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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 No mesmo objetivo de todos os anos, o Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) 

segue para a sétima Reunião Anual de usuários com o objetivo 

de promover um momento de debate e troca de experiências; 

reforçar a relação entre os usuários e o LabMic e abrir espaço 

para que seus usuários possam fazer críticas e sugestões quanto 

ao seu funcionamento e para que se possa apresentar e discutir 

trabalhos técnicos e científicos realizados com suporte 

instrumental do LabMic. 

 Neste ano, temos a apresentação da palestra intitulada 

"Formação de nanodomínios iônicos e sua importância para 

os mecanismos de regulação osmótica em protozoários 

parasitos" proferida pelo Prof. Dr. Kildare Rocha de Miranda, 

professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

o atual Presidente da Sociedade Brasileira de Microscopia e 

Microanálise. 

 Desejamos a todos uma excelente reunião. 
 
 

O Comitê Gestor do LabMic. 
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Preparação e Caracterização de Carvões Ativados Ácidos e 
Básicos. 

Caroline Winter, Caridad Noda Pérez 
Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 

 
Carvões ativados foram preparados a partir de biomassas 
vegetais provenientes de resíduos domésticos ou industriais, 
como mesocarpo externo e casca de pequi, borra de café e 
bagaço de malte, por tratamento hidrotérmico com ácido 
sulfúrico (98%). A proporção de biomassa:H2SO4 utilizada foi 
de 1:10 (massa) e o tratamento foi realizado em manta de 
aquecimento sob refluxo à temperatura de 180ºC durante 6 
horas (GONÇALVES et. al 2014). Os carvões obtidos foram 
lavados repetidamente com água destilada até pH 4, filtrados e 
secos em estufa à 110ºC por 24 h. Uma porção dos carvões 
preparados foi submetida a um tratamento alcalino com 
solução de NaOH 2 mol/L sob agitação por 48 horas (CHIANG 
et. al 2002) e lavados com água destilada até pH 8, filtrados e 
secos. Os carvões ácidos e básicos obtidos foram submetidos à 
análise em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), Jeol, 
JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo scientific NSS 
Spectral Imaging, do LabMic IF/UFG. Após o tratamento 
alcalino, verificou-se deposição de NaOH sobre a superfície, o 
que foi corroborado pela análise de EDS, pela detecção de 
enxofre (S) para os carvões obtidos por tratamento 
hidrotérmico com H2SO4 e detecção de sódio (Na) após 
tratamento com NaOH.
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Desenvolvimento de comprimidos contendo pellets com 
extrato padronizado de Brosimum gaudichaudii Trécul 

(Moraceae). 

MORAIS, M.C.M.; CONCEIÇÃO, E.C. 
Instituto de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. 

 
Pozetti (2005) evidenciou que a raiz da planta Brosimum 
gaudichaudii Trécul é a parte que contém maior concentração 
de substâncias fotossensibilizantes importantes contra 
leucodermias. Essas substâncias pertencem a classe de 
metabólitos secundários denominados furanocumarinas 
lineares. Para que o marcador químico exerça sua atividade 
terapêutica ele deve ser transportado e disponibilizado no local 
e na quantidade apropriado. Para isso, o extrato vegetal é 
incorporado a uma forma farmacêutica.² As formas 
farmacêuticas multiparticuladas contêm o fármaco dividido em 
várias subunidades funcionais de liberação, que podem ser 
grânulos, pellets (aglomerados de partículas sólidas com 
formato esférico) ou minicomprimidos (comprimidos com 
diâmetro inferior a 3 mm). Essas subunidades, por sua vez, são 
veiculadas em cápsulas gelatinosas duras ou em comprimidos 
(nesse caso, as subunidades são misturadas a excipientes e 
submetidas à compressão), que desintegram rapidamente após 
a administração, liberando-as no TGI. ³ Assim, o objetivo do 
presente capítulo foi desenvolver formulações sólidas contendo 
pellets revestidos de B. gaudichaudii (cápsulas e comprimidos) 
bem como realizar a caracterização físico-química das formas 
farmacêuticas obtidas. Os Comprimidos contendo pellets foram 
caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) a fim de visualizar a estrutura dos pellets na matriz 
interna dos comprimidos após aplicar-se a força de 
compressão. 

VII Reunião Anual de Usuários do LabMic 

2 
 

1- POZETTI, G. L. Brosimum gaudichaudii Trécul 
(Moraceae): da planta ao medicamento. 
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 26, n. 
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2- YORK, P. Delineamento de formas farmacêuticas. In: 
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Determinação da Composição de urólitos em Felinos. 

Veridiane da Rosa Gomes, Paula Costa Ariza, Tatiane 
Oliveira dos Santos, Maria Clorinda Soares Fioravanti 
Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás. 

 
As doenças do trato urinário estão entre as principais causas de 
consulta na clínica veterinária, dentre as quais se destaca a 
urolitíase. Os urólitos são classificados conforme o tipo 
mineral em sua composição, os mais comumente encontrados 
são estruvita (fosfato de amônio magnesiano), oxalato de cálcio 
e em menor proporção urato, sílica, fosfato de cálcio, xantina e 
cistina. A determinação da composição é realizada por meio de 
técnicas de avaliação dos urólitos nas diferentes regiões. 
Objetiva-se com o presente trabalho traçar um perfil dos 
animais acometidos pela enfermidade, considerando raça, sexo, 
idade e localização dos cálculos no trato urinário. O presente 
trabalho foi aprovado pelo comitê de ética no uso de animais 
em pesquisa (CEUA/UFG). Consiste na análise de urólitos de 
felinos atendidos em clínicas e/ou hospitais veterinários. Os 
cálculos são analisados por meio da técnica de EDS 
(espectroscopia de energia dispersiva) no Laboratório 
Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic – 
UFG). Estão sendo realizadas análises de microscopia 
eletrônica de varredura associada a espectroscopia de energia 
dispersiva (EDS) em cálculos urinários felinos. Até o momento 
foram analisados 45 urólitos e os resultados obtidos foram: 16 
cálculos de urato e 14 de estruvita, um destes apresentava 
associação com fosfato de cálcio. 
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Avaliação do potencial de enzimas de degradação da 
parede celular de fungos imobilizadas em polissacarídeo da 

goma de cajueiro (Anacardium occidentale L.). 

Maurício Vicente Cruz1, Marcos Antonio Pereira Junior2, 
Karla de Aleluia Batista3 e Kátia Flávia Fernandes2. 

1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, 
Campus Uruaçu. 

2Universidade Federal de Goiás 
3Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, 

Campus Goiânia Oeste. 

 
Os alimentos frescos possuem elevada importância na nutrição 
humana. Entretanto, estes alimentos são comercializados com 
uma vida de prateleira bastante reduzida, principalmente 
devido à contaminação por fungos. Neste trabalho, enzimas de 
degradação da parede celular de fungos (EDPC) produzidas por 
Thricoderma asperellum T00, foram imobilizadas em 
polissacarídeo da goma do cajueiro (PEJU), objetivando a 
utilização deste material (EDPC-PEJU) como aditivo 
alimentar, aumentando a vida de prateleira. O potencial de ação 
do material foi avaliado a partir do contato direto com os 
fungos Aspergillus fumigatus e Penicillium sp. Os fungos 
foram avaliados utilizando a microscopia eletrônica de 
transmissão. Observou-se que no A. fumigatus houve mudanças 
significativas na forma, organização e densidade eletrônica da 
parede celular, quando comparada com o controle. O 
tratamento realizado apenas com o polissacarídeo também 
ocasionou algumas mudanças na parede celular, provavelmente 
devido à alta capacidade de absorção de água apresentada pelo 
polissacarídeo. Efeitos similares foram observados para o 
Penicillium sp., onde constatou-se um aumento e uma menor 
densidade eletrônica na parede celular quando comparada com 
o controle. Resultados semelhantes ao obtido no tratamento do 
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A. fumigatus apenas com o PEJU foi encontrado para o 
Penicillium sp., ou seja, um estreitamento da parede celular dos 
fungos. 
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Restaurações com resinas compostas "Bulk Fill": 
Influência da técnica adesiva na presença de fendas 

interfaciais. 

Tainah C. Firmiano, Jéssica Karla M. Zago, Fatima Mrue, 
Paulo R. de M. Reis, Ilda M. F. Gonçalves, Terezinha Jesus 

E. Barata, Alberto M. Gonçalves. 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 
Os alimentos frescos possuem elevada importância na nutrição 
humana. Entretanto, estes alimentos são comercializados com 
uma vida de prateleira bastante reduzida, principalmente 
devido a contaminação por fungos. Neste trabalho, enzimas de 
degradação da parede celular de fungos (EDPC) produzidas por 
Thricoderma asperellum T00, foram imobilizadas em 
polissacarídeo da goma do cajueiro (PEJU), objetivando a 
utilização deste material (EDPC-PEJU) como aditivo 
alimentar, aumentando a vida de prateleira. O potencial de ação 
do material foi avaliado a partir do contato direto com os 
fungos Aspergillus fumigatus e Penicillium sp. Os fungos 
foram avaliados utilizando a microscopia eletrônica de 
transmissão. Observou-se que no A. fumigatus houve mudanças 
significativas na forma, organização e densidade eletrônica da 
parede celular, quando comparada com o controle. O 
tratamento realizado apenas com o polissacarídeo também 
ocasionou algumas mudanças na parede celular, provavelmente 
devido à alta capacidade de absorção de água apresentada pelo 
polissacarídeo. Efeitos similares foram observados para o 
Penicillium sp., onde constatou-se um aumento e uma menor 
densidade eletrônica na parede celular quando comparada com 
o controle. Resultados semelhantes ao obtido no tratamento do 
A. fumigatus apenas com o PEJU foi encontrado para o 
Penicillium sp., ou seja, um estreitamento da parede celular dos 
fungos. 
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Estudo em microscopia eletrônica de varredura da 
superfície morfológica de pontas diamantadas de 

acadêmicos de odontologia. 

Amanda Pedrosa Oliveira; Francisco Antonio Uchoa-Junior; 
Tainah Costa Firmiano; Lawrence Gonzaga Lopes; João 

Batista Souza; Érica Miranda Torres; Gersinei Carlos 
Freitas; Terezinha Jesus Esteves Barata. 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 
O objetivo do trabalho foi avaliar em Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV) a morfologia superficial das pontas 
diamantadas (PD) de acadêmicos de Odontologia, relacionando 
as imagens obtidas com o ponto de vista acadêmico a respeito 
do estado de conservação das mesmas. Todos os acadêmicos de 
Odontologia da UFG matriculados em disciplinas clínicas 
foram convidados a participarem do estudo, no qual o 
acadêmico deveria responder um questionário autoexplicativo a 
respeito do estado de conservação de suas PD, bem como 
realizava a doação de uma PD em uso clínico, após seu 
reprocessamento (limpeza, secagem e esterilização em calor 
úmido saturado sob pressão) para análise de sua morfologia 
superficial em MEV. Os dados coletados foram analisados pela 
estatística: Kappa (boa concordância entre examinadores), 
descritiva, Qui-quadrado, Fisher e Kruskall-Wallis (P<0,05). 
84,9% dos acadêmicos consideraram adequado o estado de 
conservação de suas PD. Entretanto, MEV revelou que 
71,43%, 95,24% e 100% das PD, respectivamente, 
apresentavam alteração de formato, perda de partículas de 
diamante e presença de resíduos, com ausência de diferença 
estatística entre períodos do curso (P=0,51; P=0,36; P=1,00). A 
maioria dos acadêmicos consideraram adequado o estado de 
conservação de suas PD, todavia sua análise em MEV revelou 
inadequadas condições para uso clínico. 

VII Reunião Anual de Usuários do LabMic 

8 
 

Análise ultraestrutural dos efeitos do alumínio sobre a 
próstata ventral de gerbilos. 

Danilo da Silva Lima, Yasmin Inocêncio Fernandes e Silva, 
Esther de Sousa Figueiredo, Edvaldo Mendes Silva, Manoel 

Francisco Biancardi, Fernanda Cristina Alcântara dos 
Santos. 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás 

 
O câncer prostático é o segundo mais incidente entre os 
homens causando grande número de mortes em muitos países. 
Sabendo que químicos de disrupção endócrina podem alterar a 
ação hormonal endógena, podendo gerar patologias prostáticas, 
e que o alumínio é um poluente tóxico para o sistema 
reprodutor, torna-se relevante avaliar os efeitos da exposição ao 
alumínio sobre a próstata. Material e métodos: Os roedores 
Meriones unguiculatus de 90 dias de idade foram tratados com 
cloreto de alumínio (10 mg/kg) por 30 dias, enquanto o grupo 
controle foi tratado com solução salina 0,9%. As próstatas 
foram coletadas para análises por microscopia óptica e 
eletrônica de transmissão. Resultados: O tratamento com 
alumínio causou alteração da morfologia prostática, 
evidenciada pela remodelação e crescimento dos 
compartimentos epitelial e estromal. A exposição a este metal 
causou um aumento da atividade secretora da próstata, com 
notável desenvolvimento de todas as organelas da via 
biossintética-secretora, tais como retículo endoplasmático 
rugoso, complexo de Golgi e mitocôndrias. Conclusão: A 
exposição ao alumínio altera a regulação hormonal da próstata, 
causando hiperplasia epitelial e estromal. Longos períodos de 
exposição a este metal podem ser prejudiciais para a biologia 
prostática, pois podem desencadear lesões teciduais 
irreversíveis. 
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Determinação da composição de urólitos caninos por 
análise química e EDS. 

Paula Costa Ariza, Veridiane da Rosa Gomes, Tatiane 
Oliveira dos Santos, Maria Clorinda Soares Fioravanti. 
Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás 

 
A urolitíase é uma enfermidade que frequentemente afeta os 
cães. Os urólitos podem ter diferentes composições, 
principalmente estruvita, oxalato de cálcio, urato, cistina, sílica 
e xantina. Diversas alterações podem levar a deposição dos 
diferentes cristais na urina e a urolitíase possui altas taxas de 
recidivas. Desse modo é importante a determinação da 
composição dos cálculos cirurgicamente removidos ou 
expelidos naturalmente. Com o presente trabalho, que foi 
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA/UFG), objetiva-se avaliar a composição de cálculos 
provenientes do trato urinário de cães acometidos pela 
urolitíase por meio de associação de EDS e análise química. 
Ao microscópio eletrônico de varredura, é possível identificar 
as diferentes camadas dos urólitos e realizar a análise de 
composição por EDS em cada camada. O mineral estruvita foi 
o mais frequentemente observado nos cálculos analisados até o 
momento, estando presente em 63,89% dos casos. O fosfato de 
cálcio esteve presente em 47,22% dos cálculos analisados. Já 
oxalato de cálcio, urato e sílica foram encontrados em 22,22%, 
13,89% e 5,55% dos urólitos analisados respectivamente. A 
associação mais frequente foi a de estruvita e fosfato de cálcio, 
sendo que 69,56% dos cálculos de estruvita continham também 
fosfato de cálcio em sua composição. 
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Estudo da presença de fendas interfaciais em restaurações 
adesivas: Estudo em MEV. 

Jéssica Karla Maia Zago, Fatima Mrue, Paulo Roberto de 
Melo Reis, Ilda Machado Fiuza Gonçalves, Terezinha Jesus 

Esteves Barata, Alberto Magno Gonçalves. 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. 

 
Este estudo objetivou avaliar a presença de fendas interfaciais 
em restaurações adesivas, por meio da Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV). Vinte preparos cavitários (3mm x 2mm x 
3mm), Classe V de Black, foram realizados na superfície 
vestibular de dentes incisivos bovinos hígidos. Na sequência, 
todos preparos cavitários foram condicionados com ácido 
fosfórico a 37% (Condac/FGM), em seguida, por meio de 
sorteio aleatório, um dos dois protocolos restauradores foram 
realizados: Grupo 1 (n=10): sistema adesivo (Ambar 
Universal/FGM) + resina composta (Opallis/FGM) e Grupo 2 
(n=10): sistema adesivo (Single Bond Universal/3M ESPE) + 
resina composta (Z-350 XT/3M ESPE). Em ambos os grupos a 
técnica incremental para inserção da resina composta foi 
realizada. Após a metalização das amostras, as imagens da 
interface parede cavitária/restauração, foram obtidas em MEV 
(1500X) na região de maior largura da fenda interfacial e 
analisadas. Os resultados foram submetidos à estatística 
descritiva, ANOVA-1-critério e Tukey (P<0,05). As medidas 
das fendas interfaciais (média±desvio padrão), em 
micrometros, foram no grupo 1 (9,14±6,98) e grupo 2 
(1,95±4,18). Conclui-se que a presença de fendas interfaciais 
nas restaurações adesivas foi dependente do sistema adesivo e 
resina composta testada. 
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Caracterização de peletes fungicos formados em diferentes 
escadas de incubação. 

Evilanna Lima Arruda, Paula Letícia de Melo Souza, Kamila 
Bohne Japiassu, Pedro Henrique Oliveira Carvalho, Valéria 

de Oliveira. 
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. 

 
Quando crescem em cultura submersa, os fungos podem 
assumir diferentes morfologias que variam de filamentos 
dispersos amorficos a uma massa micelial densa (pellet). O 
crescimento em forma dispersa pode trazer algumas 
desvantagens aos bioprocessos como o aumento da parede 
celular, viscosidade do meio, redução da eficiência de mistura e 
suprimento de oxigênio. Esses problemas podem ser resolvidos 
por meio do crescimento do micélio em forma de pellets. O 
objetivo desse trabalho foi a avaliação morfológica dos pellets 
de Cunninghamella echinulata ATCC 9245 formados em 
microescala (1mL), pequena escala (100mL) e em biorreator de 
tanque agitado (2 L). A partir das análises de microscopia 
eletrônica de varredura, foi observada a formação de pellets de 
parede bastante compactas com núcleo oco, enquanto nos 
formados em processos de pequena escala foi observado que a 
parede externa é formada por filamentos frouxos de hifas 
levemente condensados. Nos pellets formados em biorreator foi 
observada uma zona externa lisa com emaranhados de hifas 
organizadas de forma mais condensada. A partir dessas 
analises é possível concluir que quando submetidos a diferentes 
escalas de crescimento os pellets de C. echinulata adotam 
morfologia distintas como uma forma de adaptação as 
condições reacionais o que pode interferir no bioprocesso. 
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Morfologia superficial de brocas carbide utilizadas por 
acadêmicos de odontologia. 

Francisco Antonio Uchoa-Junior; Amanda Pedrosa Oliveira; 
Pedro Henrique Monteiro Andrade; João Batista Souza; 

Érica Miranda Torres; Gersinei Carlos Freitas; Terezinha 
Jesus Esteves Barata. 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. 

 
Este trabalho objetivou examinar, por meio da análise 
morfológica superficial, o estado de conservação de brocas 
carbide utilizadas por acadêmicos de Odontologia. A amostra 
foi composta por brocas carbide (BC) oriundas da doação de 
acadêmicos da FO-UFG matriculados em disciplinas com 
atividades clínicas. As BC analisadas estavam em uso clínico e 
foram submetidas ao reprocessamento (limpeza, secagem e 
esterilização em calor úmido saturado sob pressão) para que 
fosse avaliada a morfologia superficial, por meio de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), tendo como 
critérios de análise a integridade das lâminas (IL), presença de 
resíduos (R) e presença de corrosão (C). Os dados coletados 
foram analisados pelo teste Kappa (boa concordância), análise 
descritiva e Kruskall-Wallis (P<0,05). 77,7% dos acadêmicos 
matriculados concordaram em participar do estudo. A análise 
das imagens revelou perda de IL em 73,33% das BC 
analisadas. A presença de R e C, respectivamente, foi 
observada em 100% e 73,33% da amostra. Concluiu-se que o 
estado de conservação de BC em uso clínico pelos acadêmicos 
era inadequado. 
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Obtenção e caracterização de carvão sulfonado a partir da 
casca de arroz para aplicação em adsorção. 

Maria Eugênia de Oliveira Ferreira, Letícia Gomes do 
Nascimento, Indianara Conceição Ostroski, Christian 

Gonçalves Alonso. 
Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 

 
Vem crescendo o interesse por materiais de baixo custo que 
possam ser utilizados como adsorventes. Este trabalho tem por 
objetivo obter um adsorvente sulfonado, de características 
ácidas, a partir da casca de arroz para utilização na adsorção de 
contaminantes nitrogenados presentes em amostras de resíduo 
de vácuo do petróleo. Para tanto, a casca de arroz foi 
impregnada com H2SO4 concentrado na proporção 1:10 
mprec/mácido à 200 °C, por 6 horas. Após o tratamento, o 
carvão obtido (CAZ) foi lavado com água destilada até pH 4,0 
e seco. O material foi caracterizado por adsorção/dessorção de 
N2 e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O CAZ 
apresentou isoterma do tipo IV, sendo essencialmente 
mesoporoso, com área superficial específica de 23,3 m2 g-1. O 
CAZ possui ainda, ampla distribuição de tamanho de poros, 
com diâmetros entre 20 a 500 Å. As análises de MEV, 
realizadas no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 
Resolução (LabMic), revelaram que o processo de 
carbonização promoveu uma ruptura da estrutura inicial da 
casca de arroz, formando partículas menores, de formatos 
irregulares e com uma superfície rugosa. A forma como o 
adsorvente foi produzido (baixa temperatura e ambiente 
oxidante), pode ter contribuído para que a estrutura porosa 
fosse pouco desenvolvida. 

VII Reunião Anual de Usuários do LabMic 

14 
 

Aplicação da Microscopia Eletrônica de Transmissão 
(MET) para avaliação morfológica de micelas de Cardanol 

glicosilado. 

Pedro Henrique de Oliveira Carvalho; Sarah Nunes; Paula 
L. de M. Souza; Evilanna L. Arruda; Kamila B. Japiassu; 

Valéria de Oliveira 
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. 

 
O Cardanol pertence ao grupo de lipídios fenólicos sendo um 
dos constituintes do líquido da casca da castanha de caju. O 
composto tem propriedades anfifílicas, possuindo em sua 
estrutura uma parte hidrofóbica e outra hidrofílica. A produção 
de derivados do cardanol é de extrema importância no 
desenvolvimento de novos fármacos uma vez que novos 
produtos com o aumento do conteúdo hidrofílico pode o 
aumentar sua atividade. Estruturas baseadas nessas 
características tendem a se auto organizar formando micelas. A 
glicosilação do cardanol catalisada por Cunninghamella 
echinulata ATCC 9244 possibilitou a formação de partículas 
auto organizáveis quando em contato com a água. O objetivo 
desse trabalho foi utilizar a Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (MET) para avaliar morfologicamente as 
partículas formadas. Com a análise por Microscopia Eletrônica 
de Transmissão (MET) foi possível ver a formação de micelas 
auto montáveis de 48,3nm. 



VII Reunião Anual de Usuários do LabMic 

15 
 

Microbioma e biofilme em superfícies de unidades de 
terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal. 

Costa DM1,2; Johani K1; Lopes LKO2; Melo DS2; Lima 
LKOL3; Hu H1; Tipple AFV2; Vickery K1 

1 Surgical Infection Research Group, Faculty of Medicine and 
Health Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia 

2 Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, Brasil 

3 Hospital Público Regional do Araguaia, Redenção, Brasil. 

 
Objetivo: Avaliar a contaminação microbiana em superfícies 
de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
Métodos: 58 superfícies frequentemente tocadas foram 
coletadas das UTI adulta, pediátrica e neonatal de dois 
hospitais públicos das regiões Centro-Oeste e Norte. 
Fragmentos (~4cm2) foram sonicados antes da cultura e 
PCR/sequenciamento. Micro-organismos multirresistentes 
(MM) foram detectados usando ágar cromogênico. O número 
de bactérias por cm2 foi determinado por PCR em tempo real 
(gene 16s rRNA) e 27 amostras foram selecionadas para 
análise do microbioma por sequenciamento (MiSeq). Biofilme 
foi detectado por microscopia eletrônica de varredura ou 
confocal a laser. 
Resultados: 71% das superfícies estavam contaminadas com 
uma média de 1,32x104 bactérias/cm2. 45% das culturas foram 
positivas, incluindo 4 com MM: duas Klebisiella sp. e um 
Proteus sp. produtores de β-lactamase de espectro estendido e 
um Enterococcus resistente à vancomicina. Análise do 
microbioma revelou 170 gêneros, sendo Staphylococcus, 
Streptococcus, Cloacibacterium e Acinetobacter os 
predominantes e sua diversidade diferente entre os hospitais (p 
= 0,02). Biofilme foi confirmado em 71% das superfícies, 
incluindo todas as amostras com MM. 
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Conclusão: Bactérias clinicamente importantes foram 
detectadas em superfícies de UTI. Todos os MM foram 
relacionados à presença de biofilme que aumenta a tolerância 
aos desinfetantes e representa risco aos pacientes. 
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Caracterização morfológica e textural de nanocompósitos a 

base de Resina Epoxídica/CoFe2O4 por MET e MEV. 

Eli Silveira Alves Júnior, Vitor Mendes de Oliveira, Patrícia 
Pommé Confessori Sartoratto 

Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 

 
Nanocompósitos de nanopartículas magnéticas dispersas numa 
matriz polimérica têm-se destacado como uma nova classe de 
materiais que podem ser aplicados em diversos segmentos 
tecnológicos, como nas indústrias de telecomunicações, 
aeroespacial e biomédica. Nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a homogeneidade da dispersão de 
nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe2O4) em uma matriz 
epoxídica, variando-se o método de incorporação das 
nanopartículas na matriz polimérica (adicionando-se um pó ou 
uma dispersão coloidal de nanopartículas) e o tipo de agente 
reticulante da matriz epoxídica (poliamina ou poliamida). As 
imagens de MET demonstraram que a variação do método de 
incorporação resultou em diferentes tipos de agregados das 
nanopartículas na matriz polimérica. Nos compósitos 
preparados através da incorporação da dispersão coloidal foram 
observados agregados na faixa de 30 nm, distribuídos 
homogeneamente por toda a matriz polimérica; para os 
compósitos preparados pela incorporação dos pós, foram 
observados grandes agregados (0,1-0,9 µm) constituídos por 
pequenos agregados de nanopartículas distribuídos 
heterogeneamente ao longo da matriz polimérica. As imagens 
de SEM da superfície de fratura demonstraram que os 
nanocompósitos reticulados com poliamida apresentaram 
fratura de caráter dúctil e com morfologia lisa; os compósitos 
reticulados com endurecedor do tipo poliamina apresentaram 
fratura do tipo frágil de morfologia irregular. 
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Caracterização óptica do Y4Al2O9 dopado com Eu3+. 

Gisane Gasparotto1, Ludmila Tavares1, Tárcio de Castro 
Silva2, Lauro June Maia1, Jesiel Freitas Carvalho1 

Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

 
Neste trabalho propomos investigar a síntese e propriedades de 
óxidos nanoestruturados, com ênfase nas matrizes de Y4Al2O9 
(YAM), que é uma das três fases cristalinas estáveis do sistema 
Al2O3–Y2O3, possui estrutura monoclínica e apresenta boa 
solubilidade para os íons terras-raras, sendo potencialmente 
interessante para aplicações luminescentes. Foi investigada a 
resposta fotoluminescente e os parâmetros de intensidade de 
Judd-Ofelt do YAM dopado com íon Eu3+. Os compostos 
foram sintetizados utilizando o método dos precursores 
poliméricos modificado. Através da difração de raios-X 
confirmamos a obtenção da fase desejada à temperatura de 800 
°C. No espectro fotoluminescente, observa-se que a transição 
5D0→7F2 é a mais proeminente, o que é um indicativo de 
emissão fotoluminescente na região do vermelho. Com os 
parâmetros de intensidade de Judd-Ofelt notamos que os íons 
Eu3+ estão em um ambiente químico pouco polarizável e o grau 
de covalência nas proximidades desse íon é baixo. 
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Crisina (5,7-diidroflavona) estimula a atividade secretória 
da glândula prostática de machos e fêmeas de gerbilos 

adultos. 

Mônica S. Campos1, Naiara C.S. Ribeiro2, Jordana G. 
Ramos2, Luana A. Manso2, Janaína R. Costa2, Fernanda 

C.A. Santos2, Sebastião R.Taboga1 
1Laboratório de Microscopia e Microanálise, IBILCE/UNESP 
2Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular, 

ICB/UFG. 

 
A crisina é uma flavona encontrada em frutas, flores, mel e 
vinho, e que apresenta propriedades antioxidantes, 
antiinflamatórias e antialérgicas. Esta flavona tem sido 
apontada como benéfica para a reprodução, devido ao seu 
potencial em elevar os níveis plasmáticos de andrógenos. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação 
com crisina sobre os parâmetros ultraestruturais da próstata de 
machos e fêmeas de gerbilos adultos. Para avaliar o potencial 
androgênico da crisina, nós analisamos, comparativamente, os 
efeitos da testosterona sobre esta glândula. Machos e fêmeas de 
gerbilos com 90 dias de idade foram tratados com crisina (50 
mg/kg/dia) ou com cipionato de testosterona (1 
mg/kg/semanalmente) por 21 dias. As próstatas coletadas 
foram processadas para análises ultraestruturais.  Em ambos os 
sexos, as células epiteliais apresentaram grande 
desenvolvimento das organelas da via-biossintética secretora, 
acompanhada de intensa remodelação estromal. 
Adicionalmente, em fêmeas, verificou-se sinais de toxicidade 
uma vez que células epiteliais apresentaram aspecto 
degenerativo. Comparativamente o tratamento com 
testosterona mostrou-se lesivo para a próstata, caracterizado 
pelo acúmulo de ceramidas entre as células epiteliais. Assim, a 
crisina estimulou a capacidade secretória da glândula, 
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tornando-a mais ativa na síntese e secreção, sugerindo que 
fêmeas são mais sensíveis que machos a fármacos de ação 
androgênica. 
Palavras-chave: flavona, reprodução. ultraestrutura, 
andrógenos. 
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Análise ultraestrutural de conídios de Metarhizium 
anisopliae s.s expostos ao calor. 

Lucas P. Barreto1, Walquíria Arruda2, Éverton K. K. 
Fernandes1 

1Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG  
2Instituto de Ciências Biológicas da UFG. 

 
Altas temperaturas podem atrasar a germinação de conídios de 
Metarhizium spp. ou torná-los inviáveis, dependendo do 
isolado e do tempo de exposição ao calor. O presente estudo 
avaliou o efeito do calor na ultraestrutura de conídios de 
Metarhizium anisopliae s.s. isolado IP 119. Suspensões 
conidiais aquosas de M. anisopliae foram expostas durante 0 h 
(controle), 6 ou 8 h a 45 ± 0,5 °C em banho maria. Após as 
exposições, as amostras foram fixadas em glutaraldeído (2,5%) 
e ácido pícrico (0,2%) em tampão cacodilato (0,1M, pH 7,2). 
Em seguida as amostras foram pós-fixadas em tetróxido de 
ósmio, desidratadas em acetona e pré-infiltradas e infiltradas 
em resina EPON. Secções ultrafinas das amostras foram 
obtidas em ultramicrotomo, dispostas em telas de cobre e 
contrastadas com acetato de uranila e citrato de chumbo. Por 
fim, as secções foram analisadas em Microscópio Eletrônico de 
Transmissão (MET) no LabMic/UFG. Os resultados mostraram 
uma marcante desorganização no citoplasma das células 
conidiais quando expostas ao calor durante 6 e 8 h em 
comparação com as células controle (não expostas ao calor). 
Ambos, conídios expostos ou não ao calor, apresentaram 
membrana celular aparentemente sem alterações. Contudo, 
conclui-se que a exposição ao calor pode promover uma 
desorganização citoplasmática da célula conidial, e pode-se 
inferir que essas mudanças, juntamente com outros fatores, 
podem atrasar a germinação ou inviabilizar os conídios. 
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Preparação e caracterização de carvão sulfonado para 
aplicação como catalisador heterogêneo Via Reação de 

Biginelli. 

Letícia Gomes do Nascimento, Maria Eugênia de Oliveira 
Ferreira, Guilherme Roberto de Oliveira, Christian 

Gonçalves Alonso 
Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 

 
Dihidropirimidinonas (DHPMs) e seus derivados obtidos 
através da reação de Biginelli têm sido extensivamente 
estudados por possuir diversas propriedades farmacológicas e 
terapêuticas. Em busca de catalisadores ambientalmente 
corretos e de baixo custo, no presente trabalho foi proposta a 
utilização de um carvão sulfonado, com características ácidas, 
produzido a partir da casca de arroz para ser testado como 
catalisador heterogêneo na reação de Biginelli. O carvão foi 
preparado por carbonização, por meio da impregnação da casca 
de arroz com H2SO4 a uma temperatura de 200 °C na 
proporção de 1:10 mprec/mácido, por 6h. O carvão foi 
caracterizado por Espectroscopia no Infravermelho (IV) e 
Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios X (EDS). O 
carvão apresentou bandas nas faixas de 1068-1001 cm-1 e 
1277-1090 cm-1 que foram atribuídas aos grupos sulfônicos -
S=O e -SO3H, respectivamente.  As análises de EDS realizadas 
no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução 
(LabMic), revelaram que casca de arroz “in natura”  
apresentou elementos químicos como C, O e Si. Já no espectro 
do carvão, verificou-se também a presença de enxofre, 
corroborando com o resultado de FTIR que apresentou bandas 
de grupos sulfônicos. Dessa forma, evidenciando a eficiência 
do tratamento com ácido sulfúrico para obtenção de carvão 
sulfonado. 
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Exposição neonatal ao Bisfenol – A promove alterações 
ultraestruturais na próstata de gerbilos Asenis. 

Rodrigo Fernandes de Lima, Naiara Cristina de Sousa 
Ribeiro, João Paulo de Assis Silva, Murion Monteiro de 

Godoi, Mara Rúbia Marques, Fernanda C.A. Santos. 
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. 

 
O bisfenol A (BPA) é um disruptor endócrino de ação 
estrogênico e/ou antiandrogênica amplamente utilizado na 
indústria de materiais plásticos. Com o aquecimento esse 
polímero pode dissociar-se e ser ingerido, ocasionando 
alterações prostáticas durante o desenvolvimento ontogenético. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações 
ultraestruturais na próstata de gerbilos senis expostos a 
diferentes concentrações de BPA durante o desenvolvimento 
neonatal. Formaram-se 4 grupos experimentais de ambos os 
sexos: Controle – doses diárias do veículo de diluição (óleo 
mineral); BPA - 40µg/kg/dia; BPA super (BPAS) – 
4mg/kg/dia; Controle positivo -  0,1 µg/kg/dia de etinilestradiol 
(EE). Os animais foram tradados do 1º ao 7º dia pós-natal e 
deixados envelhecer por 12 meses. As próstatas coletadas 
foram processadas para análises ultraestruturais.  Em ambos os 
sexos, os grupos tratados apresentaram células epiteliais 
cilíndricas altas com núcleos disformes, aumento das organelas 
da via biossintética, e o acúmulo de lipoficsina nessa região. 
No estroma, verificou-se células musculares lisas apresentando 
fenótipo contrátil, cavéolas, fibroblastos atípicos 
caracterizando intensa remodelação estromal. Assim 
concluímos que a exposição ao BPA e Etinilestradiol na fase 
perinatal foi capaz de aumentar a atividade secretória da 
glândula durante o envelhecimento, levando-nos a 
compreender que essas alterações são permanentes, 
predispondo o órgão desenvolver lesões futuras.  
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Microscopia eletrônica de varredura na avalição da 
rugosidade superficial de resina composta nanoparticulada 
em diferentes profundidades de fotopolimerização e meios 

de imersão. 

Lucas dos Reis OLIVEIRA1, Mariana Barbosa 
GUIMARÃES1, Paula Cicília Faquim RODRIGUES1,2, 
Pedro Henrique FREITAS3, João Batista de SOUZA1. 

1Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás; 
2SUVISA/VIGIPÓS do Estado de Goiás; 

3Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de Campinas. 

 
Avaliar, in vitro, a influência de diferentes profundidades de 
fotopolimerização na rugosidade superficial (Ra) de resina 
composta (RC) em diferentes permeantes. A metodologia 
baseia-se na ISO 4049:2000. Foram confeccionados 6 corpos 
de prova com RC FiltekTM Z350 (Grupo Z), que foram 
subdivididos de acordo com as profundidades de polimerização 
(1 e 2 mm) e tipo de permeante: água deionizada ou álcool 
75%. Os corpos de prova foram colocados em um dessecador 
por 22 horas a 37º C e, depois, a 23º C por 2 horas. Em 
seguida, foram imersos nos permeantes e levados para uma 
estufa à 37º C, os quais permaneceram por 28 dias. A análise 
da Ra foi realizada através de rugosímetro (a leitura foi 
realizada em oito locais diferentes para cada corpo de prova) e 
avaliação de superfície no microscópio eletrônico de varredura, 
antes e após a imersão nos permeantes. Os resultados foram 
submetidos a teste de comparação individual (Wilcoxon 
Pareado). Foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes na Ra das amostras imersas em álcool 75% do 
grupo Z (p<0,005). Para o subgrupo imerso em água 
deionizada, não houve diferenças estatisticamente 
significantes. Conclui-se a Ra permaneceu constante em água 
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deionizada, porém, no álcool 75%, verificou-se aumento nas 
duas profundidades. 
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Biofilmes fúngicos em biorreatores avaliados 
morfologicamente por MEV. 

Kamila B. Japiassu; Paula L. de M. Souza; Evilanna L. 
Arruda; Pedro Henrique O. Carvalho; Valéria de Oliveira. 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. 

 
Biofilmes fúngicos são processos de imobilização celular que 
apresentam grande superfície e estabilidades mecânicas, 
químicas, térmicas e biológicas. A imobilização é uma 
ferramenta acessível e viável para uso em escala industrial. A 
formação de biofilme fúngico cujo crescimento foi realizado 
em biorreator com mola de aço inoxidável mostrou-se como 
um processo eficiente e rápido para reações de N-glicosilação. 
O biofilme de Cunninghamella echinulata ATCC 9244 em 
biorreator com meio PDSM a 28°C durante 96 horas foi 
analisado por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Foi 
possível observar a capacidade de acomodação de grandes 
quantidades de células viáveis sem limitar a transferência de 
massa entre o microrganismo e o meio de cultura. Observou-se 
a eficácia da mola como suporte no processo de imobilização 
celular. As análises por MEV mostraram biofilmes organizados 
com grande espaço intersticial e hifas alongadas, o que garantiu 
a eficiente transferência de massa. Os parâmetros morfológicos 
observados foram capazes de melhorar o rendimento da reação, 
otimizando assim o processo. 
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