoneal (IP), intravenosa (IV) e subcutânea (menos usada). O 
presente trabalho objetivou comparar a eficácia das vias IP e IV de indução ao 
DM em ratos Wistar. Para tal, tivemos grupos de indução vias IP e IV, 
subdivididos em controle (placebo) e aloxana (droga). Sendo medidas a glicemia 
e o peso dos animais, antes e após o procedimento. E após eutanásia dos 
animais, baço, encéfalo, fígado, músculo tibial anterior, pâncreas e rins foram 
extraídos para pesagem, e apenas o pâncreas seguiu para análise histológica. 
Nossos resultados mostraram um aumento na glicemia e uma perda de peso no 
grupo induzido com ALX via IP, e o peso de alguns órgãos do grupo ALX via IP 
apresentou alterações (aumento do peso de fígado e rins, e diminuição de 
músculo e pâncreas). E a histologia de pâncreas não apresentou diferenças 
entre os grupos. Logo concluímos que a melhor via de indução de DM com a 
ALX é a via IP, por gerar um quadro diabético sem levar à morte. 
 
Palavras-chaves: diabetes mellitus, aloxana, via intravenosa, via intraperitoneal 
e pâncreas 
 
Aprovação do CEUA: 056/18 
 
Suporte financeiro: Capes 
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Temática: Biologia Celular e Tumoral 
 

TERAPIA FOTODINÂMICA EM ASSOCIAÇÃO AO AZUL DE METILENO 
CAUSA AUTOFAGIA EM CÉLULAS TUMORAIS DE PRÓSTATA 

Laura Calazans de Melo Gomes (1)*, Amanda Branquinho de Oliveira Cunha (1), 
Renata Graciele Zanon (2), Flávia de Paoli (3), Daniele Lisboa Ribeiro (1). 
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(2) Departamento de Anatomia Humana, Universidade Federal de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil. 
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O câncer prostático é uma das principais desordens presentes no sistema genital 
masculino após os 50 anos de idade. Ainda, é a segunda doença de maior 
prevalência entre os homens brasileiros. Frente a isso, grande parte da 
comunidade científica tem buscado tratamentos que tenha eficácia, poucos 
efeitos colaterais e também baixo custo. Sendo assim, o presente estudo visa 
avaliar o uso da terapia fotodinâmica (PDT) associada ao corante azul de 
metileno (MB) em células tumorais prostáticas humanas (PC3) e seus efeitos na 
proliferação e sobrevivência celular. As células tumorais foram cultivadas em 
meio DMEM (controle) e submetidas a três diferentes tratamentos: laser sob as 
condições de 660nm/ 100mW/ 100J/cm2, 28segundos (laser); corante azul de 
metileno (MB, 25μM, 30 minutos) e corante seguida de aplicação de laser (PDT-
MB). Após 24 hrs nesses tratamentos, as amostras foram submetidas aos 
seguintes ensaios: MTT; migração celular; ensaio apoptótico; 
imunofluorescência para BCL-2 e coloração laranja de acridina. Os resultados 
demonstraram diminuição da viabilidade e migração celular quando submetidas 
ao tratamento PDT-MB. Todavia, embora haja diminuição da viabilidade celular, 
a quantificação de caspase-3 ativa não demonstrou aumento de morte celular 
por apoptose quando submetidas ao PDT-MB. Ainda, a imunofluorescência para 
BCL-2 (anti-apoptótica) não demonstrou diferença após os tratamentos. Por fim, 
a coloração por laranja de acridina resulta em aumento de morte por autofagia 
quando expostas à terapia. Esses resultados sugerem que a terapia PDT-MB é 
capaz de reduzir a viabilidade celular e provavelmente, a autofagia é um dos 
principais mecanismos de morte celular desencadeado pelo tratamento. 

Suporte Financeiro: PIBIC – CNPq (04/2020) 

Palavras-chave: PDT; Câncer prostático; Corante;  

 

 

 

 



21 

 

ANÁLISES IN SILICO DO EUCALIPTOL COMO POTENCIAL AGENTE PARA 
O TRATAMENTO DO MELANOMA CUTÂNEO METASTÁTICO 

Andressa Mai Matsumoto (1,2), Estela Fernandes e Silva (2), Fabiano Souza 
Mendonça (3), Ana Paula de Souza Votto (1,2). 
 
(1) Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, Brasil. 
(2) Laboratório de Cultura Celular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, Brasil. 
(3) Laboratório de Biologia Computacional, Centro de Ciências Computacionais, 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, Brasil. 
Contato: mai2d2y@gmail.com 
 

RESUMO: O melanoma é a forma mais letal de câncer da pele e pacientes com 
melanoma metastático pouco respondem aos tratamentos atuais. Portanto, a 
descoberta de novos fármacos é fundamental para o tratamento do melanoma. 
Estudos in vitro relatam o efeito promissor do eucaliptol em diferentes linhagens 
tumorais, entretanto pouco se sabe sobre seus possíveis alvos moleculares e 
efeitos no melanoma. O perfil metastático do melanoma pode ser caracterizado 
por mutações na proteína B-Raf, assim como o aumento na expressão de 
metaloproteinases tipo 2 e 9 (MMP2 e MMP9), e a obtenção desses dados 
podem ser otimizadas pelas metodologias in silico. Logo, este trabalho se propôs 
a investigar, através de simulações de docking molecular, a possível interação 
entre o ligante eucaliptol e as proteínas B-Raf mutada, MMP2 e MMP9. As 
proteínas foram adquiridas no banco de dados de proteínas PDB e o ligante no 
banco de dados de moléculas PubChem. As preparações do ligante e proteínas 
foram feitas no AutodockTools e o docking molecular no AutodockVina, com as 
caixas de simulação cobrindo toda superfície da proteína e mil rotações de cada 
complexo proteína-ligante. Posteriormente, os complexos foram visualizados no 
PyMol. Com base nos resultados observou-se que o eucaliptol interagiu com B-
Raf, MMP2 e MMP9 com as energias de ligação de -5.7, -6.1 e -5.9 kcal/mol, 
respectivamente, sugerindo que o eucaliptol é um candidato interessante para 
estudos in vitro e in vivo em modelos de melanoma metastático. 
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Plantas de interesse comercial podem ser geneticamente manipuladas para 
obter maior produção de biomassa e metabólitos secundários específicos. 
Estudos são essenciais para estabelecer a eficácia medicinal e a segurança 
toxicológica de extratos e compostos vegetais, bem como seus efeitos no fígado, 
por se tratar de um importante local de desintoxicação. Objetivou-se avaliar o 
efeito de várias doses de extrato hidroalcoólico tetraploide (BGEt) de Pfaffia 
glomerata no fígado de camundongos suíços adultos. O extrato foi obtido das 
raízes das plantas e administrado aos animais por gavagem, por 42 dias. Os 
grupos experimentais foram divididos em: controle (água), BGEt a 100, 200 e 
400mg / kg e BGEtD 200mg / kg. O último grupo recebeu BGEt a cada 3 dias, 
durante 42 dias. Aprovado pelo comitê de ética (044/2015). Os níveis de 
aspartato aminotransferase aumentaram após a ingestão de BGEDt 200; 
enquanto os níveis de alanina aminotransferase diminuíram após a ingestão de 
BGEt 100 e 200, e BGEDt 200. Os níveis de óxido nítrico foram maiores em 
todos os grupos tratados com BGEt. O mesmo foi observado para o 
malondialdeído, exceto no grupo BGEt 200. A atividade da superóxido dismutase 
diminuiu nos grupos BGEt 200 e 400 e aumentou no grupo BGEDt 200. A 
atividade catalase foi aumentada nos grupos BGEt 100, 400 e BGEtD 200. Os 
níveis de glutationa-S-transferase foram reduzidos em todos os grupos tratados. 
BGEt levou a redução de hepatócitos viáveis. Conclui-se que o tratamento 
causou estresse oxidativo, alterações bioquímicas, levando a uma redução no 
número de hepatócitos viáveis.  
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Introdução: A doxorrubicina é um quimioterápico amplamente utilizado no 
tratamento de diversos tipos de câncer, porém, a cardiotoxicidade associada ao 
seu uso impõe efeitos indesejados à capacidade funcional dos pacientes. 
Objetivo: Avaliar o efeito do treinamento de corrida na cardiotoxicidade induzida 
pelo tratamento com doxorrubicina em ratos Wistar. Metodologia: Estudo 
aprovado pelo Comitê de Ética em Estudos em Animais, sob o número de 
protocolo 045/19. Foram utilizados 39 ratos machos Wistar, divididos 
aleatoriamente em quatro grupos: controle (C), doxorrubicina (D), treinados (T), 
treinados + doxorrubicina (TD). Os animais dos grupos T e TD foram submetidos 
a um treinamento de corrida por 3 semanas, com 5 seções semanais, com 
duração de 20 a 30 minutos à velocidade de 18 m/min. Após o treinamento, os 
animais dos grupos D e TD foram submetidos ao tratamento com doxorrubicina 
na dose de 7,5 mg/kg, dividida ao longo de duas semanas. Ao final do tratamento 
todos os animais foram eutanasiados. Resultados: Foram encontradas 
diferenças significantes para o colágeno total, ao compararmos o grupo DOXO 
com os demais grupos, com os maiores valores apresentados pelo grupo DOXO 
em todas as situações. Conclusão: A associação do treinamento de corrida ao 
tratamento com doxorrubicina promoveu a manutenção das fibras de colágeno 
cardíaco, sugerindo um modelo de proteção ao tratamento, porém, por 
mecanismos ainda desconhecidos. 

Palavras-chave: Doxorrubicina, cardiotoxicidade, corrida. 

 

mailto:talitaedf@hotmail.com

