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XII CONGRESSO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), criada em 15 de dezembro de 1994, resulta
da transformação da Escola Paulista de Medicina, fundada em junho de 1933, federalizada em
janeiro de 1956 e transformada em estabelecimento isolado de ensino superior de natureza
autárquica em setembro de 1964. A UNIFESP/EPM tem por objetivo desenvolver, em nível de
excelência, atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino
compreendem as áreas de graduação, pós-graduação e de extensão. Na área de graduação a
UNIFESP/EPM é responsável por cinco cursos de formação profissional: Medicina (1933),
Enfermagem (1939), Ciências Biológica - modalidade Médica (1966), Fonoaudiologia (1968) e
Tecnologia Oftálmica (1976).
O ensino de graduação na UNIFESP/EPM, universidade dedicada ao ensino e à pesquisa na
área da saúde, é fortemente influenciado algumas características da Instituição que evidenciam a
importância de programa institucional de iniciação científica:
 integração científica e geográfica entre os Departamentos das áreas básicas e profissionais;
 corpo docente com titulação pós-graduada em porcentagem superior a 90%;
 atividade de grupos de excelência em pesquisa e
 significativo envolvimento de alunos em programa de iniciação.
O PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), completa, em 2004, doze
anos na UNIFESP/EPM. Esta importante ação indutora do CNPq ampliou de maneira considerável
a iniciação científica na Instituição.
No período de agosto/2003 a julho/2004, duzentos e trinta e dois (232) alunos de graduação
receberam bolsa de IC e apresentarão seus trabalhos durante o XII Congresso de Iniciação
Científica, seja na forma de painéis ou de apresentação oral. Ainda, deverão participar deste
Congresso alunos de IC bolsistas da FAPESP, e de outras agências de fomento que desenvolvem
projetos na nossa Instituição, bem como em outras universidades.
O Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP/EPM visa principalmente a divulgação dos
resultados de projetos de pesquisa dos alunos de graduação, concluídos ou em desenvolvimento.
Através de formas variadas de apresentação e discussão dos trabalhos, pretende-se estimular:
 o treinamento do estudante de graduação na análise e na interpretação dos dados de sua
pesquisa, bem como na divulgação de seus resultados,
 a troca de experiência entre pesquisadores de grupos de pesquisa já consagrados e emergentes;
 o apoio e a oferta de subsídios teóricos, visando ao aperfeiçoamento daqueles que se
qualificam para a investigação científica;
 a vocação e os talentos potenciais para o pensar e o criar cientificamente;
 a divulgação de trabalhos de pesquisa desenvolvidos através dos Programas Institucionais da
UNIFESP/EPM e de outras Instituições.
Em nome dos docentes e funcionários técnico-administrativos da UNIFESP/EPM, em
especial de todos da Pró-Reitoria de Graduação, dou as boas vindas aos participantes, desejando
sucesso nesta reunião, e que discussão sobre os resultados sejam de grande proveito no
encaminhamento dos trabalhos de cada um.
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Helena Bonciani Nader
Lucia de Oliveira Sampaio
Edmund Chada Baracat
Pró-Reitora de Graduação

PROGRAMAÇÃO DO XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO

21/10
19:00 horas Abertura
Palestra proferida pelo Presidente do CNPq
Prof. Dr. Erney Plessmann Camargo
Local: Teatro Marcos Lindenberg
22/10
08:30 às 11:30 horas - Apresentação Pôster
Áreas Temáticas:
Distúrbios da Comunicação e Audição
Medicina Aplicada
Medicina Experimental
Local: Cobertura Estacionamento C
13:30 às 16:30 horas - Apresentação Pôster
Áreas Temáticas:
Ciências Básicas Moleculares
Ciências Básicas Morfológicas
Saúde Coletiva
Cirurgia Aplicada
Cirurgia Experimental
Enfermagem
Local: Cobertura Estacionamento C
23/10
08:30 às 11:40 horas – Apresentações Orais
Áreas Temáticas:
Ciências Básicas Moleculares
Ciências Básicas Morfológicas
Distúrbios da Comunicação e Audição
Enfermagem
Cirurgia Aplicada
Cirurgia Experimental
Medicina Aplicada
Medicina Experimental
Saúde Coletiva
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
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Edifício Ciências Biomédicas

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR ÁREA

Área
Total
Ciências Básicas Moleculares
38
Ciências Básicas Morfológicas
25
Cirurgia Aplicada
8
Cirurgia Experimental
17
Distúrbios da Comunicação e Audição 34
Enfermagem
30
Medicina Aplicada
78
Medicina Experimental
29
Saúde Coletiva
22
Total Global
281
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Ciências Básicas Moleculares
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XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Ciências Básicas Moleculares
Título:

ALCOHOL INGESTION DURING PREGNANCY AND NURSERY: PHARMACOLOGICAL EFFECTS
ON MOTHER AND FEMALE LITTERS.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Mota, P.S.
Pedro Saad Mota
Aron Jurkiewicz - UNIFESP - Farmacologia / Farmacologia

Resumo:
Introduction and goals: There are evidences that the use of alcohol during pregnancy affects the development of sympathetic nervous system (Zimmerberg,B., Alcohol
12:71,1995, Juárez,J. Alcohol 21:181,2000). Our objective was to check if treatment of rats with alcohol during pregnancy and nursery affects the smooth muscle autonomic
innervation of mothers and female litters. Methods: Wistar rats, 4 months old, were treated from the 1st day of pregnancy until the 10th day post-partum with 20, 25, or
30% oral alcohol ad libitum. Controls received drinking water. Functional experiments were made in stomach fundus by testing barium chloride and 5HT contractions, and
relaxation (under a tonus by carbachol), by the adrenergic agonists Phenilephrine and noradrenaline (NA), on mothers and 40-day old female litters. Results: In litters, the
following mean weights were lower than in controls: body (66,4+/-7,3 and 111,4+/-4,5g), fundus (68,2+/-6,5 and 93,7+/-9,4mg), ovary (30,4+/-3,7 and 58,6+/-6,0mg) and
heart (282,1+/-28,7 and 440,0+/-20,1mg), respectively. Only the values of apparent affinity (pD2) for NA were significantly lower from controls, for litters (6.8+/-0.14 and
7.2+/-0.12). In addition, when using NA after cocaine, corticosterone and propranolol to block uptake I and II and beta-adrenoreceptors, pD2 values were also lower (6.2+/0.25 (alcohol) and 7.0+/-0.16 (controls). Conclusion: The treatment with alcohol, caused a decrease of morphologic parameters, added to alterations of the affinity of NA
in stomach smooth muscle of female litters.
Supported by Fapesp, CNPq and Capes.
Participantes:

Pedro Saab Mota
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Alterações na homeostase de cálcio intracelular induzidas pela proteína apoptótica Bax

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Morales, A.P.; Teles, A.V.F.F.; Smaili, S.S.
Ana Paula Morales
Soraya Soubi Smaili - UNIFESP - Farmacologia / Farmacologia

Resumo:
Introdução:A sinalização de Ca2+ na maior parte das células de organismos eurcariotos depende de aumentos transientes das concentrações Ca2+ citosólicos ([Ca2+]c)
que são necessários a ativação de outras proteínas necessárias às funções dos sistemas celulares. Esta sinalização de Ca2+c envolve, em muitos casos, a participação
de mitocôndrias, do transporte de Ca2+ mitocondrial ([Ca2+]m), o que altera mecanismos sub-celulares e permite variações das [Ca2+]c e [Ca2+]m. Alterações nestes
mecanismos podem levar a processos patológicos e de morte celular por apoptose. A proteína Bax é um membro pró-apoptótico da família da Bcl-2 que, na ausência
de estímulos apoptóticos, encontra-se predominantemente solúvel no citosol. Por outro lado, na presença de estímulos apoptóticos ocorre a translocaçâo da Bax do
citosol para membranas mitocondriais e sua inserção na mitocôndria (Wolter et al, 1997; Zhang et al, 1998). Os mecanismos pelos quais a Bax é inserida nas frações de
membrana ainda não estão elucidados, mas tal evento pode estar associado à formação do poro de transição de permeabilidade (PTP) e à liberação do Ca2+m, causando
um aumento do Ca2+ citosólico, ondas de Ca2+ e propagação das mesmas (Carvalho et al, 2004). Não se sabe se uma elevação de [Ca2+]c serve de sinal para a
translocação da Bax e para a amplificação do sinal apoptótico na presença de um determinado estímulo. Além disso, a propagação do sinal de Ca2+ entre células
induzida pela Bax pode indicar que aumentos de [Ca2+]c são importantes para transmissão dos sinais apoptóticos entre diferentes células. Os mecanismos de
comunicação entre as células, tais como as junções comunicantes (ex. “Gap-junctions”), têm sido freqüentemente relacionados a processos de disseminação de morte
celular. No entanto, a forma como tais junções celulares medeiam tal processo ainda não está elucidada. Assim sendo, as ondas de cálcio em astrócitos podem atuar
como um mecanismo que permite a transmissão do sinal apoptótico e o Ca2+ pode ser um agente dessa sinalização .
Objetivos:O presente trabalho visa esclarecer o papel do Ca2+ na relação entre a Bax e a morte celular programada e a participação de junções comunicantes celulares
na transdução de sinais de Ca2+.
Matérias e Métodos:Foram analisadas as oscilações dos níveis de Ca2+ intracelular provocadas por estímulos com os agonistas Mecolil (Mech), ATP e Noradrenalina
(NA), por método fluorimétrico; e a translocaçâo da Bax mediante estímulos fisiológicos. Os experimentos foram feitos em cultura primária de astrócitos de rato por
microscopia de fluorescência de alta resolução, com câmera digital e computador acoplados ao sistema. As células foram encubadas com o fluoróforo Fura-2/AM para a
realização das medidas de Ca2+ e transfectadas com o vetor GFP-Bax para a visualização da translocação.
Resultados:Foram caracterizadas as respostas de Ca2+ aos estímulos com diferentes concentrações dos agonistas Mech, ATP e Noradrenalina. O Mech utilizado nas
concentrações de 10 nM a 1 mM não provocou aumentos significantivos dos níveis de Ca2+ intracelular. O ATP aplicado nas concentrações (M) de 10, 50, 100 e 200
provocou um aumento de Ca2+ de, respectivamente, 20, 90, 95 e 75 % em relação ao Ca2+ total (resposta máxima). Dentre as concentrações de NA usadas (10, 25,
50, 100 e 200 M), a de 100 M conseguiu atingir uma elevação no Ca2+ citosólico de 100% em relação ao total
Conclusões:Os resultados mostram que a estimulação dos astrócitos com NA e ATP promovem aumentos transientes de Ca2+ que correspondem às respostas
fisiológicas relacionadas à estimulação de receptores metabotrópicos. Estamos Investigando se estes estímulos fisiológicos são capazes de induzir a translocação da
Bax ou se o aumento de Ca2+ apenas potencia a indução de apoptose por estímulos agressores.
Participantes:

Ana Paula Morales, Alessandra Vaz Fernandes Fiuza Teles, Soraya Soubhi Smaili
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Análise da localização dos sítios de replicação no núcleo de Trypanosoma cruzi

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Ha, V.S.J.; Schenkman, S.; Elias, M.C.Q.B.; Mortara, R.
Viviane Soo Jung Ha
Sergio Schenkman - UNIFESP - Microbiologia/ Imunologia/Parasitologia / Biologia Celular

Resumo:
Nos organismos eucariontes, os cromossomos encontram-se no núcleo, isolados do citoplasma. Trabalhos recentes na literatura mostram que estes cromossomos
movimentam-se durante o ciclo celular. Em nosso laboratório foi observado que em Trypanosoma cruzi os cromossomos concentram-se na periferia nuclear durante a
fase S, mas ficam dispersos no citoplasma na fase G1 do ciclo celular. Experimentos de incorporação de bromo-deoxyuridina mostram que a replicação ocorre de fato
na periferia nuclear nestes organismos. A fim de melhor entendermos a dinâmica da replicação no T. cruzi, isto é, em que momento a maquinaria de replicação organizase na periferia nuclear, estamos investigando o comportamento de diferentes fatores da maquinaria da replicação durante o ciclo celular do T. cruzi. Entre estes fatores
estão a PCNA (proliferating cell nuclear antigen) e a RPA (replication protein A), estudadas nesse projeto.
Esse projeto visa localizar os fatores de replicação PCNA e RPA tanto nas diferentes fases do ciclo celular quanto do ciclo de vida do parasita. Verificamos também a
concentração desses fatores nas diferentes formas de T. cruzi.
Os resultados obtidos até o presente momento mostram que a concentração de ambos fatores variam, de maneira diferente em cada caso, ao longo do ciclo celular. Foi
observado que a PCNA apresenta-se em baixa quantidade logo após a divisão celular, aumentando ao decorrer do ciclo e atingindo seu nível máximo em S,
permanecendo constante até a mitose. Já a subunidade 1 da RPA varia de forma que o pico da síntese ocorre na fase S, diminuindo em seguida. Além disso, foram
realizados ensaios de western blotting, onde extratos de epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos foram incubados com anti-PCNA e anti-RPA. Resultados
preliminares indicam que a PCNA é encontrada em maior quantidade na forma metacíclica, enquanto a RPA está em maior concentração em epimastigotas. Esses
ensaios serão repetidos a fim de corroborar os dados obtidos.
Ensaios de imunofluorescência em culturas sincronizadas revelaram que a localização de PCNA varia durante o ciclo celular. Antes do início de S, estas moléculas
encontram-se concentradas em dois pontos no núcleo do parasita. Durante a fase de síntese de DNA até a mitose, PCNA concentra-se na periferia do núcleo, passando
a apresentar um padrão de localização mais disperso a medida que a célula sai da mitose e inicia um novo ciclo celular.
Participantes:

Viviane Soo Jung Ha, Sergio Schenkman, M. Carolina Q. B. Elias, Renato Mortara
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Ativação constitutiva de ERK não é necessária para a resistência de células de melanoma murino ao
anoikis.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Lasaitis, C.; Silva, R.S.; Sorrentino, M.M.; Machado-Jr, J.
Cristina Lasaitis
Celia Regina Whitaker Carneiro - UNIFESP - Microbiologia/ Imunologia/Parasitologia / Imunologia

Resumo:
TM-1 e TM-5 são duas linhagens celulares de melanoma derivadas de uma linhagem não tumorigênica de melanócitos murinos chamada melan-a. O crescimento de
células Melan-a in vitro requer promotores de tumor como ésteres de forbol (PMA) e na ausência de PMA o crescimento das células melan-a é interrompido (1). A
transformação neoplásica de células melan-a foi estabelecida através de sucessivas passagens de adesão e de-adesão, sugerindo um mecanismo epigenético de
transformação celular (Jasiulionis, MG et all., dados não publicados). Células melan-a mantidas em suspensão são sensíveis a apoptose induzida por perda de adesão
(anoikis), enquanto que células TM-1 e TM-5 são resistentes. Neste estudo examinamos o papel da via de sinalização Erk/MAP quinase na regulação do anoikis em
células melan-a, TM-1 e TM-5. Nós mostramos que sob condições aderentes tanto células TM-1 como TM-5 apresentam uma atividade constitutiva de Erk que está
correlacionada com a atividade de MEK1/2, a quinase ascendente de Erk na via de sinalização. Por outro lado, a fosforilação de Erk foi basal em células melan-a e
dependente da presença de PMA. Não detectamos, entretanto, a translocação nuclear de Erk ativado em células melan-a ou TM-5 aderidas. Durante o crescimento em
suspensão, os níveis de fosfo-Erk foram inicialmente baixos em células melan-a, mostrando um pequeno aumento 24 e 48 horas após a deadesão. Em células TM-5
estes níveis foram mantidos relativos à atividade basal observada em células aderidas seguido de um robusto aumento na fosforilação de Erk 6 horas após a manutenção
destas células em suspensão. Surpreendentemente, não observamos um aumento significativo na apoptose de células TM-5 em suspensão após a inibição da
fosforilação de Erk com PD098059, um inibidor farmacológico de MEK1/2. Adicionalmente, células melan-a em suspensão tratadas com PMA foram mais resistentes ao
anoikis e PD098059 não foi capaz de reverter os efeitos de PMA. Em geral, estes resultados mostram que a ativação de Erk não é necessária para a resistência de
células de melanoma murino ao anoikis e que outras vias efetoras podem ser importantes para a sobrevivência destas células em condições de perda de ancoragem.
Referências
(1) Bennet DC et al. (1987). Int. J. Cancer 39:414-8
Participantes:

Cristina Lasaitis, Rafael Souza da Silva, Mônica Aparecida Margiotta Sorrentino, Joel Machado Jr
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Clonagem e expressão da proteína de ligação do ácido hialurônico para uso em biotecnologia

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Oliveira, L.A.B.
Leonardo Augusto de Barros Oliveira
Carl Peter Von Dietrich - UNIFESP - Bioquímica / Biologia Molecular

Resumo:
Como é sabido, o ácido hialurônico (AH) é um heteropolissacarídedo da família dos glicosaminoglicanos (GAG) e muitas das funções a ele atribuida se deve a interações
com os diversos elementos da matriz extracelular. Recentemente em nosso laboratório, foi desenvolvido um ensaio fluorométrico para o AH, altamente sensível e
específico baseado na sua afinidade pela proteína de ligação (PL), proteína esta que liga especificamente AH e estabiliza essa interação. Tal técnica empregou PL
extraída de cartilagem nasal bovina, após exaustivos processamentos químicos e complexação em coluna de afinidade. A pureza da PL obtida é essencial para o
desenvolvimento do método e uma das dificuldadeds é obter tal proteína pura e em quantidade.
Para isso, o RNA total será extraído de cartilagem bovina após homogenização do tecido em nitrogênio líquido, com o reagente trizol (gibco BRL). Primers específicos
serão utilizados para amplificação com a reação de RT-PCR (transcriptase reversa seguida dee PCR). O produto de RT-PCR amplificadoo será extraído do gel (Kit de
extração da qlagen), sequenciados e re-clonados em vetor de expressão para procarioto pGEX-2TK. A expressão da enzima recombinante será obtido pela transformação
da bactéria competente BL-21 com o plasmídeo pGEX-2TK recombinante.
Participantes:

Leonardo Augusto de Barros Oliveira
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Clonagem e expressão de enzimas da bactéria Flavobacterium heparinum

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Rezende Filho, A.D.
Arthur Delamano Rezende Filho / Paola B. Guimarães
Maria Aparecida da Silva Pinhal - UNIFESP - Bioquímica / Biologia Molecular

Resumo:
Flavobacteria heparinum são bactérias não patogênicas gram-negativas encontradas no solo e são capazes de produzirem enzimas constitutivas quando crescidas em
meio mínimo de cultura, entretanto, se a glicose for substituída por glicosaminoglicanos ou dissacarídeos específicos ocorre a indução de enzimas que degradam
especificamente heparam sulfato e heparina. É de fundamental importância a purificação e produção de enzimas que degradam os glicosaminoglicanos a partir de
Flavobacterium heparinum, visto que a função biológica que esses compostos desempenham está estritamente relacionada com sua estrutura. O objetivo de nosso
trabalho foi entender o sistema de indução de enzimas de degradação dos glicosaminoglicanos com a finalidade de futuramente podermos utilizar esse sistema de
indução para purificação do RNA mensageiro para clonagem de enzimas específicas.
Cultivamos inicialmente uma colônia de bactéria em 50 ml de meio de cultura ´´Tryptic Soy Broth´´ contendo 0,25% de glicose, 30 C, durante 18 horas, sob agitação de
100 rpm. Transferimos uma alíquota de 5 ml desse meio de cultura para o mesmo meio enriquecido com 2,7% de dextrose e 150 mg/L de heparina para a bactéria
induzida ou somente em presença de dextrose e glicose para a bactéria não induzida. As culturas foram mantidas a 30 C, sob agitação branda 100 rpm e alíquotas de
cultura foram removidas a cada duas horas entre 2 e 24 horas. As alíquotas de bactérias foram coletadas por centrifugação a 10.000 x g, 4 C, 20 minutos. Após a
centrifugação o ´´pellet´´ obtido foi homogeneizado por congelamento e descongelamento (3 vezes), em tampão EDA 0,1 M pH 9,0. O homogenato de bactéria foi
ensaiado com os respectivos substratos condroitim sulfato, heparam sulfato e heparina (100 µg) a 30 C, durante 18 horas. Após a incubação, os produtos obtidos foram
submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida em tampão TBE (Tris-borato EDTA 0,05 M, pH 8,6). Os resultados obtidos das degradações mostraram que as
enzimas envolvidas na degradação do condroitim sulfato apresentam atividade já nos primeiros tempos de crescimento das culturas de bactérias mesmo no meio sem
indução, enquanto as enzimas que participam da degradação do heparam sulfato e heparina necessitam de heparina ou de dissacarídeos para induzirem a produção de
tais enzimas e tal indução inicia-se a partir de 8 horas após o início da indução. Esses ensaios evidenciaram as condições ideais para a obtenção das enzimas que
participam da degradação de heparam sulfato e heparina e ainda, também sinalizaram para o melhor tempo de indução necessário para a obtenção do
RNA mensageiro para ensaios de clonagem de tais enzimas.
Participantes:

Arthur Delamano Rezende Filho
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XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Ciências Básicas Moleculares
Título:

Comportamento do sistema calicreína-cininas em camundongos obesos deficientes em leptina

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Abe, K.C.; Mori, M.A.S.; Pesquero, J.B.
Karina Camasmie Abe
João Bosco Pesqueiro - Unifesp - Biofísica / Biofísica

Resumo:
O sistema calicreína-cininas relaciona-se, dentre muitos outros processos, com a captação de glicose pela célula muscular esquelética e adipócitos, controle da pressão
arterial, bem como a indução e manutenção do processo inflamatório. A maior parte dos efeitos desse sistema deve-se à ligação da bradicinina ao seu receptor do
subtipo B2, no entanto, o efeito pró-inflamatório deve-se, principalmente, à ação da des-Arg9-Bradicinina em um subtipo de receptor de cininas denominado receptor B1.
Resultados de nosso laboratório mostraram a presença constitutiva desse receptor no tecido adiposo branco e propuseram um novo papel para as cininas no controle
endócrino, uma vez que foram vistos níveis reduzidos de insulina e leptina em animais nocautes para o receptor B1. A leptina é um hormônio secretado, principalmente,
pelo tecido adiposo branco e possui ação central no hipotálamo, inibindo a biossíntese de neuropeptídeo Y, um importante estimulador do apetite. Nesse trabalho, foram
utilizados camundongos obesos, com deficiência funcional desse hormônio, para análise das expressões dos RNA mensageiros para os receptores B1 e B2 em diversos
órgãos, na tentativa de esclarecer o papel do sistema calicreína-cininas em patologias como obesidade e diabetes tipo II.
Com esse intuito, foram realizadas reações de transcrição reversa – reação da polimerase em cadeia quantitativa (RT-qPCR), utilizando-se oligonucleotídeos e sondas
específicas para genes dos receptores de cininas e um controle endógeno, GAPDH (glutaraldeído-3-fosfatase dehidrogenase).
Diferentes expressões para os receptores foram observadas nos camundongos obesos em relação aos controles, com diminuição da expressão do receptor B1 em
músculo esquelético, coração, baço, rim, tecido adiposo marrom e tecido adiposo branco e aumento em hipotálamo e artéria aorta. Em relação ao receptor B2, houve
aumento da expressão em rim, coração e hipotálamo, ao passo que, em tecido adiposo branco, fígado e músculo esquelético, a expressão apresentou-se diminuída.
Tais diferenças sugerem a participação da leptina na modulação de alguns aspectos do sistema calicreína-cininas, seja diretamente ou por outros mecanismos ainda
desconhecidos.
Participantes:
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INTRODUÇÃO: Angiotensina II (AII) é um hormônio octapeptidico ( H2N.Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe.COO- ),
que regula uma série de respostas fisiológicas mediadas pelo receptor AT1 da AII e se caracteriza por induzir
dessensibilização de sua potente atividade, denominada taquifilaxia, que ocorre após incubação prolongada ou sucessivas
estimulações. No estudo anterior verificou-se que um grupamento volumoso e hidrofóbico, Fmoc, ligado a NH2+ ou
COO- do Asp1 da porção N-terminal da AII (-FmocAII e FmocAII) , não afetou drasticamente a potencia para
respostas contráteis, mas ambos induziram taquifilaxia, apesar de não apresentarem os requisitos estruturais que
determinam tal fenômeno. Esses dados sugeriram ocorreu uma interação anormal dos análogos com o receptor AT1. Por
outro lado o análogo -Fmoc [Lys2]AII), em estudos preliminares, apresentou atividade biológica que não diferiu da
[Lys2]AII, não induzindo taquifilaxia no íleo de cobaia. OBJETIVO: estudar o papel do grupo hidrofóbico Fmoc no amino grupo da Lys2 para verificar se a dupla presença de Fmoc alteraria a atividade biológica e/ou a propriedade
taquifilática do novo análogo. Estudar também a presença do Fmoc no análogo Sar1AII (Fmoc[Sar1AII]), análogo
altamente taquifilático, com potencia igual à AII. METODOLOGIA: Síntese peptídica, purificações (HPLC) e
caracterização da pureza dos peptídeos (espectroscopia de massa) foram efetuadas no lab. da Biofísica. As atividades dos
análogos foram testadas no íleo isolado de cobaia, através de registros de contração isométrica, utilizando-se um
transdutor de força e também suas atividades “in vivo”, medindo-se a pressão sanguinea através de transdutor de pressão.
RESULTADOS: Pelas curvas dose-resposta os valores de pD2 (-logEC50) que expressam as potencias dos análogos
foram: 7,8 para [Lys2]AII; 7,8 para -FmocAsp1, Fmoc[Lys2]AII; 6,6 para Fmoc[Sar1AII] sendo 8,8 para a AII. A
relação efeito máximo do análogo em relação ao da AII, que expressa a atividade intrínseca, foi 1,0 para a [Lys2]AII, Fmoc[Lys2]AII e para Fmoc[Sar1AII] enquanto para -FmocAsp1, Fmoc[Lys2]AII foi 0,7. A potencia determinada foi
105 % para o analogo -FmocAsp1, Fmoc[Lys2]AII em relação a [Lys2]AII e 0,05% para Fmoc[Sar1AII] em relação a
AII. Quanto a potencia relativa “in vivo” verificou-se que a relação entre AII : -;FmocAsp1, Fmoc[Lys2]AII era
1:1,2 e entre AII e Fmoc[Sar1AII], 1: 1,1. Quanto ao grau de taquifilaxia ou IT (razão entre as amplitudes da 3ª e 1ª
respostas) todos os análogos da AII produziram relação proxima a 1, diferentemente à AII que é taquifilática, cujo valor
foi 0,6±0,1. Quanto ao Fmoc[Sar1AII] a taquifilaxia foi 0,39 enquanto o IT para a Sar1AII era 0,48. DISCUSSÃO: .
Verificou-se que o novo análogo -FmocAsp1, Fmoc[Lys2]AII apresenta atividade biologica “in vitro” e “in vivo”
muito semelhante à [Lys2]AII e ao análogo -Fmoc[Lys2]AII, apesar da dupla presença do grupamento altamente
hidrofóbico Fmoc. Além disso apesar da dupla presença do grupamento hidrofóbico e volumoso Fmoc, a falta de
propriedade taquifilaxia foi mantida, como ocorre com o análogoc [Lys2]AII. Entretanto a atividade intrinseca reduzida
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do análogo -FmocAsp1, Fmoc[Lys2]AII indica que a presença dupla do grupo Fmoc afeta o seu efeito biológico.
Interessante observar que o análogo FmocSar1AII foi tão potente quanto a Sar1AII na pressão sanguínia mas foi 100 vezes
menos potente no efeito contrátil, provavelmente resultante da sua potente atividade taquifilática em testes “in vitro”,
enquanto “in vivo”, pela presença de vários neurotransmissores parece ocorrer uma prevenção contra esse fenomeno.
CONCLUSÃO: Nossos resultados reforçaram a importancia do guanido grupo da Arg2 que juntamente com o amino
grupo N-terminal são requisitos para induzir taquifilaxia e permite concluir que o análogo -FmocAII interagiu com
resíduos de amino ácidos localizados no receptor, descartando a hipótese inicial de uma ligação com a matriz lipídica
pela alta hidrofobicidade dos análogos.

Apoio: CNPq, FAPESP.
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Resumo:
A enzima conversora de angiotensina I (ECA) é uma zinco-metalo-peptidase que tem um papel importante na homeostasia circulatória: cliva o dipeptídeo C-terminal da
angiotensina I produzindo o potente vasoconstritor angiotensina II e inativa o vasodilatador bradicinina. Um dos importantes aspectos dessa enzima é a sua ampla
distribuição no organismo. Em função disso, a atividade da enzima em mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos tem sido muito estudada. Com o presente estudo,
visamos padronizar um método para dosagem de ECA em soro de pacientes acometidos por sarcoidose, usando substratos com supressão intramolecular de
fluorescência com alto grau de especificidade. A padronização do método é de grande importância, visto que muitos estudos apontam atividade elevada de ECA em
pacientes que apresentam sarcoidose ativa. A sarcoidose é uma doença granulomatosa, multisistêmica, de etiologia desconhecida, caracterizada por um processo
imunocelular aumentado nos locais de envolvimento. Foram coletadas amostras de sangue de pacientes com sarcoidose do Hospital São Paulo e o plasma foi separado
após centrifugação por 10 minutos a 3000 rpm. A atividade de ECA foi determinada pela hidrólise do peptídeo com supressão intramolecular de fluorescência AbzYRK(Dnp)P-OH, onde o grupo Abz (acido orto-aminobenzoico) é o grupo fluorescente e o Dnp (dinitrofenil) é o grupo apagador. A hidrólise do substrato fluorogênico foi
monitorada, diretamente na cubeta, em tampão Tris-HCl 100 mM contendo NaCl 50 mM e ZnCl2 10 µM, pH 7.0. O aumento de fluorescência devido à hidrólise do
substrato foi detectado em espectrofluorímetro Hitachi F-2000. A medida da atividade da ECA com o substrato Abz-YRK(Dnp)P-OH em plasma de pacientes com
sarcoidose ativa revelou que existe elevação da atividade da ECA nestes indivíduos quando comparados com padrão Sigma de plasma humano normal. Os resultados
obtidos sugerem uma correlação positiva entre a atividade aumentada de ECA e as amostras de pacientes com sarcoidose ativa. A facilidade do método está na alta
sensibilidade e na rapidez das dosagens.
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Resumo:

Os resultados obtidos em um estudo anterior mostram que tanto a sacarose como a sacarina reduzem os níveis de ACTH e corticosterona de ratos privados de sono
paradoxal (PSP), sugerindo um efeito anti-estresse dessas substâncias. Além disso, animais PSP no método de plataforma simples não diferem de animais mantidos
nas gaiolas moradias no labirinto em cruz elevado (LCE). Porém, os animais controle, mantidos isoladamente nos mesmos recipientes utilizados para a PSP, apresentam
comportamento tipo-ansioso, evitando os braços abertos. Neste estudo, temos como objetivo observar o efeito da oferta de substâncias palatáveis no comportamento
tipo-ansioso e nos níveis hormonais em animais privados de sono paradoxal e controles mantidos isoladamente.
Método: 120 ratos Wistar machos com 3 meses de idade foram divididos em 6 grupos: 1)Controle+água, 2)Controle+sacarina (0,66%), 3)Controle+sacarose (5%),
4)PSP+água, 5)PSP+sacarina (0,66%), 6)PSP+sacarose (5%). Diariamente, as garrafas e a ração foram pesadas e os animais foram pesados no início e no final da
PSP. Os animais permaneceram em seus ambientes experimentais por 4 dias, ao final dos quais metade dos animais de cada grupo foi submetida ao LCE por 5 min. No
LCE foram registrados o número de vezes que o animal explorou os braços abertos e o tempo despendido nesses braços (medida de ansiedade) ou nos braços fechados
(medida de exploração). Os animais foram sacrificados imediatamente após a PSP ou 10 min após o término da sessão de LCE para a obtenção de plasma para análise
dos hormônios ACTH e corticosterona.
Resultados: Os animais PSP perderam peso, enquanto que os animais controle ganharam peso. Tanto os animais controle como os animais PSP beberam mais sacarose
do que sacarina e mais sacarina do que água. Os animais que receberam sacarose comeram menos do que os animais que receberam sacarina, que por sua vez
comeram menos do que os animais que receberam água. No LCE, os animais controle que receberam sacarina ou sacarose entraram mais nos braços abertos do que
os animais que receberam água. No entanto, os animais PSP que receberam sacarose entraram menos nesses braços do que os animais que receberam água ou
sacarina. Os animais PSP que receberam água entraram mais nos braços abertos do que os animais controle+água, enquanto que os animais PSP que receberam
sacarose entraram menos do que os seus respectivos controle. Quanto aos níveis de ACTH, os animais controle submetidos ao LCE apresentaram maiores níveis do
que os animais sacrificados imediatamente após a PSP (basais), enquanto que os animais PSP apresentaram níveis aumentados em relação aos animais controle e
estes níveis não aumentaram após o LCE. Os animais controle submetidos ao LCE que receberam sacarina apresentaram menores níveis de ACTH do que aqueles que
receberam água.
Discussão: Os resultados confirmaram o efeito da PSP sobre o gasto energético dos animais, ou seja, os animais comeram mais, porém perderam peso. Observamos
que os animais PSP, assim como os animais controle, foram capazes de balancear as calorias ingeridas entre a comida e os líquidos, mas perderam peso. Isto pode ser
em parte explicado pelo fato de que a PSP induz liberação de glicocorticóides e estes atuam em conjunto com outros hormônios induzindo lipólise, glicogenólise,
gliconeogênese. Embora a solução de sacarose (5%)tenha reduzido o comportamento ´tipo-ansioso´ dos animais controle, evidenciado pelo aumento na porcentagem
de entradas nos braços abertos, esse efeito não foi evidenciado nos animais PSP. Além disso, esse aumento na porcentagem de entradas nos braços abertos não se
refletiu em aumento do tempo despendido nos braços abertos, indicando que os animais controle entraram mais, mas não permaneceram nos braços abertos. Os níveis
basais elevados de ACTH dos animais PSP em relação aos animais controle comprovaram a ativação do eixo HPA pela PSP. No entanto, as soluções palatáveis não
foram capazes de reduzir o estresse decorrente da PSP. Por outro lado, a ativação do eixo HPA pela exposição ao LCE foi atenuada nos animais controle que receberam
a solução de sacarina. Nos animais PSP, a exposição ao LCE não aumentou os níveis de ACTH, que já estavam altos devido a PSP.
Apoio financeiro: AFIP, FAPESP, PIBIC
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Resumo:
Introdução: O Paracoccidioides brasiliensis é o agente etiológico da paracoccidioidomicose, que compromete principalmente o pulmão, tecido mucocutâneo e sistema
retículo-endotelial (Franco, 1986). O Paracoccidioides brasiliensis é um fungo dimórfico que apresenta duas fases morfologicamente distintas: forma de levedura,
encontrada nos tecidos infectados, que cresce a 37ºC, apresentando características morfológicas próprias, ou seja, são células ovais ou arredondadas com membrana
birefringente podendo ou não apresentar brotamentos (as formas de timão e “mickey”), e a forma de micélio ou filamentosa que forma em cultura colônias brancas
cotonosas, que cresce em temperatura ambiente (27ºC). Estudos realizados em nosso laboratório mostraram que este fungo apresenta glucosilceramida e
glicoesfingolipídeos acídicos pertencentes à classe de glicosilinositolfosfoceramidas (GIPCs) (Toledo et al, 1995). Até o momento foram produzidos três anticorpos
monoclonais que reconhecem especificamente estes antígenos: o anticorpo MEST-2 (IgG2a) reativo com glucosilceramida contendo ácido graxo 2-hidroxilado (Toledo
et al 2001); o anticorpo MEST-1 (IgG3) que reconhece especificamente o resíduo de galactofuranose presente no GIPC denominado Pb-1 (Galfb1-6(Manpa1-3)Manpa12Ins1-P-Cer) (Suzuki et al, 1997), e o anticorpo MEST-3 que reconhece especificamente o antígeno Pb-2 (Manpa1-3Manpa1-2Ins1-P-Cer). Objetivos: Analisar o papel
de glicoesfingolipídeos no crescimento de Paracoccidioides brasiliensis, utilizando-se anticorpos monoclonais produzidos em nosso laboratório, contra glucosilceramida
e GIPCs isolados deste fungo; Verificar se estes anticorpos inibem a diferenciação de formas de micélio para levedura e vice-versa. Métodos Utilizados: Realização de
cultivo de hibridomas de MEST-1, 2 e 3 com seguinte preparação de fluído ascítico em camundongos BALB/c e purificação de anticorpos monoclonais através de
cromatografia em coluna de Sepharose-proteína A; Cultivos de P. brasiliensis em meio PGY tanto sólido como líquido; Determinação de reatividade dos anticorpos
monoclonais purificados com antígenos dos glicolipídeos de P. brasiliensis por ELISA; A reatividade de diferentes anticorpos monoclonais com antígenos foi também
determinada por imunocoloração das placas de HPTLC (cromatografia em camada delgada de alta resolução). Após a realização de experimentos para acompanharmos
o crescimento do fungo na presença dos anticorpos monoclonais, realizamos imunofluorescências indiretas para observação dos resultados. Resultados e Discussão:
Até o momento purificamos os anticorpos monoclonais MEST-1, MEST-2 e MEST-3, através do preparo de ascites e cromatografia de afinidade em Sepharose-Proteína
A. Esses anticorpos foram dosados pelo método de Bradford e testados por ELISA utilizando placas adsorvidos com o antígeno glucosilceramida de P. brasiliensis para
MEST-2 e o antígeno Pb-2 para MEST-3. Esses anticorpos foram aliquotados, filtrados em membrana de 0,2 um e armazenados a -4ºC. Foi obtido cerca de 4 mg de
anticorpo MEST-2 e 1 mg de anticorpo MEST-3. Os anticorpos MEST-1, MEST-2 e MEST-3 tiveram suas especificidades verificadas por testes de ELISA e
Imunocoloração de placas de HPTLC. Após realização de experimento em que observamos o crescimento do fungo na presença dos anticorpos MEST-1, MEST-2 e
MEST-3, comprovamos que o anticorpo MEST-2 mostrou alta afinidade por formas de levedura, ligando-se ao fungo quando adicionado à cultura. Pequenas variações
foram observadas nas culturas mantidas na presença do anticorpo MEST-2 (especifico para glucosilceramida de fungo) em relação as culturas controles e incubadas
com MEST-1 e MEST-3. Estes resultados estão sendo melhor analisados.
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Resumo:

A participação dos radicais livres na fisiopatogenia de diversas doenças tem sido recentemente descrita por vários autores. Com freqüência, a origem destes radicais
livres é da síndrome de Isquemia e Reperfusão (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999), (HAFFNER, 2000). Apesar do óxido nítrico não ser um radical livre por definição,
na reperfusão de um tecido isquêmico, o NO reage com o radical superóxido (O2-) e forma o radical livre peroxinitrito (ONOO-), que é um importante causador de
lipoperoxidação de membranas celulares (CERQUEIRA & YOSHIDA, 2002). Segundo ANDREWS et al., (1994), a diminuição do NO durante a reperfusão pode ocorrer
ou pela destruição do NO pela sua reação com radicais superóxidos gerados na reperfusão ou pela destruição das células endoteliais, que são fonte de NO, por radicais
livres derivados do oxigênio gerados na reperfusão (KUBES, 1993; MACKENDRICK, 1993).
Estudos revelam que inibidores de proteases, como a aprotinina, atuam na diminuição da produção de óxido nítrico (ÖZER et al, 2001; BRUDA et al,
1998), protegendo os tecidos da formação de radicais livres no estresse oxidativo.
Este projeto utiliza-se de inibidores purificados de sementes de Bauhinia bauhinioides, que recentemente foram estudadas e demonstraram importante atividade e
especificidade inibitória sobre enzimas proteolíticas, (OLIVA et al., 1999), objetivando-se verificar sua ação na proteção tissular no estresse oxidativo, em comparação
com a aprotinina. Buscou-se também avaliar as repercussões à distância deste processo de isquemia, com ênfase no cérebro.
Material e Método: Foram utilizados 30 ratos EPM1-Wistar machos de aproximadamente 250g, e divididos em 5 grupos (normal, sham, isquemia, aprotinina e Bauhinia)
de 6 elementos cada.
Os ratos foram anestesiados com injeção intraperitoneal de hidrato de cloral (400mg/kg). Os animais do Grupo Normal foram submetidos à eutanásia através da
decapitação em guilhotina própria para pequenos roedores,como todos os animais. Os animais do Grupo Sham foram submetidos exposição e dissecação da artéria
aorta infra e justa renal, tiveram suas feridas operatórias suturadas com fio de polipropileno 6-0, como todos os outros, e foram submetidos à eutanásia após 4 horas. Os
animais do Grupo Isquemia foram submetidos exposição e dissecação da artéria aorta infra e justa renal e bloqueio da circulação na porção abdominal, tiveram suas
feridas operatórias suturadas e foram submetidos à eutanásia após 4 horas sem que houvesse reperfusão. Nos animais do Grupo aprotinina foram aplicados 0,25 ml de
Aprotinina (500.000 UIC aproximadamente 1,4 mg/ml) na aorta abdominal, 5 minutos antes do bloqueio arterial. Nos animais do Grupo Bauhinia foram aplicados 0,25 ml
de de uma mistura de inibidores isolados de Bauhinia na concentração de 1,4 mg/ml na aorta abdominal, 5 minutos antes do bloqueio arterial. A mistura é composta de
BbKI, inibidor de calicreína, e BbCI, inibidor de elastase. Os animais dos grupos isquemia, aprotinina e Bauhinia foram submetidos à ligadura da aorta infra e justa renal,
pelo período de 4 horas. Os animais foram reoperados, permaneceram em um período de reperfusão por 45 minutos e foram submetidos à eutanásia. Além do sangue,
foram removidas amostras do cérebro em todos os aminais.
As amostras de tecido dos ratos foram acrescidas de solução tampão (0,01M Tris HCl e 0,2M KCl) na proporção de 1:10 (m:v). As amostras foram fragmentadas com
tesoura, submetidas à trituração por rotor e levadas à homogeneização ultra-sônica. Cada amostra foi centrifugada a 10.000 rpm, 4 C por 10 min e o sobrenadante foi
separado.
A 1 ml do sobrenadante foram acrescidos: 1 ml de NaOH 0,5N e 1 ml de ZnSO4 10%. A mistura foi agitada por 30 seg e incubada por 15 min em temperatura ambiente.
Após centrifugação a 12.000 rpm, 4 C por 5 min o sobrenadante foi separado.
Os resultados das dosagens de óxido nítrico utilizando o NOA (Nitric Oxide Analyzer) apresentaram, respectivamente no soro, músculo e cérebro, os seguintes resultados
em cada um dos grupos: normal (11,1±1,75; 17,1±4,30; 10,9±2,11), isquemia (30,4±4,04; 11,3±1,96; 5,0±0,74), sham (27,0±11,29; 17,9±3,61; 6,7±1,51), aprotinina
(23,9±11,27; 6,4±0,26; 5,4±0,64) e Bauhinia (49,5±9,03; 6,0±0,48; 5,7±0,92).
Discussão: Diante de tais resultados, observamos que quando submetidos à isquemia, os níveis de NO apresentaram uma importante diminuição no músculo e no
cérebro. Porém, um aumento significativo no soro, que pode estar relacionado ao papel no NO como vasodilatador e angiogênico. Com a aplicação de aprotinina, o nível
de NO diminuiu aproximadamente 50% no músculo, diminuindo a produção do peroxinitrito. Assim, o tecido isquêmico estaria se protegendo ao diminuir seus níveis de
NO. No cérebro, os níveis do NO praticamente não apresentam alterações provavelmente devido a proteção promovida pela barreira hematoencefálica. Observa-se uma
ação semelhante da mistura de inibidores isolados de Bauhinia em relação à aprotinina no músculo. Porém, uma ação potencializada no soro provavelmente devido à
especificidade de ação dos inibidores presentes na Bauhina.
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Resumo:

A síndrome de Isquemia e Reperfusão encontra-se freqüentemente na origem de radicais livres que participam da fisiopatogenia de diversas doenças, assumindo grande
importância no processo de disfunção renal. Apesar do óxido nítrico não ser um radical livre por definição, na reperfusão de um tecido isquêmico, o NO reage com o
radical superóxido e forma o radical livre peroxinitrito, que é um importante causador de lipoperoxidação de membranas celulares. Segundo ANDREWS et al., a diminuição
do NO durante a reperfusão pode ocorrer ou pela destruição do NO pela sua reação com radicais superóxidos gerados na reperfusão ou pela destruição das células
endoteliais, que são fonte de NO, por radicais livres derivados do oxigênio gerados na reperfusão. Estudos revelam que inibidores de proteases, como a aprotinina,
atuam na diminuição da produção de óxido nítrico, protegendo os tecidos da formação de radicais livres no estresse oxidativo. Este projeto utiliza-se de inibidores
purificados de sementes de Bauhinia bauhinioides objetivando-se verificar sua ação na proteção tissular no estresse oxidativo, em comparação com a aprotinina. Buscouse também avaliar as repercussões à distância deste processo de isquemia, com ênfase nos rins. Materiais e Métodos: Foram utilizados 30 ratos EPM1-Wistar machos
de aproximadamente 250g divididos em 5 grupos (normal, sham, isquemia, aprotinina e bauhinia) de 6 elementos cada. Os ratos foram anestesiados com injeção
intraperitoneal de Hidrato de Cloral (400mg/kg). Os animais do Grupo Normal foram submetidos a eutanásia por decapitação e retiradas amostras de sangue, tecidos e
órgãos. Os animais do Grupo Sham foram submetidos exposição e dissecação da artéria aorta na porção abdominal infra-justa-renal, tiveram suas feridas operatórias
suturadas com fio de polipropileno 6-0, como todos os outros, e foram decapitados após 4 horas, quando foram retiradas amostras de sangue, tecidos e órgãos. Os
animais do Grupo Isquemia foram submetidos exposição e dissecação da artéria aorta e bloqueio da circulação na porção abdominal, tiveram suas feridas operatórias
suturadas e foram decapitados após 4 horas sem que houvesse reperfusão, foram retiradas amostras de sangue, tecidos e órgãos. Nos animais do Grupo Aprotinina
foram aplicados 0,25 ml de Aprotinina (500.000 UIC) na veia cava inferior infra-renal, 5 minutos antes do bloqueio arterial. Nos animais do Grupo Bauhinia foram aplicados
0,25 ml de inibidores de Bauhinia na concentração de 1,4 mg/ml na veia cava inferior infra-renal, 5 minutos antes do bloqueio arterial. Os animais dos grupos Isquemia,
Aprotinina e Bauhinia foram submetidos à ligadura da aorta abdominal, logo abaixo da artéria renal, pelo período de 4 horas. Os animais tiveram suas feridas
adequadamente suturadas no aguardo do segundo tempo cirúrgico. Terminado o período de isquemia, os animais foram re-operados, e os bloqueios foram removidos.
A ferida abdominal foi novamente suturada e, partir de então, houve um período de reperfusão de 45 minutos. Ao final desse tempo, os animais foram submetido à
eutanásia por decapitação, quando foi, imediatamente colhido o sangue. Além do sangue foram removidas amostras do rim. As amostras de tecido dos ratos foram
acrescidas de solução-tampão composta por Tris HCl 0,01M e KCl 0,2M. Posteriormente foram submetidos à trituração por rotor até a obtenção de um líquido homogêneo
que foi imediatamente levado à homogeneização ultra-sônica. Após centrifugação, o sobrenadante foi recolhido. A amostra foi então levada ao Analisador de Óxido
Nítrico para dosagem por quimioluminescência. Resultados e Conclusão: Os resultados das dosagens de óxido nítrico utilizando o NOA (Nitric Oxide Analyzer)
apresentaram, respectivamente no soro, músculo e cérebro, os seguintes resultados em cada um dos grupos: normal (11,1±1,75; 17,1±4,30; 12,2±0,99), isquemia
(30,4±4,04; 11,3±1,96; 16,5±6,96), sham (27,0±11,29; 17,9±3,61; 20,2±4,22), aprotinina (23,9±11,27; 6,4±0,26; 8,7±4,99) e Bauhinia (49,5±9,03; 5,9±0,48; 12,8±4,10).
A isquemia e a reperfusão induziram uma diminuição dos níveis de NO no tecido muscular afetado, o que já era esperado, de acordo com experimentos anteriores e a
literatura consultada. O uso da aprotinina previamente à ligadura da aorta abdominal levou a maior diminuição, assim como a Bauhinia. Isso implica na redução do
estresse oxidativo causado pelo acúmulo de radicais livres no tecido. A dosagem no soro sugere que a síndrome de isquemia e reperfusão influencia nas taxas de
radicais livres do meio circulante do organismo. Observa-se também, que os níveis de NO após uso da aprotinina diminuiram em relação ao grupo Isquemia e, com a
Bauhinia, aumentaram significativamente. Desta forma, os resultados mostram que a Bauhinia alterou os níveis de oxido nítrico, inclusive na circulação periférica. O rim
também apresentou alterações nos níveis de NO. Com a isquemia dos membros posteriores de ratos, os níveis apresentaram alterações pouco significativas entretanto
os inibidores de Bauhinia atuaram normalizando as taxas, sugerindo proteção do tecido renal quando da ocorrência de isquemia à distância.
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Resumo:

A S. cayennensis (gervão–roxo) é utilizada popularmente como antiácido/anti-úlcera, antiinflamatório, hepatoprotetor, para tratar dores generalizadas e machucaduras.
As duas primeiras atividades foram demonstradas experimentalmente em animais (Mesia et al.- Planta Medica, 63, 1: 36-39, 1997; Lapa et al. – Proceedings IOCD/CYTED
Symposium, Panamá: 185-196, 1999). Este estudo de toxicidade reprodutiva é parte da avaliação da segurança farmacológica pré-clínica de acordo com as
recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA – Resolução RDC 17, 24/02/2000) e das Conferências Internacionais de Harmonização (ICH –
1996-2002). O efeito da administração repetida do extrato aquoso de S. cayennensis (EA, 2%, 72º C, 30 min) foi avaliado na fertilidade, na reprodução, na nidação de
ratas (geração F0), no desenvolvimento fetal e no crescimento da geração F1. Trinta ratas virgens adultas receberam água (1 mL/200 g/dia, v. o.) por 15 dias com
acompanhamento diário do ciclo estral pelo esfregaço vaginal. Após este período, metade das ratas foi tratada com o EA (grupo T - 2 g/kg/dia, v. o.) e as restantes com
volume correspondente de água (grupo C). Após 17 dias de tratamento, as ratas foram acasaladas na proporção de 5 fêmeas:3 machos. A presença de espermatozóides
no esfregaço vaginal determinou o 1º dia de prenhez. Após a fecundação, 50 % das ratas foram necropsiadas no 18º dia de prenhez para avaliação dos efeitos do
tratamento na fertilidade e na nidação (C18 e T18). As demais ratas foram necropsiadas 21 dias após o parto, no desmame, para avaliação dos efeitos do tratamento na
gestação e no desenvolvimento dos filhotes (C21 e T21). Durante todo o período experimental, os pesos corporais das mães e dos filhotes, bem como o consumo de
ração e água foram determinados semanalmente. O tratamento das ratas com o EA não alterou significativamente os pesos corporais da geração F0 (C = 229,1 +/- 5,4
g) ou o consumo de ração (C = 19,0 +/- 0,8 g/dia/rata) e de água (C = 30,3 +/- 2,6 mL/dia/rata) durante todo o estudo. A duração do ciclo estral (C = 3,9 +/- 0,02 dias)
não foi modificada pelo tratamento com o EA. Os índices de fertilidade (nº de ratas prenhes/nº de ratas acasaladas) e de gestação (% de fêmeas prenhes com fetos
vivos) determinados no 18º dia de gestação foram 93,3% e 100% em C e 86,6% e 100% em T, respectivamente. Os índices de viabilidade (% de sobrevida após 4 dias
do nascimento) e de lactação (nº de sobreviventes no 21º dia/nº de nascimentos) foram 97,2% e 97,8% em C e 100% e 97,1% em T, respectivamente. O número de
implantes (C18 = 13,5 +/- 0,9) e de fetos (C18 = 13,0 +/- 0,6) não foi alterado significativamente em T18. O número de filhotes nascidos a termo (C21= 73 filhotes/ 6
mães; T21= 76 filhotes/ 6 mães), seus pesos (C21 = 6,0 +/- 0,6 g; T21 = 7,5 +/- 0,6), seus comprimentos (C21 = 44,6 +/- 0,4 mm; T21 = 43,8 +/- 1,2 mm) ao nascer e a
proporção de sexos (C21: machos = 46%; fêmeas = 53% ; T21: machos = 40%; fêmeas = 59%) não foram significativamente modificados pelo tratamento com o EA. Os
parâmetros hematológicos (eritrócitos, leucócitos e tempo de coagulação) bem como os bioquímicos (glicose, bilirrubina total, fosfatase alcalina, AST, ALT, ácido úrico,
colesterol, proteínas totais, creatinina, uréia e albumina) mantiveram-se dentro dos padrões normais da colônia tanto nas ratas necropsiadas no 18º dia de prenhez como
nos grupos C21 e T21. Os pesos dos órgãos (timo, coração, pulmões, glândulas salivares, fígado, rins, baço, adrenais, hipófise, ovários e cérebro) não diferiram
significativamente entre os grupos C18 e T18 e C21 e T21. Estes resultados indicam que o tratamento crônico com o EA da S. cayennensis não interferiu significativamente
com a fertilidade, reprodução, gestação e nidação de ratas (geração F0) assim como no desenvolvimento fetal e da geração F1.
Alunos do PIBIC/ CNPq/ UNIFESP. Apoio financeiro: CNPq
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Resumo:

O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, é um protozoário parasita que infecta 16-18 milhões de indivíduos na América Latina. É um microorganismo
primitivo que pode representar a transição entre a célula procariótica e os eucariontes superiores. A ausência de reprodução sexuada e condensação cromossômica
durante a divisão celular dificulta a análise do cariótipo do T. cruzi pelos métodos habituais de citogenética. Os cromossomos do parasita podem ser separados por
eletroforese em campo pulsado (PFGE, “Pulseld Field Gel Electrophoresis”), que é uma técnica em que a direção do campo elétrico é alternada periodicamente,
orientando constantemente os cromossomos, possibilitando o movimento destes através da malha da agarose, gerando bandas que são visualizadas sob luz ultravioleta
após incubação do gel de agarose em brometo de etídio. Devemos frisar que o termo banda cromossômica refere-se a uma banda de DNA visualizada em PFGE que
pode eventualmente conter cromossomos heterólogos de mesmo tamanho. O termo cromossomo deve ser aplicado quando nos referimos a uma única molécula de
DNA.
De maneira geral, o cariótipo molecular do T. cruzi parece ser bastante estável durante o cultivo do parasita no laboratório. Porém tem sido relatada a existência de
intenso polimorfismo cromossômico entre cepas e clones do T. cruzi. Diversos investigadores mostraram que o número e tamanho das bandas separadas por PFGE
variam entre cepas e clone do parasita, sugerindo que este evento poderia ser responsável pelas variações de conteúdo de DNA existente entre diferentes clones e
cepas do T. cruzi.
Recentemente, em nosso laboratório, foi isolado da cepa G de T. cruzi, um clone denominado D11. Estudos preliminares indicam que o cariótipo do clone D11 difere
bastante do da cepa G parental.
O objetivo do projeto é a padronização dos géis de PFGE e o estabelecimento dos tamanhos (em Mb) das bandas cromossômicas do clone D11 e da cepa G, para
viabilizar o mapeamento de marcadores genéticos, facilitando a identificação das bandas que sofreram rearranjo cromossômico.
A partir de três corridas eletroforéticas em campo pulsado foi possível visualizar 15 bandas cromossômicas na cepa G e 17 bandas no clone D11, confirmando a existência
de diferença significativa entre o cariótipo molecular da cepa parental e de seu clone. As bandas da cepa G e do clone D11 foram numeradas em ordem crescente de
tamanho, sendo que a banda de menor tamanho foi identificada como sendo a de número 1.
Portanto, a cepa G apresenta 15 bandas variando de 0,65 a 2,75 Mb, enquanto que o clone D11 apresenta 17 bandas que variam de 0,60 Mb a um valor que não
pudemos determinar com precisão, porém que é maior que 3,13 Mb.
A análise das bandas cromossômicas por PFGE e hibridização com sondas genéticas mostraram diferenças marcantes entre o cariótipo da cepa G parental e dos clones
recombinantes.
O rearranjo cromossômico entre o clone D11 e sua cepa parental G foi confirmado por hibridização das bandas cromossômicas com sondas específicas. Na cepa G o
gene de tubulina foi mapeado em 2 bandas, de 1,45 e 2,0 Mb enquanto no clone D11 ele está localizado nas bandas de 2,9 e 3,3 Mb.
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Resumo:
O processo de envelhecimento pode causar alterações funcionais das mitocôndrias do fígado e sistema nervoso que podem estar relacionadas com um aumento da
apoptose. A apoptose, é um tipo de morte celular programada que tem como uma das características morfológicas a condensação e fragmentação da cromatina. O
estrógeno tem sido bastante estudado, devido à sua utilização na menopausa, mas sua ação protetora é bastante controversa. Estudos mostram que o estrógeno
promove uma ação neuroprotetora do sistema nervoso central quando utilizado em terapias de reposição. É provável que esta ação protetora também ocorra durante o
envelhecimento.
Este trabalho tem como objetivo estudar a apoptose nos tecidos hepático e nervoso (central e periférico) de ratas idosas castradas e tratadas com estrógeno para verificar
uma possível ação anti-apoptótica do estrógeno nestes tecidos.
Para isso foram utilizadas 26 ratas Wistar2BAW, divididas em 4 grandes grupos :
- G1: com 6 ratas adultas (5 meses), utilizadas como controle dos animais velhos; - G2: com 6 ratas velhas com 22 meses;
- G3: com 6 ratas castradas aos 21 meses, tratadas durante 30 dias com veículo e sacrificadas aos 22 meses;
- G4: com 8 ratas castradas aos 21 meses, tratadas durante 30 dias com estrógeno e sacrificadas aos 22 meses.
As ratas dos grupos G3 e G4 foram submetidas à ooforectomia e começaram a ser tratadas no dia seguinte da cirurgia. O G4 recebeu 0,1 ml de -estradiol 3-benzoato
por via subcutânea na concentração de 25 g/0,1ml por animal por dia em dias alternados. O grupo G3 recebeu 0,1ml do veículo da droga. Após 30 dias de tratamento,
as ratas dos grupos G3 e G4 foram sacrificadas, os tecidos a serem estudados retirados e o útero pesado (controle da ação estrogênica). Selecionamos um grupo de 6
ratas com 22 meses de idade para fazer o estudo do ciclo estral por meio de esfregaços vaginais. O material foi analisado por microscópio de luz. Os tecidos retirados
para análise da apoptose foram fígado e cérebro. Estes tecidos foram fixados e cortados para serem submetidos à técnica do TUNEL que identifica as células em
apoptose por meio de uma reação de imunocitoquímica (TdT-mediated dUTP-biotin nick end labeling). Este método se baseia na ligação do nucleotídeo (digoxigenina)
ao terminal 3’OH do DNA fragmentado. Os núcleos de células apoptóticas aparecem com a coloração marrom o que permite também a quantificação de células mortas.
Os resultados da avaliação da ação estrogênica indica que o peso do útero das ratas castradas e tratadas com estrógeno foi significantemente maior do que o peso do
útero das ratas controle, evidenciando a ação estrogênica. O tratamento imediatamente após a castração impede a atrofia uterina observada nas ratas não tratadas.
Iniciamos a identificação do ciclo estral das ratas senescentes, já que não existem resultados na literatura a esse respeito. As ratas nesta fase apresentam alterações na
genitália, o que dificultou a coleta e induziu a um processo inflamatório impedindo a identificação de fases do ciclo. Na próxima fase do trabalho faremos a identificação
e quantificação das células apoptóticas e um estudo do ciclo estral por outra metodologia.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Angiotensina II (AII) é um hormônio octapeptidico (H2N.Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe.COO- ), que se caracteriza por induzir dessensibilização de sua
potente atividade, denominada taquifilaxia, que ocorre após sucessivas estimulações. Angiotensina I (AI,H2N.Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu.COO-) é um
decapeptidio com baixa atividade biológica e pela ação da dipeptidil carboxipeptidase é convertida em AII. No estudo anterior verificou-se que um grupamento volumoso
e hidrofóbico, Fmoc, ligado a NH2+ ou COO- do Asp1 da porção N-terminal da AII, não afetou drasticamente a atividade nem a afinidade dos análogos mas induziu
taquifilaxia, apesar de não apresentar os requisitos estruturais que induzem tal fenômeno, sugerindo uma interação com o receptor AT1 e com a matriz lipídica.
OBJETIVOS: Estudar o papel do grupamento Fmoc sobre a região N-terminal da molécula da AII através do Asp4FmocAII e também sobre da AI FmocAI),
determinando-se a atividade biológica e a propriedade taquifilática dos análogos. METODOLOGIA: Síntese peptídica e purificações foram efetuadas no depto. de
Biofísica. Os ensaios biológicos para a determinação da potência desses análogos foram baseados nos registros de contração isométrica do íleo de cobaia utilizando
transdutor de força. O protocolo taquifilático consistiu em estimulações sucessivas com peptídeos incubados por 90s com intervalos de 5 min. Quanto à determinação
de potencia “in vivo”, medida de pressão sanguínea foi efetuada em ratos acordados, por meio de cânulas colocadas em artéria e veia femoral, respectivamente para
a adição de peptídio e medida de pressão através de transdutor de pressão. RESULTADOS:Contrações isométricas em íleo isolado de cobaia, forneceram curvas doseresposta para a AII e seu análogo Asp4 Fmoc AII, donde foram extraídos os valores de EC50 e pD2 (-logEC50) que expressam as potencias dos peptídios. Esses valores
foram: 5,8 para Asp4 FmocAII; 8,4 para a AII; 7,5 para a AI e 7,5 para o seu análogo FmocAI. Este estudo indicou que enquanto o análogo da AII, Asp4FmocAII
apresentou uma drástica redução na sua potência (0,25% da AII), análogo da AI, FmocAI foi tão potente quanto AI (84% da AI). Apesar da redução na potencia
observada com o análogo Asp4 FmocAII, o efeito máximo foi atingido por todos, sendo a atividade intrínseca próxima a unidade. Quanto ao grau de taquifilaxia (razão
entre as amplitudes da 3ª resposta em relação à 1ª resposta, IT) o análogo da AII não induziu taquifilaxia (IT, 1,0) enquanto o da AI manteve a propriedade taquifilática,
sendo 0,64 enquanto a AI induzia resposta equivalente a 0,70. As medidas de pressão sanguínea, determinadas em ratos e 1:1, AII:FmocAI. DISCUSSÃO: Estudos
anteriores demonstraram que análogos da AII contendo grupamento Fmoc no amino grupo N-terminal do resíduo Asp1 mantém a atividade biológica da AII e que induzem
taquifilaxia no íleo isolado de cobaia, mais acentuada que a própria AII. Além disso já verificamos que a substituição da Tyr4 por pela Phe4 reduz a atividade biológica
sem afetar a atividade intrínseca, enquanto a propriedade taquifilática é perdida. Neste estudo observamos que a presença de um resíduo alifático na posição 4 da AII,
o Asp4 com a presença do grupamento Fmoc reduziu drasticamente a atividade biológica porém o efeito máximo era mantido, sem alterar a atividade intrínseca. Dados
deste análogo “in vivo” também revelaram reduzida capacidade deste análogo em induzir resposta pressórica em ratos acordados (1:330, AII:Asp4FmocAII. Além disso
o fenômeno de taquifilaxia não foi mais observada com esse análogo, como ocorreu com a Phe4AII. Por outro lado, observou-se que a FmocAI, análogo da AI, teve sua
atividade biológica bem como a propriedade taquifilática inalteradas, semelhantemente ao resultado obtido com a FmocAII. Os resultados sugerem que o efeito da AI
bem como do análogo resultaram da ação da AI convertida pela carboxipeptidase em AII. Este presente estudo vem reforçar a nossa hipótese anterior sobre a
importancia do resíduo Tyr4 que juntamente com a Arg2 e o amino grupo N-terminal são requisitos para induzir taquifilaxia. CONCLUSÃO: A ausência de taquifilaxia
observada com o análogo Asp4AII contendo o grupamento Fmoc não pode ser explicada pela presença do grupo alifático Asp ou pelo grupo hidrofóbico e volumoso
Fmoc, mas pela falta do amino grupo sobre a Tyr na posição 4. Os dados reforçam a hipótese que a Tyr4 participe de uma interação com o receptor, levando a uma
conformação em que a ligação da AII ao sítio taquifilático seja favorecido. Além disso, os dados obtidos neste estudo permitem concluir que a taquifilaxia observada com
a FmocAII do estudo anterior foi devida a ligação a sítios localizados no receptor, descartando a hipótese de uma ligação com a matriz lipídica pela alta hidrofobicidade
do grupamento Fmoc. Apoio: CNPq, FAPESP.
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Resumo:
Animais hematófagos possuem uma necessidade vital em manter o sangue em um estado fluido. Para tal, esses animais desenvolveram ao longo de sua evolução
mecanismos e substâncias capazes de interferir na hemostasia de seus hospedeiros. Como conseqüência, diversos anticoagulantes provenientes desses animais vêm
sendo descritos. O nosso grupo vem estudando animais hematófagos a alguns anos e no decorrer deste período descrevemos no estômago do barbeiro Triatoma
infestans um inibidor de trombina, denominado de infestina 1-2. O gene incompleto de infestina 1-2 foi clonado e a proteína recombinante expressa e caracterizada. Este
inibidor pertence à família de inibidores de serinoproteases tipo Kazal e é uma das moléculas responsável por manter o sangue fluido durante o período de
armazenamento no órgão. O presente trabalho tem como objetivo purificar em grande quantidade a infestina 1-2 recombinante para estudos estruturais. Para tanto, o
sobrenadante de cultura de expressão em S. cerevisiae contendo a infestina 1-2 recombinante foi obtido por centrifugação a 12000 rpm a temperatura ambiente. Frações
do sobrenadante foram utilizadas para purificar a infestina 1-2 por cromatografia de afinidade em coluna tripsina-Sepharose. O material foi eluído por abaixamento de
pH e as frações contendo atividade inibitória foram reunidas em um único “pool” que foi liofilizado e dialisado. O material foi analisado cineticamente com tripsina obtendose uma constante de dissociação (Ki) de 15,3 mM e a pureza do material foi confirmada por SDS-PAGE. A infestina 1-2 purificada foi incubada com tripsina bovina por
10 min a 37 oC para formação do complexo infestina 1-2 – tripsina e este foi purificado por gel filtração em coluna Superose 12. O complexo purificado foi encaminhado
para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) onde foram testadas condições de cristalização utilizando os kits “Crystal Screen 1 e 2”. Após 4 meses, formou-se
um cristal na condição 17 (tampão Tris-HCl 0,1 M pH 8,5 contendo sulfato de lítio 0,2 M e 30% PEG 4000) do kit ´´Crystal Screen 1´´. Este cristal foi difratado, seus dados
coletados e analisado pelo programa HKL2000, obtendo-se um padrão de difração a 2,5 Å. Financiado por: FAPESP e CNPq.
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Resumo:
O peróxido de hidrogênio (H2O2) é um importante subproduto do metabolismo oxidativo. Apesar de ser um agente oxidante menos tóxico e menos reativo que as outras
espécies reativas de oxigênio, pode ser perigoso pelo fato de dar origem a radicais livres, principalmente a radicais hidroxila. Nos músculos lisos, o mecanismo de ação
do H2O2 envolve alterações em diferentes níveis da cascata de sinalização celular dependendo do tecido e da espécie de animal estudados. Foi demonstrado que o
estresse oxidativo influencia a atividade e função de canais iônicos em diversos tipos celulares, embora sejam poucos os trabalhos relacionados com o efeito da
administração exógena de H2O2 sobre a sinalização celular na musculatura intestinal. Esse trabalho tem como objetivo investigar os efeitos do H2O2 exógeno sobre o
mecanismo de transdução de sinal que dispara a resposta contrátil induzida por KCl (acoplamento eletromecânico) em íleo isolado de cobaia. Cobaias machos, mantidos
em jejum por 24 horas foram mortos por concussão cerebral para a retirada do íleo. O registro isométrico da resposta contrátil foi feito através de um transdutor de tensão
acoplado a um sistema de aquisição e análise de dados. Observamos que os efeitos do H2O2 sobre a resposta contrátil disparada por despolarização induzida pelo KCl
em íleo de cobaia foram dependentes de concentração : para as concentrações mais altas (1 a 10mM) observamos uma queda acentuada da resposta contrátil, tanto
para o componente fásico quanto para o tônico, quando comparado com a resposta controle. O componente fásico decaiu de 60% e o tônico, de 45%, aproximadamente.
No que concerne ao perfil de recuperação da resposta contrátil, após a remoção do H2O2 , obtivemos dois comportamentos distintos : em algumas preparações, mesmo
após 30 minutos da remoção do H2O2 , não houve recuperação significativa, ao passo que em outras, foi notável a recuperação somente do componente tônico. Já
para as concentrações mais baixas, o H2O2 praticamente não alterou o componente tônico da resposta contrátil, mas observamos uma leve tendência dessa droga em
aumentar o componente fásico. Baseados nesses resultados preliminares, sugerimos que o H2O2 provoca um efeito dual sobre o acoplamento eletromecânico,
provavelmente, atuando como sinalizador quando em concentrações baixas, parecendo haver uma potencialização ,principalmente do componente fásico da resposta
contrátil, e promovendo estresse oxidativo em concentrações mais elevadas, resultando no comprometimento tanto do componente fásico quanto como tônico da resposta
contrátil.
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Resumo:

Introdução: Glicoesfingolipídeos (GSLs) são estruturas encontradas na camada externa da membrana plasmática de células eucarióticas de animais, principalmente no
tecido nervoso, algumas plantas e fungos. São moléculas importantes na interação com a matriz extracelular e na regulação de interação, crescimento e desenvolvimento
celular.
Objetivos: Extrair glicolipídeos de cérebro de camundongos BALB/c e analisar, através de diversos métodos imunoquímicos, utilizando o anticorpo monoclonal (mAb)
MEST-2, a possível presença de glucosilceramidas contendo ácido graxo 2-hidroxilado. Também, utilizou-se o anticorpo monoclonal MEST-3, específico para o
glicoepitopo Man alfa1 ‡ 3 Man alfa1 ‡ 2-R.
Materiais e Métodos: Cérebros de 10 camundongos BALB/c, cedidos pelo Biotério do INFAR, foram removidos, lavados com PBS e pesados. Os GSLs foram extraídos
três vezes com uma mistura de isopropanol/hexano/água (IPA:HEX:H2O; 55:20:25; v/v/v) e duas vezes com clorofórmio:metanol (C:M; 2:1; v/v). O material foi seco em
rotaevaporador, ressuspenso em água destilada e dialisado por 3 dias a 4oC, contra água bidestilada. A reatividade dos GSLs extraídos foi analisada por imunocoloração
de placas de High Perfomance Thin Layer Chromatography (HPTLC), utilizando os mAbs MEST-2 e MEST-3. O HPTLC das frações contendo GSLs de cérebro foi
desenvolvida no solvente C:M:CaCl2 0,02% (90:60:13,5; v/v/v). A placa de HPTLC foi inicialmente bloqueada com polimetacrilato 0,5% em éter de petróleo por um minuto
e com albumina bovina sérica (BSA) 5% em PBS com azida por uma hora. Em seguida a placa de HPTLC foi incubada sequencialmente com o mAb MEST-2 ou com
o mAb MEST-3 “overnight”, com o anticorpo de coelho anti-IgG de camundongo (diluído 1:500 em BSA 1%) por 2 horas, e finalmente incubada com proteína A marcada
com 125I (2x106 cpm/50mL de BSA 1% em PBS com azida) por uma hora. Entre as diferentes etapas a placa de HPTLC foi lavada 3 vezes com PBS. As bandas reativas
com o mAbs MEST- 2 ou MEST-3 foram visualizadas após radioautograma da placa de HPTLC. As bandas reativas foram comparadas quanto às suas migrações
cromatográficas em relação a uma placa de HPTLC contendo os mesmos glicolipídeos, porém revelada com orcinol/H2SO4. GSLs acídicos e neutros de cérebro foram
fracionados por cromatografia em coluna de DEAE-Sephadex A-25, previamente equilibrada com o solvente clorofórmio:metanol:água (solvente A, 30:60:8). Os
componentes neutros foram eluídos com solvente A e os componentes acídicos foram eluídos com 0.5M de acetato de sódio em metanol. Os GSLs neutros foram
fracionados em uma coluna de Sílica-Gel 60 previamente equilibrada com clorofórmio e eluídos por um gradiente de clorofórmio:metanol (9,8:0,2; 9,7:0,3; 9,6:0,4; 9,5:0,5;
9,0:1,0; 8,0:2,0; 7,0:3,0 e 3,0:7,0; v/v). Já os componentes mais hidrofílicos foram eluídos com uma mistura de isopropanol:hexano:água (55:20:25 v/v/v). As frações
obtidas com diferentes concentrações de C:M e IPA:HEX:H2O, foram secas em rotaevaporador, ressuspensas em C:M 2:1 e analisadas por HPTLC.
Resultados e Conclusões: Os estudos imunoquimicos com o mAb MEST-2 não detectaram a presença de glucosilceramidas contendo ácido graxo 2-hidroxilado em
cérebro de camundongos. No entanto, análises imunoquímicas com o mAb MEST-3 mostraram a presença, em cérebro de camundongo, de um glicolipídeo acídico, com
migração cromatográfica similar a dihexosilceramida, reativo com mAb MEST-3. Estes resultados são relevantes, pois até o momento não há a descrição de compostos
apresentando a estrutura Man alfa 1 ‡ 3 Man alfa 1 ‡ 2-R em mamíferos. Análises estruturais finas serão necessárias para elucidar a estrutura do composto reativo com
MEST-3. Estes estudos poderão contribuir para a caracterização de um glicolipídeo não descrito previamente em mamiferos.
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Resumo:

Introdução: A sensibilização comportamental é um fenômeno que se caracteriza pelo aumento dos efeitos estimulantes das drogas de abuso, após administração repetida.
Drogas de abuso como etanol, anfetamina e morfina compartilham alguns mecanismos. A experiência prévia com uma droga pode influenciar os efeitos de outras drogas,
induzindo tolerância ou sensibilização cruzada entre elas. Este estudo teve por objetivo avaliar se a administração repetida de anfetamina ou morfina induz sensibilização
cruzada ao etanol. Material e Métodos: Camundongos suíços albinos machos receberam 10 mg/kg de morfina i.p., durante 10 dias. O grupo controle recebeu salina. A
atividade locomotora dos animais foi avaliada em caixas de atividade no 1º, 5º e 10º dia do tratamento, durante 60 min. Cinco dias após o tratamento, os animais
receberam uma dose desafio de 2,2g/kg de etanol e, no dia seguinte, receberam um desafio com salina. O mesmo protocolo foi seguido para testar a sensibilização
cruzada entre 1 mg/kg de anfetamina e etanol, utilizando outro grupo de animais. Resultados: A morfina deprimiu a atividade locomotora dos camundongos, de modo
constante durante o tratamento. No entanto, quando desafiados com etanol, os animais pré-tratados com morfina apresentaram resposta aumentada da locomoção em
relação ao grupo pré-tratado com salina, sugerindo a existência de sensibilização comportamental cruzada entre estas drogas. No segundo experimento, o pré-tratamento
com anfetamina potencializou a atividade locomotora dos animais, em relação ao efeito agudo da droga. O desafio com etanol provocou níveis similares de redução da
locomoção no grupo pré-tratado com anfetamina e no grupo que recebeu salina, sugerindo que não houve sensibilização comportamental cruzada entre anfetamina e
etanol. Estes dados indicam que embora morfina e anfetamina compartilhem alguns mecanismos neurobiológicos, como a ativação das vias dopaminérgicas
mesolímbicas, elas diferem quanto ao desenvolvimento de sensibilização cruzada com etanol.
Apoio Financeiro: AFIP , CNPq , PIBIC, FAPESP.
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Resumo:

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
No modelo de epilepsia induzida por pilocarpina, o animal recebe a droga e após cerca de 30 minutos chega ao SE. Em decorrência deste evento ocorrem fenômenos
como morte neuronal, neurogênese, reorganização dos axônios (brotamento de fibras musgosas) e várias alterações tanto disfuncionais como adaptativas. Não é claro,
no entanto, o quanto cada uma contribui para o surgimento das crises crônicas (crises espontâneas recorrentes) e para a epileptogênese.
Recentemente foram descritas novas proteínas da família Fos que se expressam cronicamente, sendo estas isoformas de Delta Fos B. As proteínas do tipo Fos e Jun
formam o fator de transcrição AP-1, que se liga a sítios específicos do DNA regulando assim expressão de determinados genes. O complexo AP-1 expresso cronicamente
parece estar envolvido em vários fenômenos de longa duração como, dependência de drogas e crises epilépticas crônicas. Assim sendo, temos que tal complexo participa
de maneira relevante de mecanismos de adaptação e plasticidade do encéfalo.
Trabalhos anteriores de nosso laboratório demonstram que a IgG 192-saporina parece eliminar quase completamente as crises epilépticas crônicas, criando uma situação
em que o status epilepticus (SE) não desencadeia epileptogênese.
Esta imunotoxina é um anticorpo monoclonal que tem afinidade pelo receptor NGF e está acoplada a uma citotoxina, a saporina, que inativa seletivamente ribossomos
de neurônios colinérgicos levando-os a morte.
Nossa hipótese é avaliar comparativamente os níveis de expressão de DeltaFosB em animais pré-tratados ou não com a IgG192 saporina e posterior indução de epilepsia
com pilocarpina.
MATERIAS E MÉTODOS
Ratos machos Wistar (180-200g) foram anestesiados com equitensina (4mL/kg) e submetidos a cirurgia estereotáxica para injeção intracerebroventricular (AP=-0,8
ML=+1,5 DV=-2,7) de 5 ml (1mg/ml) de IgG192-saporina (neurotoxina que lesa seletivamente neurônios colinérgicos), para grupos experimentais, e mesma quantidade
de salina estéril, para grupos controle.
Decorridos 15 dias da cirurgia, os ratos foram injetados com salina estéril ou pilocarpina (320 mg/kg, i.p.). Com 30 minutos de antecedência foi injetado metilescopolamina
(1 mg/kg, i.p.), para minimizar os efeitos periféricos da pilocarpina. Após entrarem em SE e assim permanecerem por 90 minutos, foi injetado tiopental sódico (25 mg/kg).
Durante a recuperação, os animais foram tratados com frutas, sendo feita reposição hidroeletrolítica nos primeiros dias após o SE.
Após 30 dias os ratos foram sacrificados, perfundidos com salina e depois com paraformaldeído 4% a 4oC. Os animais correspondentes aos quatro grupos -IgG e
pilocarpina, IgG e salina, Salina e pilocarpina, Salina e salina obtidos tiveram os encéfalos retirados e deixados em solução de sacarose 30% (pernoite). Posteriormente,
foram cortados e processados para imuno-histoquímica com o anticorpo policlonal primário feito em coelho AntiFosB (Santa Cruz Biotechnology) na titulação de 1/150,
anticorpo secundário anti IgG de coelho biotinilado e revelados com avidina/biotina/DAB (Vector Lab.). Os cortes foram então montados em lâminas e posteriormente
observados ao microscópio. A análise do material foi feita nos principais núcleos do sistema límbico e em estruturas relevantes a expressão das crises epilépticas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises por imuno-histoquímica para marcação com anticorpo anti FosB diferentes grupos obtidos mostraram uma marcação bastante específica para a camada
granular região do giro denteado (DGg) e região CA1 nos grupos IgG/Pilo (n=8) e Sal/Pilo (n=6) em relação ao grupo controle Sal/Sal (n=2) bem como ao grupo IgG/Sal
(n=6) (estatisticamente significante P < 0,0001). Estes resultados indicam que a marcação obtida está presente em maior intensidade nos grupos que receberam
pilocarpina devendo a expressão da proteína delta-FosB ser causada pelo SE e pelas crises espontâneas recorrentes no grupo Sal/Pilo e pelo somente pelo SE no grupo
IgG/Pilo. A possibilidade de indução do SE nos ratos após o tratamento com IgG192-saporina permite dissociarmos os efeitos do SE propriamente dito e das crises
espontâneas recorrentes (ausentes ou diminuídas no grupo IgG) sobre a expressão da proteína delta-FosB. Estes resultados concordam com dados anteriores (Morris
e colaboradores, 2000) mostrando a expressão da proteína delta-FosB após o SE em fases correspondentes ao período crônico após indução de epilepsia porém não
sendo possível a dissociação entre os eventos de SE e ocorrência de crises espontâneas recorrentes.
A confirmação dos efeitos da imunotoxina IgG 192-saporina será feita pelo processamento de cortes seqüenciais aos cortes processados em imuno-histoquímica com
acetilcolinesterase para se comprovar a lesão nos neurônios colinérgicos.
Agradecimentos: CNPq-Instituto do Milênio, PRONEX, FAPESP-CEPID
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Resumo:

A ciclosporina A (CsA) é um potente agente imunossupressor, largamente utilizado na prevenção e no tratamento de episódios de rejeição a transplante de órgãos.
Porém, ela tem sua aplicação clínica limitada devido aos seus efeitos colaterais. Dentre estes efeitos, a nefrotoxicidade é um dos mais importantes, e é provavelmente
causada pela vasoconstrição provocada pela droga, que por sua vez pode ser devida à diminuição na produção de óxido nítrico (NO), um importante vasodilatador.
O NO é produzido pela maioria das células do corpo humano, tendo como substrato a L-arginina, e como metabólitos, o nitrito e o nitrato. Muitos trabalhos indicam a
participação do NO como regulador da hemodinâmica renal, estando a diminuição da sua síntese relacionada a alguns casos de insuficiência renal aguda (IRA). Já foi
demonstrado que o NO participa da regulação do fluxo sangüíneo renal através da vasodilatação causada pelo relaxamento da musculatura lisa das artérias renais, e da
regulação da superfície de filtração glomerular, agindo diretamente nas células mesangiais. A diminuição na síntese de NO pode resultar em alterações do mecanismo
homeostático e aumento da resistência periférica, podendo levar, por exemplo, a um quadro de aumento da pressão arterial.
Neste trabalho avaliamos a produção de NO e a expressão da óxido nítrico sintase em cultura de células da musculatura lisa da artéria renal de ratos (rVSMC) tratadas
com CsA.
Para a cultura de células utilizamos ratos Wistar machos adultos, que foram anestesiados e sacrificados para a retirada de suas artérias renais. Estas foram colocadas
em placas de cultura e mantidas em incubadora. Quando as células atingiram confluência foram transferidas e mantidas em garrafas de cultura através de tripsinizações
sucessivas e utilizadas nos experimentos entre a 3ª e a 8a passagens. As células nas garrafas de cultura foram dividas em quatro grupos: controle (CTL), lipopolissacáride
de E. coli (LPS), ciclosporina A (CsA) e CsA+LPS.
O LPS foi utilizado como controle positivo para demonstrar que nosso sistema estava em perfeitas condições, pois ele é capaz de aumentar a produção de NO em cultura
de células mesangiais. Foi demonstrado também, em modelo experimental de sepse em ratos, que ele estimula a óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e
conseqüentemente promove o aumento na síntese de NO.
Todos os grupos de células tratadas foram mantidos em incubadora a 37 C, e após 72 horas o meio de cultura foi coletado e guardado em freezer a -20 C para dosarmos
os metabólitos do NO, pelos métodos de Griess e de quimioluminescência. Em seguida, as células foram lisadas com SDS 2% para determinação da proteína pelo
método de Lowry. A viabilidade celular foi avaliada através do método de acridina orange.
O método de Griess detecta apenas o nitrito e o de quimioluminescência detecta tanto o nitrito quanto o nitrato, além de ser um método mais sensível do que o primeiro.
Os resultados da síntese de NO em cultura de rVSMC analisada pelo método de Griess foram os seguintes: verificamos que o grupo LPS causou aumento do NO em
relação ao CTL (410 ± 62,06 vs 18,1 ± 0,45 nmoles/mg de proteína, respectivamente, n=6 para ambos os grupos; p<0,05). O grupo CsA (7,26 ± 1,2 nmoles/mg de
proteína, n=6) apresentou redução significante na síntese de NO quando comparada ao grupo CTL e ao grupo LPS. O grupo CsA+LPS apresentou diminuição significativa
na produção de NO (78,45 ± 11,66 nmoles/mg de proteína, n=6) quando comparada ao grupo LPS.
Pelo método de quimioluminescência verificamos comportamento semelhante, ou seja, o grupo LPS apresentou um aumento na síntese de NO quando comparado ao
CTL (2250,1 ± 157,3 vs 207,9 ± 23 nmoles/mg de proteína, respectivamente, n=6 para ambos os grupos; p<0,05). O grupo CsA (78,5 ± 9,2 nmoles/mg de proteína, n=6)
apresentou uma redução significante quando comparada ao CTL ou LPS. No grupo CsA+LPS observamos uma diminuição significante na síntese de NO (660  78,9
nmoles/mg de proteína, n=6 comparativamente ao grupo LPS.
A viabilidade celular nos grupos CsA e CsA+LPS apresentou diminuição significante (78,40 ± 2,00; 78,70 ± 0,38 %, respectivamente; n=5) em relação ao CTL (95,50 ±
0,50%; n=5).
A expressão da iNOS, em relação ao CTL, foi menor no grupo CsA e maior no grupo LPS. Foi menor no grupo CsA+LPS em relação ao grupo LPS.
Existem várias hipóteses sobre o mecanismo de atuação da CsA na diminuição da síntese de NO. O bloqueio da produção de TNF-alfa pode estar envolvido. Já foi
observada toxicidade tubular direta causada pela CsA, que promoveu alterações ultra-estruturais e citólise de células LLC-PK1 “in vitro”. Estes efeitos seriam compatíveis
com a redução da viabilidade das células observada no nosso trabalho, e poderia ser um dos mecanismos responsáveis pela diminuição na produção de NO causada
pela CsA.
Assim podemos concluir que o uso de CsA reduz a produção de NO e inibe a expressão da iNOS em cultura de rVSMC, o que poderia explicar a IRA causada por este
imunossupressor.
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Resumo:

Os animais hematófagos necessitam bloquear o sistema hemostático do seu hospedeiro durante a sua alimentação, além de manter o sangue fluido para o seu
armazenamento. Devido essas necessidades esses animais desenvolveram, ao longo da sua evolução, um grande número de substâncias que são secretadas na saliva
e injetadas no hospedeiro favorece o sucesso de seu parasitismo. Dentre os animais da família Triatominae já foram descritas substâncias com atividade anti-hemostática,
sendo algumas destas da família de proteínas conhecida como lipocalinas. A maioria das lipocalinas remove pequenos agonistas farmacológicos envolvidos na
vasoconstrição, agregação plaquetária, inflamação e coagulação sangüínea os quais são liberados na região de alimentação. O presente trabalho tem como objetivo:
expressar, purificar e caracterizar as lipocalinas denominadas Tilipo de 33, 37, 39 e 77, que foram clonadas, no nosso laboratório, a partir de biblioteca de cDNA de
glândula salivar de Triatoma infestans. De posse dos resultados de sequenciamento de nucleotídeos dos clones estudados, foram construídos pares de oligonucleotídeos
específicos para cada clone para a sub-clonagem dos mesmos em vetor pET-14b. Utilizando estes oligonucleotídeos foram realizados PCRs que resultaram na
amplificação de fragmentos de DNA de 450 a 500pb, que foram clonados em pET-14b. Após a confirmação da inserção correta dos fragmentos no vetor de expressão,
os mesmos foram utilizados na transformação da bactéria E.coli BL 21 SI a fim de expressarmos as lipocalinas. As expressões foram realizadas em meio LB contendo
ampicilina (200 g/ml) e indução com solução de NaCl (0,3 M) durante 16h a 30oC. Em seguida, as células foram recuperadas por centrifugação a 4000 rpm a 4oC. As
mesmas foram utilizadas na solubilização das proteínas contidas nos corpos de inclusão em tampão Tris/HCl 50 mM, pH 7,7 contendo uréia 6 M. Após a solubilização,
as soluções foram centrifugadas a 1200 rpm durante 30 min a 4oC e as proteínas solúveis foram utilizadas em cromatografia de afinidade em coluna de Níquel-Agarose.
As proteínas purificadas foram analisadas por SDS-PAGE e suas concentrações determinadas pelo método de Lowry. As proteínas purificadas foram utilizadas em testes
funcionais preliminares, tendo as Tilipo 39 e 77 alterados os testes de coagulação, principalmente o TTPA - tempo de tromboplastina parcialmente ativada. De posse
desses resultados, as perspectivas deste trabalho são produzir mais proteínas recombinantes, Tilipo 39 e 77 para repetirmos os experimentos de tempo de coagulação
e realizarmos testes de agregação plaquetária. Financiado por: CNPq e FAPESP.
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Resumo:
Os glicosaminoglicanos são macromoléculas constituintes da matriz extracelular de tecidos animais. O catabolismo desses compostos envolve degradação no próprio
tecido de origem. Ainda, podem atingir a corrente sangüínea a partir dos vasos linfáticos e, uma vez na circulação, uma parte é captada pelo fígado e metabolizada
localmente e as frações de menor massa molecular são filtradas pelos rins e excretadas pela urina. Estima-se que, do total diário de proteoglicanos metabolizados,
apenas 10% dos glicosaminoglicanos sejam excretados na urina. Os 90% restantes são totalmente degradados a monossacarídeos por enzimas lisossomais. A urina
humana normal contém entre 10 e 20 mg/l de glicosaminoglicanos sulfatados (GAGS), sendo que condroitim sulfato corresponde aproximadamente a 80% do total e
heparam sulfato a 20%. Os glicosaminoglicanos urinários sulfatados estão presentes na forma livre ou ligados a pequenos peptídeos, como produtos de degradação
parcial dos proteoglicanos. A determinação urinária dos GAGS tem sido amplamente estudada tanto em indivíduos normais como em portadores de diferentes patologias.
Buscamos em nosso trabalho comparar métodos de extração dos GAGS urinários [precipitação com amina quaternária (cetavlon 5%), complexação com resina de trocaiônica (Lewatit) e gel filtração (Sephadex G-25)], bem como os métodos de dosagem dos mesmos (eletroforese em gel de agarose, reações com DMB-formato e
Carbazol). Para isto amostras de urina de indivíduos sadios foram extráidas pelos diferentes métodos e os GAGS quantificados. Os resultados mostraram que os métodos
de extração produzem resultados semelhantes. O método do cetavlon e resina aniônica permite um grau de purificação maior dos compostos e purificação em quantidade
para estudos estruturais. O método da eletroforese apresenta a vantagem de discriminar os tipos de GAGS, enquanto os demais só indicam a quantidade total de GAGS.
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Resumo:
Enzimas proteolíticas estão envolvidas em diversos processos fisiológicos e são mantidas sob um rígido controle, principalmente por inativação por inibidores. Esses
inibidores de proteases são classificados em grupos, incluindo a família Kunitz SBTI (Soybean Trypsin Inhibitor). Membros dessa família têm sido purificados e
caracterizados no Departamento de Bioquímica da UNIFESP/EPM. A importância desses inibidores Kunitz vem da sua atividade sobre enzimas como tripsina,
quimotripsina, catepsina D, elastase de leucócitos humanos, amilase, subtilisina, e algumas enzimas da cascata da coagulação. Proteínas que têm associações evolutivas
geralmente apresentam porções na sua seqüência de aminoácidos que são localmente conservadas. Nos inibidores Kunitz, a posição e a composição da seqüência de
aminoácidos do sítio reativo e do loop, onde o sítio está inserido, contribuem para sua especificidade e eficiência inibitória.
O objetivo desse trabalho foi estudar as relações entre a estrutura e a função de integrantes da família Kunitz SBTI, organizados por suas propriedades inibitórias, usando
perfis de Modelo Oculto de Markov (Hidden Markov Model - HMM). HMM é a formulação probabilística rigorosa de um perfil de seqüências e permite descrever
quantitativamente determinadas regiões de um grupo de proteínas.
Os grupos foram gerados com as seqüências de aminoácidos obtidas do banco de dados do National Center of Biotechnology Information (NCBI). Os alinhamentos e as
seqüências consenso foram realizadas com os softwares CLUSTALw e HMMer. Os resultados foram testados usando-se buscas por BLASTp, no banco de dados nãoredundante (nr) do NCBI e com o perfil Kunitz SBTI do banco de dados Pfam.
Das 190 seqüências obtidas, 51 foram utilizadas para a elaboração de nove perfis HMM: TRY – compreendendo proteínas que inibem somente tripsina; CHTRY – que
inibem somente quimotripsina; TRY/CHTRY – que inibem tripsina e quimotripsina; TRY/CHTRY/CATD – que inibem tripsina, quimotripsina e catepsina D;
TRY/CHTRY/NCATD/HLE – que inibem tripsina, quimotripsina e elastase, mas não inibem catepsina D; TRY/CHTRY/KALLI – que inibem tripsina, quimotripsina e as
enzimas da coagulação calicreína e plasmina; ALPHA/SUBT – que inibem amilase e subtilisina; SUBT – que inibem somente subtilisina e CYS – que inibem
cisteinoendopeptidases. Esses dados sugerem que os inibidores do tipo Kunitz SBTI podem ser divididos em subfamílias, baseando-se na sua especificidade inibitória.
A seguinte web page http://compbio.epm.br/kunitz foi elaborada e pode ser usada como ferramenta para estudo dos inibidores de proteases dessa família. (FAPESP,
FADA/UNIFESP e CNPq)
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Resumo:

A 2-O-iduronosil-sulfotransferase é uma enzima localizada no Complexo de Golgi e envolvida com a síntese de heparam sulfato e heparina. Estes dois
glicosaminoglicanos possuem semelhanças estruturais, porém apresentam localização e funções distintas. Esta proteína já foi clonada em humanos, camundongo, sapo,
galo e abelha, mostrando-se extremamente conservada. O presente projeto visa investigar a participação da 2-O-iduronosil-sulfotransferase na síntese de um
polissacarídeo que possui uma estrutura totalmente atípica, intermediária entre heparam sulfato e heparina. Sua estrutura constitui-se de dissacarídeos repetitivos de
N-acetilglucosamina-alpha(1-4)-ácido-L-idurônico-2-sulfato, e foi denominado Acaram sulfato pelo fato de ser sintetizado em grande quantidade no molusco Achatina
fulica, uma lesma gigante da África. O objetivo principal dos nossos estudos é utilizar a Achatina fulica como modelo para identificar as enzimas envolvidas na biossíntese
deste polissacarídeo. Para isso, uma biblioteca de cDNA foi construída previamente no laboratório, em bacteriófagos lambda, a partir de RNA mensageiro extraído de
Achatina fulica. Subseqüentemente, sondas de DNA foram construídas utilizando-se de cDNA da enzima 2-O-iduronosil-sulfotransferase, previamente clonada de
camundongo. A sonda simples fita foi marcada com [32-P], e submetida a hibridização com clones de cDNA da biblioteca, previamente imobilizados em membrana de
nylon. Clones radioativos foram selecionados e estão sendo seqüenciados. As seqüências estão sendo analisadas com relação à homologia com as enzimas de
vertebrados, fornecendo subsídios importantes para esclarecer etapas controvertidas do processo biossintético desses glicoconjugados.
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Resumo:

Plasmídeos de resistência são moléculas de DNA capazes de se replicar independentemente do cromossoma da célula hospedeira. Os plasmídeos podem ser
conjugativos, isto é, podem possuir um sistema próprio de auto-transferência, o que lhes possibilita se disseminarem para outras bactérias, inclusive de diferentes gêneros
e espécies. Atualmente, conhece-se plasmídeos conjugativos que codificam a resistência para diversos antibióticos, além de uma variedade de outros fatores envolvidos
com a virulência de um grande número de patógenos bacterianos. Na área clínica, a disseminação de plasmídeos que conferem resistência a múltiplas drogas tem sido
uma preocupação constante, tanto de clínicos como dos responsáveis pelo manejo da antibioticoterapia em ambiente hospitalar. Além de plasmídeos conjugativos,
bactérias Gram negativas têm, em sua maioria, flagelos responsáveis pela sua movimentação ativa, os quais podem contribuir para sua virulência. Entretanto, não se
sabe qual a influência dos flagelos no processo de transferência de plasmídeos através de conjugação. Este trabalho teve como objetivo estudar a interferência de
estruturas flagelares sobre o processo de transferência de plasmídeos conjugativos. Para este estudo utilizou-se o plasmídeo pR1, plasmídeo conjugativo, portador de
diversas marcas de resistência a antibióticos. Foram utilizadas quatro amostras bacterianas, sendo duas não portadoras de flagelo (E coli HB101 e E. coli C600) e duas
portadoras de flagelo (E. cloacae e E. coli O127). Em todas as amostras foi introduzido previamente o plasmídeo pR1 para que fossem utilizadas como doadoras nos
experimentos de conjugação. Uma alíquota de 0,5 mL de uma amostra doadora (contendo pR1) foi misturada a 0,5 mL de uma receptora (sem plasmídeo). Após duas
horas de contato, alíquotas das misturas foram semeadas em meio seletivo apropriado para detecção de células transconjugantes, isto é, de células receptoras que
haviam recebido o pR1. O cálculo da eficiência de transferência (ET) foi realizado dividindo-se o número de células transconjugantes obtidas pelo número de células
doadoras adicionadas à mistura. Dos 6 experimentos realizados com receptoras sem flagelos, as ET obtidas variaram de, aproximadamente 3 a 620 x 10-7. Dos 6
experimentos realizados com receptoras com flagelos a variação foi de 0 a 0,61 x 10-7, com exceção de um que resultou em ET de 50 x 10-7. Os resultados permitiram
concluir que todas as quatro amostras foram boas doadoras, mostrando que o flagelo não interferiu na ação da doadora. Entretanto, somente as amostras não flageladas
foram boas receptoras, sugerindo que o flagelo deve interferir com a função da receptora. É possível que o receptor para o pilus sexual (estrutura da doadora encarregada
de fazer a ligação entre as células durante a conjugação) fique bloqueado pela presença de flagelos na receptora, impedindo uma eficiente transferência do plasmídeo.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O fungo dimórfico Sporothrix schenckii é o agente etiológico da esporotricose, que se caracteriza como uma infecção crônica usualmente limitada aos
tecidos cutâneo e subcutâneo. Glicoesfingolipídeos (GSLs) podem ser considerados antígenos especificamente relacionados com diferenciação de parasitas e fungos,
inibindo a proliferação linfoblástica ou mediando a ligação do parasita à célula hospedeira e/ou invasão desta. Glicosilinositolfosforil ceramidas (GIPCs) são GSLs acídicos
compostos por ceramida, inositol, fosfato e cadeias glicanas relativamente curtas não encontradas em células de mamíferos. OBJETIVOS: O projeto visa isolar diferentes
frações de GIPCs de S. schenckii para análise do efeito destes antígenos na proliferação linfoblástica e a possibilidade de utilização de GIPC majoritário, SsY-6, como
marcador para imunodiagnóstico. METODOLOGIA: O fungo dimórfico S. schenckii foi cultivado em meio Sabouraud líquido (Neopeptona 10g/L; Dextrose 20g/L) a 37 C.
Os fungos foram inativados com timerosal, as células lavadas com PBS (tampão fosfato 0,01M; pH 7,2; contendo NaCl 0,15M) e os GSLs totais foram extraídos com
isopropanol:hexano:água (55:20:25, v/v/v, solvente A) e com clorofórmio:metanol (2:1, v/v, solvente B). Os cinco extratos foram unidos e secos em evaporador rotatório,
a amostra foi ressuspensa em clorofórmio:metanol:água (30:6:8, v/v/v, solvente C) e aplicada em coluna DEAE-Sephadex A-25. A fração correspondente aos GSLs
neutros foi eluída com o solvente C e os GSLs acídicos foram eluídos da coluna com acetato de sódio 0,2M em metanol. As frações neutra e acídica foram ressuspensas
no solvente B análise por cromatografia de alta resolução em camada delgada (HPTLC). A HPTLC foi desenvolvida em clorofómio:metanol:CaCl2 0,02% (60:40:9; v/v/v,
solvente D), corada com primulina e os GSLs foram visualizados sob luz ultra-violeta (UV). Os GSLs foram visualizados por coloração com orcinol após revelação em
estufa a 120 C e os grupamentos aminos evidenciados por coloração com ninhidrina. Para remoção de fosfoglicerolipídeos, foi realizada hidrólise alcalina com a fração
neutra e com a acídica. Cada amostra separadamente foi dissolvida em etanol:água:éter:piridina (15:15:5:1; v/v/v/v), acrescentado-se KOH 0,2N em metanol. As soluções
ficaram em temperatura ambiente e foram agitadas a cada 15 minutos. Após 1 hora, foram adicionados ácido acético 1N e água. As amostras foram secas e os GIPCs
purificados por partição com água e butanol saturado em água. A fase superior, butanólica, contendo os GSLs, foi removida e analisada por HPTLC. As bandas de GSLs
neutros foram purificadas por cromatografia em coluna de sílica gel e coluna de fase reversa C-18. O material puro foi fracionado por cromatografia líquida de alta
resolução (HPLC). Visando purificar bandas da fração acídica de S. schenckii foram desenvolvidas HPTLCs preparativas no solvente D. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os diferentes GSLs, bem como os perfis cromatográficos de CMH e GIPCs extraídos de forma de levedura de S. schenckii foram visualizados após coloração com
orcinol. Por HPTLC, verificamos na fração neutra além da presença de um componente com migração similar à monohexosil ceramida (CMH) padrão, componentes
com migração cromatográfica mais baixa. A presença de fosfato nos glicolipídeos acídicos foi confirmada após coloração com reagente de Dittmer-Lester, indicando que
compostos são GIPCs. A purificação de GIPCs por cromatografia preparativa em placas de HPTLC resultou em um rendimento muito baixo. Um dado interessante foi a
visualização de três componentes de baixa migração cromatográfica presentes na fração neutra e resistentes à hidrólise alcalina. Este material foi reaplicado em uma
coluna DEAE-Sephadex para descartar a possibilidade de se tratar de um GIPC acídico não retido, no entanto esta fração continuou não sendo retida em DEAESephadex. Com a finalidade de verificar se um dos componentes purificados por cromatografia em sílica gel poderia ser o GIPC Ss-Y6, foi desenvolvida outra HPTLC e
corada também com ninhidrina, sendo detectada uma banda de baixa migração cromatográfica. Para melhor fracionamento das diferentes bandas, os GIPCs foram
aplicados em uma coluna de sílica gel, coluna de fase reversa C-18 e posteriormente foram separados por HPLC. As diferentes frações estão sendo utilizadas para
imunização de camundongos e analise do potencial de inibição linfoblástica desses GIPCs em culturas de linfócitos de camundongos
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Resumo:

MATERNAL ALCOHOL CONSUMPTION DURING PREGNANCY AND NURSERY EFFECTS CONTRACTILE RESPONSE IN RAT VAS DEFERENS OF
DESCENDENTS Ribeiro, C.A.; Verde, L. F.; Reuter, H.R., Jurkiewicz, N.H.; Jurkiewicz, A.– Dept. of Pharmacology, UNIFESP/EPM, São Paulo-SP.
Introduction and objectives: Considering previous evidences (Zimmerberg,B., Alcohol 12:71,1995), our objective was to check if treatment of parents with alcohol during
pregnancy and nursery produces changes of adrenergic and cholinergic systems of rat litters.
Methods: Wistar rats, 4 months old, were treated from the 1st day of pregnancy until the 10 th day post-partum with 20, 25, or 30% oral alcohol ad libitum. Controls
received drinking water. Functional experiments were made by testing the contraction induced by agonists in vas deferens of 40 days old litters.
Results: The following weights were lower in treated male litters than in controls: body (74,7+/-8,12 and 130,3+/-5,31g), vas deferens (13,7+/-1,68 and 23,9+/-1,96mg),
heart (381,4+/-32,6 and 678,7+/-37,0mg), testicle (436,7+/-66,8 and 812,48+/-50,7mg), respectively. The contractile maximal response (g) of the following agonists were
also lower: noradrenaline (0,88+/-0,15 and 1,45+/-0,09), phenilefrine (0,84+/-0,15 and 1,46+/-0,12), (0,73+/-0,09 and 1,14+/-0,10), BaCl2 (1,0+/-0,21 and 2,0+/-0,13)
without changes of apparent affinity (pD2). The relative responsiveness (ro) for noradrenaline was significantly increased (0,91+/-0,04 and 0,73+/-0,04). Conclusion:
Alcohol use during pregnancy and nursery affects body and organ weights in young descendent males, as well as the contractile response of the vas deferens. Although
the mode of action of alcohol is still under study, it is assumed that the functional changes are related, at least in part, to alterations of receptor systems.
Supported by Fapesp, CNPq and Capes.
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Resumo:

A Propionibacterium acnes é um bacilo anaeróbio, pertencente à microflora humana. Essa bactéria morta administrada em animais aumenta a atividade fagocítica e
tumoricida de macrófagos, induz atividade tumoricida em células CD4+, e aumenta a resistência a infecções. Os efeitos produzidos pela P. acnes ocorrem pelo aumento
de citocinas pró-inflamatórias e da expressão de moléculas em macrófagos e modulação de linfócitos Th2 para Th1.
Em nosso laboratório é estudada a ação direta desta bactéria e de seus componentes purificados (polissacarídeos e protéicos) sobre células da resposta imune em
animais submetidos a diferentes esquemas de tratamento e modelos experimentais como melanoma murino e reação de hipersensibilidade tipo I à ovoalbumina (mimetiza
asma humana). Observamos que, após 24 h da injeção intraperitoneal de P. acnes ou de seu componente polissacarídeo em camundongo C57BL6, há aumento da
população de macrófagos e células NK e TNK no lavado peritoneal, da citotoxicidade para células de melanoma murino e da concentração de NO e TNF no
sobrenadante das culturas. Também houve mudança no padrão de resposta, diminuindo a síntese de IL-4 e aumentando a de INF-, citocinas intracelulares da população
de células NK.
A partir desses dados, temos o objetivo de verificar se a injeção subcutânea de P. acnes é capaz de induzir os mesmos efeitos, por via sistêmica, sobre as células do
lavado peritoneal de camundongos C57BL6.

Utilizamos como esquema de tratamento 4 injeções subcutâneas de P. acnes
morta pelo calor (1 dose/semana) em camundongos C57BL6 para as
concentrações de 140g e 280g da bactéria por animal. Os resultados desses
esquemas de tratamento são obtidos pela análise das células do lavado peritoneal,
colhidas após 3 dias da última injeção, comparadas com as células do grupo
controle (animais tratados com salina).

Experimentos utilizados: citometria de fluxo – as populações celulares são identificadas empregando-se anticorpos monoclonais específicos, marcados com florocromo,
para macrófagos, linfócitos T (CD4+ e CD8+) e B (B1 e B1a) e células NK (CD3+, CD4+ e CD8+); ensaio de citotoxicidade: as células do lavado peritoneal foram cocultivadas com células B16F10 (melanoma murino), marcadas com timidina radioativa, e sua ação citotóxica analisada em contador ; dosagem de NO e TNF no
sobrenadante das culturas do ensaio de citotoxicidade; e avaliação da síntese de citocina intracelular (IL-4 e INF-) pelas células NK feita por citometria de fluxo, em que
as células foram duplamente marcadas com anticorpos para moléculas de superfície e para citocina intracelular.
O tratamento dos animais por via subcutânea foi capaz de modular diferentes populações celulares no lavado peritoneal dos animais, principalmente a população de
células TNK. Esta população permaneceu aumentada quando a dose da bactéria foi aumentada. Portanto, nosso esquema de tratamento induziu um efeito sistêmico da
P.acnes, capaz de modular as populações celulares do lavado peritoneal. Além da população de células TNK, observamos aumento das populações de células TCD4+,
TCD8 + e linfócitos B (B1).
Ao analisarmos a população de macrófagos do lavado peritoneal por citometria de fluxo, verificamos que não ocorreu aumento dessas células com nenhum esquema de
tratamento. Já, nos camundongos tratados com 280 g de P.acnes, houve diminuição de macrófagos quando comparados ao grupo controle, indicando a possibilidade
de migração dessas células do peritôneo para o local da inoculação da bactéria.
Observamos também que esta população de macrófagos não foi citotóxica para células tumorais, demonstrada nos ensaios de citotoxicidade. Entretanto não podemos
afirmar que a P. acnes não modulou a resposta citotóxica, uma vez que o estimulo foi via subcutânea e a analise feita intraperitonealmente.
Não observamos a ativação das funções de macrófagos quando quantificamos NO e TNF- nos sobrenadantes de cultura destas células co-cultivadas com células
tumorais, não havendo diferença entre os grupos tratados com P. acnes e controle, confirmando que o tratamento sistêmico não ativou essas células. Por outro lado,
em trabalho realizado em nosso laboratório, foi demonstrado que tanto a injeção subcutânea de P. acnes como da sua fração polissacarídica purificada são capazes de
aumentar a atividade fagocítica destas células.
Houve aumento discreto da população de células TNK, e a bactéria, por via sistêmica, foi capaz de aumentar tanto a síntese de IL-4 como a de IFN- por estas células.
O aumento significativo dessa população foi observado em nosso laboratório quando a bactéria também foi inoculada por via intraperitoneal (ANANIAS, et.al. 2001).
Concluímos que os efeitos sistêmicos da P. acnes na modulação de macrófagos do lavado peritoneal em relação à atividade citotóxica nas doses utilizadas não foram
eficazes. Por outro lado, a modulação da população de células NK, embora discreta, é importante e deve ser objeto de novas investigações, uma vez que tais células
desempenham papel fundamental na resposta imune a tumores.
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Resumo:
INTRODUÇÃO O fungo dimórfico, Sporothrix schenckii, é o agente etiológico da esporotricose que se caracteriza como uma infecção crônica usualmente limitada aos
tecidos cutâneo e subcutâneo. Recentemente, nosso laboratório caracterizou os cerebrosídeos e os glicosilinositolfosfoceramidas (GIPCs) de S. schenckii. Os antígenos
glicoesfingolipídicos majoritários detectados na forma de levedura são: glucosilceramida (GlcCer) e o GIPC Ss-Y6, que apresenta a estrutura: Manalfa1-3 Manalfa16GlcNH2alfa1-2Ins1-P-Cer. Trabalhos de nosso grupo e da literatura têm mostrado que os glicoesfingolipídeos (GSLs) presentes em fungos podem estar envolvidos com
o crescimento e formação do corpo de frutificação. OBJETIVOS Caracterizar a monohexosil ceramida (CMH) de S. schenckii e analisar o efeito do anticorpo monoclonal
(mAb) MEST-2, específico para glucosilceramidas de fungos no crescimento do S. schenckii. METODOLOGIA O S. schenckii foi cultivado em meio Sabouraud líquido
(Neopeptona 10 g/L; Dextrose 20 g/L) para crescimento a 37 C, de leveduras. Os fungos foram inativados com timerosal 0,02%, o meio de cultura filtrado, as células
lavadas com PBS (tampão fosfato 0,01M; pH 7,2; contendo NaCl 0,15M) e os GSLs totais extraídos com isopropanol:hexano:água (55:20:25, v/v/v, solvente A) e com
clorofórmio:metanol (2:1, v/v). Os extratos foram unidos e secos. A amostra foi ressuspensa em clorofórmio:metanol:água (30:6:8, v/v/v, solvente B) e aplicada em coluna
DEAE-Sephadex A-25. Os GSLs neutros foram eluídos com 5 volumes do solvente B e os acídicos com 5 volumes de acetato de sódio 0,2M em metanol. As frações
neutra e acídica foram analisadas por cromatografia de alta resolução em camada delgada (HPTLC) que foi desenvolvida em clorofómio:metanol:CaCl2 0,02% (60:40:9;
v/v/v, solvente C). Para analisar se a fração neutra do S. schenckii apresentava mais de um tipo de CMH, desenvolveu-se HPTLCs utilizando o solvente
clorofórmio:metanol:NH4OH 2N (40:10:1, v/v/v, solvente D), no qual glucosilceramida e galactosilceramida apresentam diferentes Rf. Para verificar a presença de GlcCer
contendo ácido graxo 2-hidroxilado, realizou-se a imunocoloração dos GSLs neutros do S. schenckii com o mAb MEST-2. A placa de HPTLC foi desenvolvida no solvente
C, a lâmina imersa em polimetacrilato 0,5% em éter de petróleo e bloqueada com BSA 5%, em seguida incubada com o anticorpo primário (MEST-2) a 4 C overnight,
incubada com anticorpo secundário em BSA 1%, e incubada com proteína A marcada com 125I. Entre as diferentes etapas a lâmina foi lavada 5 vezes com PBS. A
banda reativa com o mAb foi visualizada por radioautografia. Os CMHs foram purificados por HPTLC preparativa utilizando o solvente D, a placa foi borrifada com
primulina, sob luz ultravioleta, visualizou-se os CMHs separadamente, a sílica foi raspada e os GSLs extraídos por sonicação no solvente A, centrifugou-se e retirou-se
o sobrenadante contendo os GSLs. A composição de açúcares dos CMHs foi analisada após hidrólise ácida total. Os dois CMHs purificados foram secos, ressuspensos
em ácido trifluoracético 4,0 M e hidrolisados a 100 C. As amostras foram lavadas três vezes com água, secas sob fluxo de N2 até a neutralização do pH, ressuspensas
em água e aplicadas em placa de HPTLC. A cromatografia foi desenvolvida no solvente acetato de etila:piridina:água (8:2:1; v/v/v) e os monossacarídeos corados com
orcinol/H2SO4. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os diferentes GSLs de S. shenckii foram visualizados após coloração com orcinol/H2SO4. Por cromatografia em camada
delgada, desenvolvida no solvente C, verificamos na fração neutra a presença de um componente com migração similar a glucosil ceramida padrão. Por imunocoloração
da placa de HPTLC, verificamos que o CMH apresentou reatividade com o mAb MEST-2, indicando que esse composto seria uma glucosilceramida contendo ácido graxo
2-hidroxilado em sua porção lipídica. Constatamos através da cromatografia em camada delgada desenvolvida no solvente D, o fracionamento do CMH do S. schenckii
em dois componentes: CMH1 e CMH2 que foram purificados através da HPTLC preparativa. Através da hidrólise ácida, foram identificados os tipos de açúcares dos dois
CMHs do S. schenckii. No CMH1, observamos a presença de galactose e glucose em proporções equimolares; no CMH2 foi notada, apenas, a presença de glucose.
Assim, a diferença existente na migração das glucosilceramidas do CMH1 e 2 seria devida à diferença na porção ceramida. Experimentos serão realizados para analisar
a porção ceramida destes CMHs por cromatografia gasosa acoplada a espectometria de massa. Experimentos utilizando o mAb MEST-2 e as formas de levedura estão
em andamento analisando o efeito de diferentes concentrações deste mAb no crescimento das formas de levedura de S. schenckii.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
A isquemia pode ser definida como diminuição do aporte sangüíneo para os tecidos, e ocorre quando a circulação é impedida por processos ateroscleróticos ou por
dificuldade de transporte de nutrientes na microcirculação de pacientes diabéticos. Este processo leva a uma condição de hipóxia do local afetado e, dependendo da
severidade e do tempo de duração, poderá levar à isquemia parcial ou total.
A isquemia crônica crítica (aquela na qual existe dor de forte intensidade, persistente mesmo em repouso e úlceras de difícil cicatrização) acomete cerca de 500 a 1000
pacientes por milhão de habitantes por ano em todo o mundo. Destes, 50% terão recuperação parcial do membro ou amputação menor, 25% sofrerão amputação maior
e outros 25% evoluirão para óbito. O tratamento existente consiste em angioplastia (cirurgia para desobstrução dos vasos) que pode levar à lesão do vaso, causando
estenose. Uma alternativa é o tratamento com proteínas recombinantes que visam estimular in vivo a neovascularização do tecido lesado. Este tipo de abordagem
apresenta alguns problemas que podem restringir seu uso, como: o alto custo de sua produção em larga escala, sua baixa meia-vida e a necessidade de administração
de altas doses da proteína, já que esta será administrada endovenosamente, conseqüentemente podendo causar angiogênese em locais distantes do foco de isquemia.
Portanto, não há um tratamento de fácil aplicação, eficiente, não-invasivo e de baixo custo disponível atualmente.
Uma alternativa seria a terapia gênica, com a administração de vetores cujo produto gênico induziria angiogênese no local isquêmico.
Células tronco hematopoiéticas, encontradas em condições homeostáticas na medula óssea, podem ser mobilizadas e ter sua proliferação e diferenciação estimuladas
por fatores estimuladores de colônia, como granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), interleucina-3 e granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF).
OBJETIVOS
Este projeto visa estabelecer um protocolo de terapia gênica para membros isquêmicos utilizando o gene GM-CSF. Este gene é responsável por direcionar células tronco
hematopoiéticas para a produção de precursores granulócito-macrófago, sobre os quais atuarão G-CSF ou M-CSF, gerando respectivamente granulócitos e monócitos.
A possibilidade de diferenciação destas células em monócitos traz vantagens para utilização de GM-CSF, pois estes são grandes produtores de vascular endothelial
growth factor (VEGF) cuja importância no processo angiogênico já foi descrita.
Após a injeção do vetor que expressa o gene GM-CSF, seu produto atuará sobre a medula óssea, mobilizando células precursoras, e sobre células endoteliais,
estimulando sua migração e proliferação. As primeiras migrarão para o local isquêmico por quimiotaxia, devido a uma série de fatores já descritos, onde encontrarão
estímulos ideais (como VEGF), para iniciar o processo de angiogênese com auxílio das células endoteliais.
METODOLOGIA e RESULTADOS
Para alcançar os objetivos, o vetor plasmidial pCN-GMCSF foi construído através de técnicas de engenharia genética e foi utilizado para avaliar o nível de expressão
gênica in vitro e in vivo.
A expressão gênica foi medida in vitro, através de ELISA do sobrenadante de células A293T transfectadas. Este ELISA está sendo padronizado para as diluições corretas
do sobrenadante.
Para avaliar a expressão gênica in vivo, 100 µg do vetor foram injetados intramuscularmente em camundongos balb/c de 30 g, e após 48 horas o músculo foi removido
para extração proteica. A concentração de GMCSF no extrato bruto foi determinada por ELISA, cuja curva padrão foi previamente estabelecida nas mesmas condições
experimentais. Segundo a literatura, o uso de 10µg/kg de peso de GMCSF aumenta a população de células-tronco em 15 vezes no sangue periférico e uma concentração
de 20 µg/kg de peso, pode levar a um aumento de até 50 vezes, que seria suficiente para alcançar o nosso objetivo. A concentração de GMCSF obtida nos camundongos
nas condições acima foi superior a 1 µg por extrato total dos músculos, o que corresponde a 33 µg de GM-CSF por kg de peso do animal. É um valor totalmente
satisfatório para o alcance do nosso objetivo. Também é importante salientar que a mobilização de células tronco com o GM-CSF recombinante requer administração
contínua para alcançar um nível desejado; e em nosso sistema, uma injeção do vetor deverá manter o nível do GM-CSF obtido por uma semana, pois esta é a curva de
expressão gênica in vivo vista na literatura.
Atualmente, os membros dos camundongos que receberam o vetor estão sendo analisados por imunohistoquímica para avaliar o grau de angiogênese e a qualidade
das células presentes no local de injeção. Além disso, a concentração do GM-CSF presente no soro dos animais também está sendo determinada.
PRÓXIMAS ETAPAS
Uma vez comprovada a eficácia do vetor na mobilização das células tronco, os animais serão tratados e operados, para avaliação do efeito fisiológico da expressão do
vetor no músculo esquelético. A medida de tensão muscular será determinada e será feita análise histológica para quantificação da angiogênese.
Participantes:0 Mariana Grings, Sang Won Han
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Resumo:
Esse estudo tem por objetivos, demonstrar através do processo de isquemia e reperfusão dos rins de camundongos knockout para galectina 3, e posterior análise de
sangue e rins, a relação da molécula de galectina 3 com o processo inflamatório, bem como a ação de radicais livres de oxigênio e expressão de fatores nucleares do
tipo NFkB.
O estudo consiste em submeter camundongos knockout a um prossesso de isquemia do pedículo renal por 45 minutos. Após a realização do procedimento, o camundongo
24 horas depois é submetido à uma nefrectomia e tem sangue coletado para análises de uréia e creatinina que irão possibilitar a verificação das alterações das funcções
renais.
Os rins retirados são submetidos à procedimentos de himunohistoquímica e suspensão de células para realização de citometria de fluxo para verificação das quantidades
de radicais livres de oxigênio e expressão de fatores nucleares (NFkB).
Os camundongos que apresentam a expressão das moléculas de galectina 3 apresentam uma maior expressão de fatores nucleares (NFkB), que aumentam a expressão
de genes pró inflamatórios, principalmente, além disso percebe-se que há um aumento significativo nas quantidades de radicais livres de oxigênio, fato relacionado à
redução da demanda de ATP devido a isquemia, aumentando as reações de transformação desse em radicais livres de oxigênio.
O estudo foi realizado em grupos de 4 camundongos com pesos e idades aproximadamente iguais, sendo que dois deles não possuem a expressão de moléculas de
galectina3 e dois deles possuem a expressão das moléculas.
Os anestésicos utilizados foram derivados de uma diluição de ketamina e xilazina em água, e os animais foram submetidos à uma alimentação normal com ração e
temperaturas ideais em biotério.
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Resumo:
Aminopeptidases (AP) são enzimas que hidrolisam ligações N-terminal de proteínas e substratos cromogênicos L-aminoacil-b-naftilamidas (AA-NA) e L-aminoacil-pnitroanilidas (AA-Nan).OBJETIVOS: Purificar e caaracterizar as APs prevalecentes no fígado de rato em regeneração, verificar as alterações da atividade dessas enzimas
causadas pela retirada de um dos lóbulos durante a reestruturação hepática e comparar as atividades aminopeptidásicas encontradas no fígado em regeneração com
as do fígado normal, buscando esclarecer a função dessas enzimas na recuperação do tecido hepático. MATERIAIS E MÉTODOS: Na Hepatectomia parcial o lóbulo
anterior era retirado e desprezado. Os ratos com 12 semanas e 260g eram mantidos durante intervalo de tempo pré-determinado, sem restrição hídrica, alimentar ou de
atividade física. Ao término de cada período, os lóbulos restantes eram retirados, homogeneizados em Ultra-Turrax, com tampão fosfato de sódio 20 mM e pH 7,0, tratado
com Triton X-100 (0,2mg/ml) e congelado “over-night”. Após descongelamento, os homogenatos eram centrifugados e os sobrenadantes utilizados na purificação das
enzimas, através de cromatografia de troca iônica. Em cada fração foi determinada a quantidade de proteína (A280 nm), a condutância e a atividade aminopeptidásica
sobre AA-Nan. Foram estudados 5 grupos: A (normal), B (12 h), C (48 h), D (7 dias) e E (30 dias). Para cada grupo, foi feito um controle. Em todas as cromatografias
foram eluídos um pico protéico não retido (FR1) e um segundo pico eluído durante o gradiente linear de força iônica (FR2). Para os grupos expostos ao ato cirúrgico,
incluindo os controles, houve um aumento da atividade sobre Leu-Nan em relação ao grupo normal (A ). Para os ratos hepatectomizados houve um aumento de 2 a 3
vezes na quantidade de proteína em relação aos grupos controles, indicando um aumento da síntese protéica durante a fase de regeneração. Tanto os ratos submetidos
ao “stress” cirúrgico como os hepatectomizados apresentaram um aumento da atividade da Metionilaminopeptidase, responsável pela remoção da metionina inicial da
cadeia peptídica em formação, o que não nos permite qualquer conclusão até o presente momento.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
Splicing alternativo é um mecanismo que possibilita a geração de produtos diferentes a partir do mesmo mRNA primário, sendo que as variantes de splicing podem
codificar proteínas com funções diferentes. A linfotoxina (LT) é uma citocina, membro da família do fator de necrose tumoral (TNF, tumor necrosis factor), produzida por
linfócitos. Ela pode ocorrer sob duas formas: solúvel (LT alfa) ou de membrana (LT alfa associada à LT beta). As LTs atuam na inflamação, no desenvolvimento de
órgãos linfóides periféricos e nas doenças autoimunes.
Os genes das LTs alfa e beta estão localizados no cromossomo 6. Para o gene da LT alfa, foi caracterizado apenas um transcrito de 4 exons. Já para o gene da LT beta
foram encontradas duas variantes de splicing : variante 1, com 4 exons e variante 2, sem o exon 2. A variante 2 foi descrita somente em linfomas.
OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi pesquisar variantes de splicing das LTs alfa e beta em células mononucleares de sangue periférico de indivíduos saudáveis da população
branca brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS
O material para este estudo consistiu de amostras de sangue coletadas de 38 indivíduos saudáveis, brancos, na faixa etária de 20 a 50 anos.
A busca de seqüências candidatas a variantes de splicing foi realizada na base de dados de etiquetas de seqüências expressas (EST, expressed sequence tags) através
do programa “Genome Browser”.
As células mononucleares (CMNs) foram separadas do sangue periférico usando gradiente de densidade Ficoll-Paque. Foram extraídos o RNA citoplasmático e total de
CMNs de 4 indivíduos. Também, foi preparado um pool de RNA total de CMNs de 34 indivíduos. A expressão de variantes de splicing foi estudada através de RT-PCR
(reverse transcriptase – polymerase chain reaction).
Estratégias para detecção de novas variantes de splicing:
a) amplificação e sequenciamento das variantes indicadas na busca virtual;
b) amplificação da seqüência codificadora de mRNA e sequenciamento dos produtos de pesos diferentes do esperado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A)Caracterizamos quatro novas variantes de splicing da LT alfa no RNA total de CMNs: uma com exon 1 alternativo, outra com retenção do intron 2 e duas com exclusão
parcial do exon 4.
B)A variante da LT alfa com retenção do intron 2 foi detectada também no RNA citoplasmático. Isso indica que essa variante não é um RNA imaturo, cujo splicing ainda
não foi terminado, e pode ser traduzida.
C)As variantes com exon 1 alternativo e as com exclusão parcial do exon 4 não foram detectadas no RNA citoplasmático. Entretanto, elas não podem ser RNAs imaturos,
pois são geradas por exclusão, total ou parcial, de um exon. Dessa forma, se deslocarem para o citoplasma, podem também ser traduzidas.
D)Todos os novos eventos de splicing da LT alfa alteram as fases abertas de leitura (ORF, Open Reading Frames). Portanto, essas variantes podem codificar novas
proteinas.
E)Detectamos a variante 2 da LT beta, previamente descrita apenas em linfomas, em CMNs de indivíduos saudáveis. Padronizamos o método de detecção específica
desta variante através da depleção da variante 1 com uma enzima de restrição.
Conclusão:
Neste trabalho detectamos quatro novas variantes de splicing da LT alfa que podem codificar novas proteínas. O estudo da expressão destas variantes em linfócitos T
e B com diferentes estados de ativação pode esclarecer a sua importância funcional na resposta imune.
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Resumo:
roteinases are being studied in cellular and extracellular functions as inflammatory agents in hyperalgesia and edema models. As it was demonstrated previously, trypsin
shows a nociceptive effect on rat paw and induces time-dependent edema (Dale, 2002). Based on these informations, the antinociceptive effect of BbKI, human plasma
kallikrein inhibitor purified from Bauhinia bauhinioides’ seeds was studied in inflammatory hyperalgesia induced by trypsin in Wistar rats. BbKI inhibits trypsin, human and
rat plasma kallikrein with dissociation constant (Ki) 20.0, 4.7 and 5.2 nM, respectively. Hyperalgesia was induced by trypsin 2.0uM. Inhibitor and trypsin were pre-incubated
prior to their subcutaneous administration in paw region and the antinociceptive effect was evaluated by paw-pressure test as described by Randall and Selitto, 1957. The
results indicated that BbKI completely inhibits hyperalgesia caused by trypsin and decreases 60% the paw edema. On the other hand, BbKI did not interfere on the
hyperalgesia and edema induced by bradykinin.
Supported by: FAPESP, CNPq, SPDM.
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Resumo:
Paracoccidioides brasiliensis é o microorganismo causador da paracoccidioidomicose humana (PCM), micose sistêmica endêmica no Brasil. A doença ativa é uma micose
de natureza granulomatosa, que se apresenta nas formas crônica (adulta/pulmonar) ou aguda (juvenil/linfática). O P. brasiliensis apresenta dimorfismo termo-dependente,
estando na fase de micélio quando cultivado à temperatura ambiente e na fase de levedura em parasitismo, ou quando cultivado a 37oC. O antígeno imunodominante
do P. brasiliensis é a gp43, uma glicoproteína de 43 kDa especificamente reconhecida por soros de pacientes com PCM em testes imunodiagnósticos onde é apresentada
em sua conformação nativa. A gp43 suscita uma resposta imune celular protetora em camundongos, e é um possível fator de virulência. O gene PbGP43 apresenta sua
fase aberta de leitura contida em um fragmento de 1.329 pb com 2 exons intercalados por um intron de 78 nucleotídeos, e codifica um polipeptídeo de 416 aminoácidos,
dos quais 35 correspondem a um peptídeo líder.
A manipulação genética no P. brasiliensis é embrionária, ao contrário dos patógenos dimórficos Histoplasma capsulatum e Blastomyces dermatitidis, filogeneticamente
próximos ao P. brasiliensis, para os Quais sistemas de transformação e inativação gênica por recombinação homóloga foram estabelecidos nos últimos anos. O projeto
PIBIC visa ao estabelecimento de um sistema de transformação por eletroporação e/ou mediado pela bactéria Agrobacterium tumefaciens. Construções plasmidiais
introduzidas no P. brasiliensis apresentaram o PbGP43 substituído pelo gene de resistência à higromicina (HPH), já que o fungo é sensível a esse antibiótico. Desta
forma, além de estabelecer um sistema de transformação, testamos a possibilidade de substituição do gene por recombinação homóloga. As duas construções utilizadas
na transformação possuem 306 pb da região promotora do PbGP43. A diferença entre elas está no tamanho da sequência 3´UTR: a construção TS contém 203 pb,
enquanto a TL contém 994 pb. Tanto TS quanto TL foram clonados em vetor pUC18, dando origem aos plasmídeos pUCTS e pUCTL. Preparações plasmidiais purificadas
em cloreto de césio foram linearizadas com HindIII para introdução em P. brasiliensis através de eletroporações. Até o momento foram realizadas 8 eletroporações,
porém sem sucesso, apesar de diversas modificações realizadas entre elas.
Paralelamente, foram realizadas transformações mediadas por A. tumefaciens. A A. tumefaciens é uma bactéria gram-negativa responsável pelo aparecimento de tumor
(“crown gall”) em alguns vegetais, através da transferência de um segmento de DNA (T-DNA) presente em seu plasmídeo Ti (“tumor-inducing”). O fragmento de T-DNA,
flanqueado por duas seqüências de repetição de 24 pares de bases (bordas esquerda e direita), integra-se randomicamente ao genoma nuclear da planta levando ao
aparecimento do tumor. Esse processo depende da indução de uma série de genes de virulência (vir) localizados no plasmídeo Ti. Os plasmídeos utilizados em
transformação de fungos foram modificados de modo a conter apenas os genes necessários à transferência e integração do T-DNA no interior do genoma do hospedeiro.
Os fragmentos TS e TL foram subclonados nos sítios SalI/HindIII do vetor modificado pBIN19, dando origem aos plasmídeos pBINTS e pBINTL. Bactérias E. coli DH5-a
transformadas com esses plasmídeos foram selecionadas em meio contendo canamicina, para purificação e análise. Em seguida, bactérias A. tumefaciens competentes
foram transformadas com estes plasmídeos e cultivadas em meio seletivo. Plasmídeos extraídos de bactérias transformadas apresentaram o marcador HPH, como
confirmado por “dot-blot”. As bactérias selecionadas foram expandidas, co-cultivadas com P. brasiliensis em meio líquido e plaqueadas em meio contendo higromicina.
O experimento foi realizado 2 vezes, sendo que na primeira o P. brasiliensis não se adaptou ao meio do co-cultivo. Na segunda tentativa, esse meio foi modificado.
Primeiramente, as bactérias foram cocultivadas com o fungo em meio líquido BHI-glucose contendo 25 mg/mL de rifampicina. Em seguida, as células foram plaqueadas
no mesmo meio com 100 mg/mL higromicina B. Apenas as células contendo a construção TL cresceram. Essas células foram repicadas por duas vezes em meio seletivo,
porém os fungos deixaram de crescer nos repiques posteriores, tanto em meio sólido quanto líquido. Atualmente, uma terceira transformação está em andamento, sendo
que o principal foco de variação está nos meios de co-cultivo. As construções que serão utilizadas nas próximas tansformações também estão sendo modificadas, de
forma que o HPH estará sob o comando da região promotora do gene que codifica a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (gpdA) de Aspergillus nidulans, assegurando
a expressão não regulada da proteína.
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Resumo:
Objetivo: Avaliar o efeito da hiperprolactinemia induzida pela metoclopramida na córnea de camundongas, bem como, analisar aos níveis de estrogênio e progesterona
circulantes.
Metodologia: 20 camundongas, virgens, adultas com três ou mais ciclos estrais de 4-5 dias foram divididas em dois grupos, a saber: Grupo A - animais que receberam
injeções subcutâneas de solução salina 0,9%; e Grupo B - camundongas que receberam injeções subcutâneas de metoclopramida (10 mg/ml). As injeções foram
administradas diariamente, sempre no mesmo período, durante pelo menos 50 dias consecutivos. Após esse período todos os animais foram anestesiados e sacrificados
por decapitação na fase de proestro. Foi coletado sangue e enviado para dosagem de estradiol e progesterona no laboratório Central. Em seguida, os olhos foram
imediatamente retiradas, fixadas em formol a 10% e submetidas à rotina para inclusão em parafina. Os cortes foram corados pelo H.E e observados em microscopia de
luz.
Resultados: A conjuntiva do grupo A apresentou maior concentração de eosinófilos do que no grupo B. Nesse mesmo grupo o epitélio anterior da córnea apresentou-se
mais espesso em relação ao Grupo B. No entanto, o estroma constituído por fibras colágenas da córnea no grupo B mostrou-se mais compactado e com maior número
de lamelas. Houve também espessamento das camadas da córnea (GA = 251.1 ± 60.1mm e GB = 620,4 ± 54.4 mm). Na dosagem homonal, houve redução significante
dos valores de estradiol e progesterona no GB comparado com o controle (GA – estradiol 46,6 ± 2,2 pg/ml; progesterona 39,4 ± 1,1 ng/ml; GB – estradiol 2,8 ± 0,2 pg/ml;
progesterona 2,8 ± 0,2 ng/ml, p<0.05)
Conclusão: A hiperprolactinemia induziu mudanças nas fibras colágenas e no epitélio anterior da córnea do globo ocular, talvez por um aumento na pressão ocular. A
hiperprolactinemia induziu a redução dos níveis de hormônios sexuais pelo ovário. Esta alteração pode estar relacionada com as alterações oculares.
Apoio financeiro: FAPESP
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Resumo:

Potência aeróbia máxima é um dos principais critérios utilizados para avaliar a performance aeróbia no esporte competitivo. É útil tanto na avaliação do componente
aeróbio do programa de treinamento, quanto na prescrição de intensidades de treinamento. Entretanto, a avaliação desse parâmetro, também conhecido como consumo
máximo de oxigênio (VO2máx), está submetida ao princípio da especificidade do exercício realizado. Este princípio é ainda mais importante na natação, modalidade em
que grande parte da massa muscular envolvida (membros superiores) é diferente da massa muscular geralmente utilizada na maioria dos testes de avaliação (membros
inferiores). A partir de muitos estudos já realizados, foi possível concluir que o VO2máx é específico à modalidade de treinamento e à musculatura empregada durante o
exercício máximo. Isso implica que um teste físico envolvendo uma grande massa muscular especificamente treinada, deveria, teoricamente, alcançar valores muito altos
de VO2, senão o VO2máx, quando se compara os resultados obtidos com diferentes tipos de procedimentos. Outro critério muito utilizado para avaliação da performance
baseada na análise de um teste incremental é o limiar anaeróbio, que pode ser determinado pela análise das respostas fisiológicas, tanto por medida da concentração
de lactato sanguíneo, quanto por medida da ventilação pulmonar. A determinação do limiar anaeróbio também está sujeita ao princípio da especificidade e, principalmente,
ao protocolo utilizado em ambos os tipos de medidas. Muitos estudos foram realizados e diferentes resultados foram encontrados, sendo que não há um consenso sobre
a validade da prescrição de exercícios baseada em testes realizados em esteira, ergômetros de braços e pernas para a natação. Poucos estudos realizaram as medidas
de consumo diretas durante a natação, sendo que, em sua maioria, o VO2max foi estimado por outros métodos, como por exemplo, o de extrapolação, com dados do
período de recuperação após o teste. A definição da similaridade ou não dos resultados obtidos com os diferentes ergômetros pode representar melhora do processo
de avaliação (se a medida na piscina for essencial) ou economia (não sendo obrigatória a aquisição de sistemas ergoespirométricos adaptados para a piscina), se as
medidas da piscina forem similares às medidas dos outros ergômetros. Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo determinar a eficiência da análise específica
das respostas ventilatórias obtidas durante testes de esforço máximo na piscina, com relação às respostas obtidas em ergômetros laboratoriais, em nadadores
competitivos. Além disso, comparar as medidas ventilatórias obtidas durante os testes e aquelas obtidas nos trinta segundos imediatamente após o término de cada teste
laboratorial e de campo, e comparar as medidas ventilatórias e de lactato sangüíneo feitas nos testes de campo. Serão utilizados 20 nadadores competitivos voluntários,
que participarão de um teste incremental na esteira, tendo início a 8 km/h durante 2 minutos, com aumento de 1 km/h a cada minuto, um teste no ergômetro de braços,
tendo início a 25 Watts durante 2 minutos, com aumento de 25 Watts por minuto, e dois testes na piscina. Um dos testes de campo será uma seqüência de 7 séries de
100 metros nado crawl, tendo início a 70% da velocidade máxima, com aumento de 5% a cada 100 metros. Haverá monitoramento da freqüência cardíaca e das trocas
gasosas durante todo o período dos testes já citados, e durante os 30 segundos imediatamente após o término dos testes. O outro teste de campo consistirá de 5 séries
de 200 metros nado crawl, a cada 5 minutos cada série, tendo início a 80% da velocidade máxima, com aumento de 5% a cada 200 metros.
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Resumo:
A glicosamina é o substrato preferencial da biossíntese de GAGs e, baseado nas evidências de que a glicosamina estimula a biossíntese de proteoglicanos e age na
reconstrução experimental das lesões da cartilagem, diferentes tipos de glicosaminas têm sido introduzidas na terapia de doenças degenerativas na osteoartrose. A
experiência clínica tem confirmado a sua eficácia. O sulfato de glicosamina tem um efeito significativo na redução da dor e mobilidade durante as atividades diárias.
Entretanto, alguns pacientes que receberam tratamento, apresentaram distúrbios gastrointestinais e vertigem. Administração de altas doses de glicosamina foi associada
à poliúria e a polidipsia em cachorros. A suplementação oral de glicosamina não resulta em alterações clínicas significativas no metabolismo da glicose em pacientes
portadores de Diabetes Mellitos tipo 2. Apesar da experiência clínica ter demostrado que a administração de glicosamina pode auxiliar no controle da dor na Osteoartrite
de joelho, é prematuro sua prescrição antes de melhores estudos visto que não existe ainda na literarura científica trabalhos sobre os efeitos da glicosamina nas estruturas
envolvidas no metabolismo dos carboidratos, por exemplo, células hepáticas e pancreáticas. O sulfato de glicosamina ( Dinaflex ® ) é uma droga utilizada extensivamente
no manejo clínico da dor na Osteoartrite.
Nesse trabalho existe interesse no estudo das possíveis alterações morfológicas no fígado e pâncreas após o tratamento de animais com sulfato de glicosamina.
Nos experimentos foram utilizados ratos adultos velhos albinos com 1 ano de idade divididos em 2 grupos:
Grupo 1 – 5 ratos receberam solução salina (Controle).
Grupo 2 – 5 ratos foram tratados com solução de sulfato de glicosamina (Tratado).
Os animais foram tratados diariamente pela técnica de gavagem com sonda metálica, sendo que o grupo 1 recebeu apenas solução fisiológica e o grupo 2 solução com
18 mg da droga. Após o período de 21 dias de tratamento, foi realizada nova anestesia com éter e ressecção cirúrgica de fragmentos do fígado e pâncreas. Os fragmentos
de fígado fixados com solução de Gendre foram processados com álcool absoluto, tomando-se esse cuidado para a preservação da reserva de glicogênio que serão
estudadas com a coloração pelo método de PAS. Os fragmentos de pâncreas foram fixados em solução de Bouin e processados para inclusão em parafina e historesina.
Os cortes em parafina foram corados por Hematoxilina Eosina para estudo morfológico. Foram realizados cortes de fígado e coloração pelo método de PAS. Foi realizada
a morfometria das lâminas de pâncreas, contando-se o número de ilhotas de Langherans por lâmina.
Numa primeira análise morfométrica de estruturas pancreáticas constatou-se um aumento de 85% do número de Ilhotas de Langherans no grupo Tratado que recebeu
glicosamina, comparando-se com o grupo Controle.
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Resumo:
INTRODUÇAO: Os músculos papilares e as trabéculas cárneas formadas a partir da projeção das fibras ventriculares das diferentes camadas cardíacas para dentro da
luz ventricular e que se mantêm em contato direto com o fluxo sanguíneo, atuam de forma determinante no adequado direcionamento do fluxo sanguíneo e na
conformação muscular ventricular, o que se relaciona diretamente com a função contrátil efetiva do miocárdio. A estrutura do complexo valvar mitral que consiste nas
unidades funcionais formadas pelas válvulas, as cordas tendíneas e os músculos papilares, tem sido estudada na literatura devido à importância das patologias que a
acometem e também à possibilidade de reparo cirúrgico ou da troca da estrutura com diferentes materiais quando ocorrem a ruptura ou elongamento da cordoalha
tendínea. O objetivo deste trabalho é a análise da organização da arquitetura das cordas tendíneas de suínos e de humanos e de sua junção com os músculos papilares
utilizando a microscopia eletrônica de varredura.
MATERIAL E MÉTODO: Corações de humanos e de suínos (Sus scrofa) foram fixados em formaldeído a 4% e dissecados para exposição da cavidade ventricular
esquerda. Extraímos 24 músculos papilares juntamente com suas correspondentes cordas tendíneas, que foram processadas para serem observadas no microscópio
eletrônico de varredura (CEME-UNIFESP). Seccionamos os espécimes em pequenas amostras e as dividimos em 4 grupos, um grupo controle e os outros três foram
submetidos à digestão numa solução de hipoclorito de sódio a 2% durante cinco (grupo2), dez (grupo 3) e quinze (grupo 4) minutos cada grupo. A seqüência do protocolo
foi a seguinte: 1. Lavagem na solução tamponada de cacodilato a 0.1M; 2. Fixação no tetróxido de ósmio a 1%; 3. Lavagem e permanência de 30 minutos no ácido tânico
a 1%; 4.Desidratação gradual em etanol a 50%, 70%, 90% e 100%; 5. Secagem em aparelho de ponto crítico (Balzers CPD 030) utilizando CO2; 6. Montagem no suporte
porta-amostra do MEV (stub); 7. Recobrimento metálico com ouro por “sputtering” (Balzers SCD 050). Por fim, os espécimes foram observados e fotografados no MEV
(JEOL 5200) com aceleração de voltagem de 25 kV.
RESULTADOS: Observamos: 1. Nas amostras do grupo controle a junção entre a corda tendínea e o músculo papilar recoberta pelo endotélio, que estava em
continuidade entre estas duas estruturas anatômicas. 2. Um único músculo papilar pode dar origem a várias cordas tendíneas que por sua vez podem se ramificar,
aspecto este verificado em corações humanos e de suínos. 3. A digestão com hipoclorito em tempos diferentes expôs o arranjo das fibras que constituem as cordas
tendíneas e a região da junção com o músculo papilar. 4. As fibras que constituem as cordas tendíneas formam fascículos e estão dispostas em camadas com um arranjo
predominantemente longitudinal. 5. A digestão demonstra o arranjo sucessivo das camadas, por vezes com arranjos de orientações diferentes. 6. Reconhecem-se fibras
de maior diâmetro (colágenas) e fibras de pequeno diâmetro dispostas como redes em torno das de colágeno (elásticas). 7. Na região da junção as fibras formam um
entrelaçado denso. 8. Encontramos pequenas diferenças na região da junção, início das cordas tendíneas, entre os corações de humano e de suíno. No coração humano
as fibras colágenas têm arranjo mais organizado, formando uma rede com ângulos aproximadamente ortogonais, enquanto que nos suínos formam uma rede com
disposição aleatória das fibras.
DISCUSSÃO:Os músculos papilares do ventrículo esquerdo têm suas fibras musculares originadas das camadas circular em sua porção central e longitudinal interna
recobrindo-os externamente. Eles originam as cordas tendíneas que se prendem nas margens da valva atrioventricular. Várias cordas podem originar-se de um único
músculo papilar e em seguida se ramificarem, tanto em corações humanso com de suínos, como já descrito (Lam et al, 1970; Roberts, Cohen, 1972). A junção entre o
músculo papilar e as cordas tendíneas, examinada pela microscopia de varredura após digestão com hipoclorito de sódio, é composta por fibras colágenas organizadas
de modo diferente quando se compara o coração humano com o suíno. No homem há um denso entrelaçamento, organizado em uma rede entrecruzada formando
ângulos aproximadamente ortogonais. Este aspecto demonstrado neste trabalho é semelhante ao apresentado em secções histológicas da mesma região por MillingtonSanders et al (1998). As cordas tendíneas digeridas com hipoclorito demonstraram uma organização em camadas formadas por fibras colágenas, que se encontram
agrupadas em fascículos. Entremeadas entre as camadas de colágeno temos fibras elásticas com arranjo ao acaso. Esta organização possivelmente sugere uma
característica física da corda tendínea, de tal forma que ela possua resistência fornecida pelas fibras colágenas e elasticidade pelas fibras elásticas. Alterações nestes
componentes da valva atrioventricular esquerda (mitral) podem provocar patologias que comprometem sua função (Perloff, Roberts, 1982; Oosthoek et al, 1998),
manifestada ou pela insuficiência mitral ou prolapso da valva.
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Resumo:
Em camundongos, a implantação do blastocisto no endométrio é antimesometrial e ocorre na manhã do 5 dia de prenhez. O estroma uterino se modifica constituindo a
decídua. As primeiras células do embrião a invadir o endométrio são as células trofoblásticas gigantes (CTGs). A partir do 7 dia de prenhez já se observam os sinais da
involução da decídua antimesometrial, que culmina ao redor do 14 dia de prenhez. Concomitantemente, as CTGs que invadem a decídua, crescem e ocupam o espaço
deixado pelas células deciduais que degeneram. O sucesso da prenhez dependerá de uma adequada interação materno-embrionária.
O objetivo deste trabalho consistiu em analisar, em camundongos, a interface de interação materno-embrionária relacionando aspectos morfológicos e funcionais das
células dessa região no 7 , 8 , 12 e 13 dias de prenhez. Foi dada ênfase às transformações ocorridas nas células trofoblásticas gigantes, que aumentam gradualmente
de volume e atingem seu tamanho máximo ao redor do 13 dia de prenhez. Foram utilizados camundongos Mus musculus, var. albino, jovens, com cerca de 2 meses e
meio de idade. Os animais foram acasalados aproximadamente às 18 h, na proporção de 4 fêmeas virgens para cada macho. O 1 dia de prenhez foi determinado pela
presença de rolha vaginal na manhã seguinte ao acasalamento. Todos os animais foram alimentados ad libitum, com livre acesso à água. Os animais foram sacrificados
nas manhãs do 7º, 8º, 12º e 13º dias de prenhez, através de deslocamento cervical. Foram utilizados 3 animais para cada idade gestacional, dos quais foram retiradas
as dilatações do útero gravídico, contendo os embriões circundados por tecido uterino. Os fragmentos foram fixados em Bouin por 24 horas e processados para inclusão
em parafina. Cortes em torno de 5 micrômetros de espessura foram desparafinizados em xilol, reidratados em concentrações decrescentes de etanol e corados por
hematoxilina-eosina. Foram utilizados cortes da região mediana da área de implantação embrionária, transversais ao eixo longitudinal do útero. Os cortes obtidos foram
analisados ao microscópio de luz, e fotografados no fotomicroscópio Olympus BX50.
No 7º dia de prenhez as células trofoblásticas eram notadas penetrando entre as células deciduais, que se apresentavam, freqüentemente, em degeneração. As CTGs
foram observadas, predominantemente, no pólo abembrionário; células trofoblásticas achatadas foram notadas nas laterais do embrião e no pólo embrionário
encontramos o cone ectoplacentário. As CTGs apresentavam formas poligonais variadas e muitos prolongamentos citoplasmáticos cujas extremidades faziam junção
com os de outras CTGs formando uma rede de células. Nos espaços delimitados pelos prolongamentos das CTGs encontramos células do sangue materno. No 8º dia
de prenhez as CTGs formavam a rede perivitelina e já eram notadas no cone ectoplacentário. Nesta fase havia aumento de CTGs primárias e dininuição de células
trofoblásticas achatadas. No 12º dia de prenhez as CTGs formavam uma camada delgada em contato com a decídua capsular e apresentavam formato alongado, com
poucos prolongamentos, seus citoplasmas se apresentavam levemente basófilos, vesiculosos, os núcleos claros, com heterocromatina na periferia, e os nucléolos eram
evidentes. Na decídua capsular eram observadas células em degeneração e células de aspecto sadio. Na região mesometrial as camadas da placenta estavam se
desenvolvendo e havia várias camadas de CTGs por toda a borda da placenta. O 13º dia de prenhez diferenciou-se do 12º dia de prenhez pela presença, na região
antimesometrial, de grande número de CTGs em degeneração apresentando citoplasmas acidófilos e núcleos reduzidos e picnóticos. A placenta já se apresentava bem
definida.
As CTGs da região antimesometrial são as primeiras a se diferenciarem (primárias) e permanecem em crescimento contínuo até que ao redor do 12º dia de prenhez
diminuem de tamanho e entram em degeneração. As CTGs do pólo embrionário formam as CTGs secundárias que continuam ativas no 13º dia de prenhez e facilitam o
desenvolvimento da placenta corioalantóide.
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Resumo:

Aborto espontâneo é evento comum, afetando uma em cada sete gestações. Por meio de analise macro e microscópica de decídua, tecido placentário, embriões e fetos
e auxiliados por técnicas moleculares é possível atualmente não só confirmar gravidez como excluir possíveis anomalias cromossômicas e doença trofoblástica inclusive
em material blocado em parafina. Dentre as doenças trofoblásticas, a mola hidatiforme é sem dúvida um dos pontos de maior interesse diagnóstico dado o risco de
malignização. Estudos morfológicos e citogenéticos distinguem dois tipos de molas: completa e parcial. Critérios histológicos bem definidos, usualmente separam aborto
hidrópico das gestações molares impedindo assim indicação inadequada destas gestantes em programa de vigilância para doença trofoblástica persistente. Entretanto,
há casos onde o diagnóstico diferencial é difícil. Vários autores ressaltam a importância do emprego da ploidia e métodos moleculares como arma valiosa na definição
destes casos conflitantes assim como na detecção de anormalidades cromossômicas. A hibridização in situ fluorescente (FISH) é método confiável de detecção de
anormalidades cromossômicas numéricas, podendo ser empregado em material parafinado com a vantagem de permitir estudo retrospectivo de amostra representativa,
sobretudo em casos onde o estudo citogenético não foi possível.
O trabalho foi realizado com o objetivo de classificar as molas hidatiformes, separando-as dos abortos hidrópicos com base no estudo histopatológico e
molecula(FISH).Determinar a freqüência de anormalidades cromossômicas, molas completas e parciais e abortos hidrópicos.Padronizar e implantar a técnica de FISH
em material blocado em parafina.
E então ampliar o arsenal investigativo com a finalidade de melhor acompanhamento de pacientes com doença trofoblática gestacional e simultaneamente refinar o
diagnóstico histopatológico em casos de aborto.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma importante causa de mortalidade e morbidade humana, entretanto, nas últimas décadas esta situação têm
diminuído, principalmente devido ao aperfeiçoamento tecnológico e a disponibilidade das mais eficazes e dispendiosas terapias. Para estudarmos o IAM, é necessário
termos um modelo experimental reprodutível e tecnicamente viável, para isso, utilizaremos o modelo proposto em 1959 por Rona et al, que ao administrar isoproterenol
subcutâneo em ratos induziu lesão miocárdica do tipo necrose semelhante ao método da ligadura coronariana experimental e similar àquela causada pelo feocromocitoma
em humanos.
OBJETIVOS: Definir e estabelecer um modelo concreto de IAM para estudos em laboratórios de fisiologia cardiovascular no que diz respeito à estudos hemodinâmicos
como o débito cardíaco, índice de contratilidade máx. e mín., resistência vascular periférica e principalmente as alterações do controle autonômico de controle da pressão
arterial (baroreflexo). Pretenderemos ulteriormente avaliar drogas que minimizem a lesão cardíaca em resposta ao IAM.
MATERIAL E MÉTODO: Ratos Wistar (200 – 250g) foram divididos em dois grupos: 1. Grupo Controle (administração de salina 0,9% subcutâneo); 2. Grupo Infartado:
O isoproterenol na concentração de 150 mg/kg de peso do animal, previamente preparado, dissolvendo-se a droga em 0,5 ml de água destilada será administrado
subcutaneamente na região dorsal do animal. Cada um dos 2 grupos passam por uma bateria de experimentos que duram 3 dias ao final do qual são sacrificados e seus
corações extirpados por meio cirúrgico, para análise histológica da área do infarto e análise por meio de um software de imagem. Realiza-se a administração de salina
ou isoproterenol (dia 0), sendo que 24h após realiza-se a implantação de cânulas na artéria e veia femorais (dia 1) para aferição da PA, FC e infusão de drogas IV,
respectivamente e 48h após (dia 2) realizam-se os experimentos com a finalidade de se comparar os parâmetros hemodinâmicos citados acima, entre os dois grupos.
RESULTADOS: Observa-se nos dados colhidos a comprovação do modelo experimental, evidenciando-se desde o início os efeitos do isoproterenol por meio de sinais,
como: prostração, dispnéia e um grande consumo de água, provavelmente respostas conseqüentes à hipertermia. A caracterização do mecanismo de baroreflexo foi
realizada por meio da infusão de fenilefrina IV em doses crescentes de: 0,025mg, 0,05mg e 0,1mg, promovendo um efeito reflexo em escada e, por meio da administração
de nitroprussiato de sódio em doses crescentes: 0,025mg, 0,05mg e 0,1mg, promovendo uma queda sucessiva da PAM, enquanto que a FC praticamente se mantém.
Comparando-se os resultados dos grupos com os dados que dispomos até o momento, podemos verificar que no grupo de ratos infartados houve uma alteração do
mecanismo barosensitivo (perda da sensibilidade), diminuição do débito cardíaco, redução da Dp/Dt max. e min e ondas típicas de infarto na análise do ECG, o que
demonstram de fato o IAM.
CONCLUSÃO: O principal achado do presente estudo é que uma simples injeção de isoproterenol induz uma síndrome nos ratos que mostram diversas e típicas
características de um moderado IAM, evidenciando áreas em necrose de coagulação, principalmente no ápice do coração, atingindo os ventrículos, podendo por ventura
se estender até a base do coração, infarto esse, semelhante ao que ocorre com o modelo de ligadura da coronária em ratos e ao infarto que ocorre em seres humanos,
sobretudo, no feocromocitoma.
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Resumo:
O objetivo principal do projeto consiste em padronizar a técnica de cultura de células de músculo esquelético de suíno normal e caracterizá-las morfologicamente por
microscopia e fisiologicamente com base nos parâmetros dos movimentos intracelulares de cálcio visando relaciona-los ao estudo da síndrome de hipertermia maligna
no homem e à síndrome de estresse porcina.
Para se obter a cultura de células musculares esqueléticas de suínos extraiu-se uma amostra de tecido (músculo soleus) de animal cedido pelo departamento de cirurgia
experimental da UNIFESP. A amostra, imersa em solução fisiológica ou álcool 70%, foi levada ao laboratório de BIOFÍSICA onde se deu inicio a preparação da cultura.
O tecido, as camadas musculares mais internas e estéreis, foi picotado e fixado em garrafas pelo método de explante com as garrafas tendo sido revestidas, previamente,
com colágeno (para melhor aderência celular). As células são mantidas em cultura, dentro da estufa (à 37ºC e 5% CO2) por cinco semanas com meio DMEM para
propiciar melhor crescimento, proliferação e diferenciação celular, com trocas a cada dois dias. Todos os procedimentos foram feitos na câmara de fluxo laminar.
-Meio de aderência: DMEM suplementado com 10% HS (Soro de cavalo).
-Meio de proliferação: DMEM suplementado com 10% HS + 20% SFB (Soro fetal bovino).
-Meio de diferenciação: DMEM suplementado com 10% HS + 2% SFB
OBS: Em todos os meios foi adicionado 3g de bicarbonato de sódio, 1ml (U/ml de penicilina e 1µg/ml de streptomicina) por litro de solução.Com a cultura em estágio
final de diferenciação as células, apresentando formato alongado e estando sobrepostas umas as outras, são tratadas com a enzima tripsina para soltá-las e em seguida
foram suspensas em solução fisiológica de PBS (mM): 140 de NaCl; 2,6 de NaH2PO4.H2O ; 10 de Na2HPO4, e então centrifugadas. As células foram neutralizadas,
devido à ação da tripsina, com a solução de Tyrode mais 0,2% de albumina, composição do Tyrode (mM): 137 de NaCl; 2,7 de KCl; 1,36 de CaCl2.2H2O ; 0,50 de
MgCl2.6H2O; 0,36 de NaH2PO4.H2O; 11,90 de NaHCO3 e 5,50 de Glicose. As células foram ressuspensas em Tyrode para observar a variação do cálcio intracelular
utilizou-se a técnica espectrofluorimétrica com o fura-2 AM. Os registros do espectro de excitação do fura-2 variaram entre 300 e 400nm e a emissão em 520nm, obtendose assim o seu espectro de autofluorescência como também a fluorescência intracelular. Em cada cubeta contendo 2,5 ml de suspensão celular, com 106 células por ml
foi acrescentado 0,01 % ácido plurônico e em seguida 1 M de fura-2/AM, o qual ficou por uma hora incubando para ser incorporado intracelular, passando da forma éster
para a forma ácida, constatado através do registro do espectro de excitação da amostra com fura-2, apresentando um valor máximo em torno de 380 nm, o que
corresponde a fluorescência do complexo fura-2 com o Ca2+. Após a retirada do fluoróforo extracelular, não complexado com o cálcio, os registros de cálcio intracelular
foram realizados no espectro fluorímetro SPEX, com a excitação alternada entre 340 e 380 nm com emissão em 505 nm. As amostras foram estimuladas com doses
crescentes de 50 mM de 4-m-cloro-cresol e 50 mM de rianodina para a obtenção de curvas cumulativas das drogas, mobilizando o cálcio do retículo sarcoplasmático via
ativação do receptor de rianodina (RyR1).
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Resumo:
Introdução:
Ãs doenças genéticas e os defeitos congênitos afetam 10% da população. Dos pacientes acometidos por estas enfermidades quase todos necessitam de atenção à
saúde e aconselhamento genético (Stevenson, 1993).
Os defeitos congênitos são reconhecidos ao nascimento mas nem sempre chega-se ao diagnóstico etiológico antes da alta da criança. De fato, 40-60% dos pacientes
com doenças genéticas ficam sem diagnóstico (Stewart et al., 1969; Majnemer and Shevell, 1995). Nestes casos o seguimento é de fundamental importância para
continuar a investigação diagnóstica. Além disso estes pacientes apresentam alta morbidade e mortalidade.
O seguimento tem representado grande dificuldade e observa-se que a maioria das crianças não comparecem às consultas agendadas. Assim, aproximadamente 58%
dos pacientes não fazem seguimento. As possíveis razões são: (1) um dos problemas é resolvido ou parcialmente tratado, os pais decidem continuar o seguimento em
outro centro próximo de suas residências; (2) os pacientes assumem que as complicações estão sendo tratadas nas especialidades (cirurgia, ortopedia, fisioterapia),
mas isso não é sempre verdade; (3) Os pais não consideram a prevenção tão essencial como os cuidados médicos e cirúrgicos (Hobus et al., 1995; Esmer et al., 2003).
Este trabalho procurou estabelecer um cadastro dos recém-nascidos portadores de anomalias congênitas que ingressaram na Unidade Neonatal do Hospital São Paulo
(HSP) e promover uma busca ativa após a alta hospitalar objetivando um estudo longitudinal de morbidade, mortalidade, definição diagnóstica e aconselhamento genético
familiar bem como entender as causas que dificultam o seguimento.
Materiais e Métodos:
Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001 foram registradas 130 crianças portadoras de defeitos congênitos nas categorias: Isolada Maior, Isolada Menor, Associada
Par, Associada Múltipla, Associada Síndrome Patológica, Associada Síndrome Etiológica. As categorias foram definidas segundo normas operacionais definidas e
validadas em trabalhos anteriores do nosso grupo (Cernach et al., 2004), e designadas grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente.
Para cada criança foi preenchida uma ficha clínica com variáveis perinatais e da família. Foi especificada a condição de cada criança na alta hospitalar. Os prontuários
das crianças que tiveram alta vivas foram pesquisados sendo anotado além das características clínicas, telefone e endereço da família. As que estavam sendo atendidas
nos diferentes serviços do HSP serão contatadas e encaminhadas para consulta formal no Centro de Genética Médica da UNIFESP.
Resultados e Discussão:
Para obtermos o resultado esperado (pelo menos 70% em seguimento ) foi realizada uma busca ativa após a alta hospitalar objetivando um estudo longitudinal de
morbidade, mortalidade, definição diagnóstica e aconselhamento genético familiar.
Foram encontradas, nessa amostra de 130 crianças, 45 (35%) Isolada Maior, 16(12%) Isolada Menor, 1(1%) Associada Par, 21(16%) Associada Múltipla, 21(16%)
Associada Síndrome Patológica e 26(20%) Associada Síndrome Etiológica. Como se percebe 47% das crianças apresentam apenas um defeito congênito. Entre as que
apresentavam mais de um defeito congênito vemos que as categorias mais representativas são os múltiplos e as síndromes (52%). Entre elas 16% (múltiplos) são de
crianças que possivelmente apresentam síndromes etiológicas mas a causa não está definida. Estas percentagens distribuem-se dentro das freqüências apontadas por
outros trabalhos (Brunoni, 1990).
Do total da amostra 106 crianças tiveram alta vivas. Portanto a mortalidade neonatal foi de 18%. Das crianças que tiveram alta vivas foram pesquisados os endereços
das famílias diretamente nos prontuários.
Das 130 famílias que participaram da pesquisa 103 foram contatadas por telefone, das quais apenas 14 obtivemos resposta, das demais não foi encontrado telefone,
foram feitas três tentativas para cada família. Foi observado então que apenas 1(grupo 5) estava em seguimento no Centro de Genética da Unifesp, 9 (3 do grupo 1, 2
do grupo 2 e 3 do grupo 5) não acompanham em nenhum tipo de serviço de genética, 1 teve alta do centro de genética e 3 morreram (dos grupo 4, 5 e 6).
Já em levantamento de prontuários foram encontrados 9 pacientes em seguimento no Centro de Genética da Unifesp, e 24 morreram.
A tentativa de localização domiciliar por telefone e revisão de prontuários não foi suficiente para concluir o trabalho, está-se estudando outro método para localização
desses pacientes.
Resultado adequado deste trabalho levará a expandir o cadastro sucessivamente a anos anteriores até 1993 quando o estudo epidemiológico sistemático de recémnascidos com defeitos congênitos iniciou no HSP.
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Resumo:

Objetivo: Avaliar o efeito da hiperprolactinemia induzida pela metoclopramida nas glândulas lacrimal e harderiana de camundongas, bem como, analisar as dosagens de
esteróides ovarianos na fase de proestro
Metodologia: 20 camundongas, virgens, adultas foram mantidas em ambiente, sem manipulação por duas semanas. Em seguida foram realizados esfregaços vaginais
diariamente com a finalidade de avaliar o ciclo estral. As camundongas que apresentaram três ou mais ciclos estrais de 4-5 dias foram divididas em dois grupos, a saber:
Grupo I - animais que receberam injeções subcutâneas de solução salina 0,9% ; e Grupo II - camundongas que receberam injeções subcutâneas de metoclopramida (10
mg/ml). As injeções foram administradas diariamente, sempre no mesmo período, durante pelo menos 50 dias consecutivos. Após esse período todos os animais foram
anestesiados e sacrificados por decapitação na fase de proestro. Foi coletado sangue e enviado para dosagem de estradiol e progesterona no laboratório Central. Em
seguida, as glândulas harderianas e lacrimais foram imediatamente retiradas, fixadas em formol a 10% e submetidas à rotina para inclusão em parafina. Os cortes foram
corados pelo H.E e observados em microscopia de luz.
Resultados: o Grupo I apresentou glândulas harderianas com epitélio glandular constituído por células contendo alguns grânulos acidófilos na região apical, sendo o
núcleo deslocado para a região basal. Neste grupo as glândulas apresentavam algumas células poliplóides. No grupo II notou-se que as glândulas harderianas
apresentavam maior concentração de células com núcleos poliplóides e que as mesmas mostravam mais grânulos acidófilos. Deve ser ressaltado que o volume celular
no Grupo II estava aumentado quando comparado com o Grupo I. Além disto, resultados semelhantes ocorreram com as glândulas lacrimais. Na dosagem homonal,
houve redução significante dos valores de estradiol e progesterona no GII comparado com o controle (GI – estradiol 46,6 ± 2,2 pg/ml; progesterona 39,4 ± 1,1 ng/ml; GII
– estradiol 2,8 ± 0,2 pg/ml; progesterona 2,8 ± 0,2 ng/ml, p<0.05)
Conclusão: A hiperprolactinemia induzida pela metaclopramida produziu sinais de aumento na atividade das células da glândula harderiana e lacrimal. A
hiperprolactinemia induziu a redução dos níveis de hormônios sexuais pelo ovário. O efeito da hiperprolactinemia pode ser diretamente nas glândulas lacrimais e
harderianas ou indiretamente, pela redução dos esteróides sexuais que também influenciam a função destas glândulas.
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Resumo:
Introdução: O tratamento neonatal com glutamato de sódio (MSG) leva ao desenvolvimento do modelo de obesidade, no qual os animais apresentam significativo aumento
da gordura corporal, sem significativas alterações da ingestão alimentar e peso corporal. Diferentes autores têm demonstrado que a obesidade desenvolvida por animais
injetados neonatalmente com MSG pode ser conseqüência de uma redução no gasto energético destes animais. Animais submetidos à restrição alimentar (RA) tendem
a diminuir seu gasto energético por meio de um mecanismo de conservação de energia, evitando grande perda de energia corporal. Vários autores descrevem o
mecanismo de conservação de energia que acompanha a RA como sendo um processo adaptativo relacionado ao nível de restrição imposto.
Objetivo: Considerando-se que animais obesos apresentam aumento em suas reservas energéticas, o presente trabalho verificou se estes animais, quando submetidos
a RA, apresentavam redução em seu gasto energético equivalente aos animais controle.
Material e métodos: Ratos fêmeas Wistar EPM-1 foram acasaladas e os filhotes nasceram por parto normal. Nos 10 primeiros dias seguintes ao nascimento, os filhotes
fêmeas receberam injeção subcutânea de MSG (4mg/g). Os filhotes controle receberam injeções de salina em volume equivalente. Ao desmame as fêmeas foram
agrupadas segundo o tratamento e aos 3 meses de idade foram separadas em 4 grupos experimentais:
CONT (controle) - animais injetados com salina que receberam ração ad libitum (n= 10)
GLUT (obeso) - animais injetados com MSG que receberam ração ad libitum (n=11)
CONT-RES (controle restrito) - animais injetados com salina que receberam diariamente 50% da ração ingerida pelos animais do grupo CONT (n=10)
GLUT-RES (obeso restrito) - animais injetados com MSG que receberam diariamente 50% da ração ingerida pelos animais do grupo GLUT (n=11)
Durante todo o período experimental (30 dias), os animais foram mantidos em gaiolas individuais e seu peso corporal e ingestão alimentar foram medidos diariamente.
As fezes foram coletadas e armazenadas. No 30. dia foram sacrificados e suas carcaças foram homogeneizadas e desidratadas, bem como as fezes, para posterior
análise calorimétrica em calorímetro adiabático IKA C-5000. Assim, calculamos parâmetros do balanço energético: ganho de peso corporal, energia metabolizável, ganho
de energia corporal, gasto de energia, eficiência metabólica e porcentagem de energia absorvida. A análise estatística foi efetuada por ANOVA complementada pelo
teste de Tukey. O nível de significância foi de 5%.
Resultados: Confirmando o modelo de obesidade proposto, os animais GLUT apresentaram menores valores (p<0,05) de ganho de peso (g) (22,0+-3,0 vs 29,4+-3,4),
energia metabolizável (kJ) (6429,8+-22,1 vs 7774,8+-21,3), ganho de energia corporal (kJ) (-8,9+-20,5 vs 210,8+-11,0), eficiência metabólica (%) (0,20+-1,82 vs 2,4+1,3) e gasto energético (kJ) (6438,7+-26,3 vs 7564,0+-20,6), que os animais do grupo CONT. Também, como era esperado, os animais submetidos à restrição alimentar
(RES) apresentaram menores valores (p<0,05) de ganho de peso (g) (-53,7+-2,1 vs 29,4+-3.4 ; -45,2+-5,0 vs 22,0+-3,0), energia metabolizável (kJ) (3879,3+-17,9 vs
7774,8+-21,3 ; 3255,3+-14,5 vs 6429,8+-17,9), ganho de energia corporal (kJ) (-881,7+-51,4 vs 210,8+-11 ; -1295,2+-77,4 vs -8,9 +-20,5), eficiência metabólica (%) (22,8+-1,4 vs 2,4+-1,3 ; -39,8+-2,3 vs 0,2+-1,8) e gasto energético (kJ) (4761,0+-44,4 vs 7564,0+-20,6 ; 4550,5+-83,3 vs 6438,7+-26,3) que os animais controle (CONT e
GLUT respectivamente). Todos os animais restritos reduziram seu gasto energético, entretanto a redução apresentada pelos animais GLUT-RES em relação aos seus
controles em termos percentuais (29,33+-1,3%) foi significantemente menor (p<0,05) que aquela apresentada pelos animais CONT-RES em relação aos seus controles
(37,06+-0,59%).
Conclusões: Mais uma vez demonstramos em nosso Laboratório a redução do gasto de energia em resposta à redução da ingestão calórica, como um mecanismo de
conservação de energia. Anteriormente demonstramos que animais submetidos à RA de 50%, por período variando entre 20 e 30 dias, apresentavam, independentemente
do sexo, idade, espécie ou período gestacional, redução do gasto energético em aproximadamente 40%. De forma semelhante, no presente trabalho nossos animais
CONT-RES apresentaram redução de 37% enquanto nos animais obesos a redução foi de apenas 29%. Assim verificamos que a obesidade, diferentemente de outros
fatores previamente estudados, foi capaz de interferir com o mecanismo de redução do gasto de energia. Uma vez que animais obesos apresentam maiores reservas
lipídicas, é razoável supor que sua necessidade de economia energética frente a RA seja menor. Como próximas etapas pretendemos repetir o estudo em outros modelos
de obesidade, a fim de comparar os níveis de redução, já que cada modelo envolve diferentes mecanismos de controle do balanço energético.
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Resumo:

Objetivo: O sistema cardiovascular exerce um papel de fundamental importância na manutenção da homeostasia do meio interno. É bem conhecido o papel da
transmissão catecolaminérgica central e periférica, no que diz respeito à regulação das variáveis cardiovasculares. Mecanismos noradrenérgicos centrais estão
envolvidos nos efeitos de respostas pressoras e depressoras. No presente estudo, investigamos os efeitos cardiovasculares induzidos por diferentes agonistas
adrenérgicos injetados no ventrículo lateral (VL) em ratos não anestesiados, bem como a participação dos receptores adrenérgicos envolvidos nessas respostas.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos Wistar (300-320 g, n=7) com uma cânula de aço inoxidável previamente implantada no VL. Foram registradas a pressão
arterial média (PAM) e freqüência cardíaca (FC) em ratos não anestesiados, os quais tiveram uma cânula arterial inserida dentro da artéria femoral um dia antes dos
experimentos. Noradrenalina (agonista adrenérgico) (40, 80 e 160 nmol/1µL) injetada intracerebroventricularmente (icv) produziu resposta pressora (22±16, 38±11 e
53±13 mmHg, vs. salina 2±4 mmHg, p <0.05) e bradicárdica (-18±7, -43±11 e -61±15 bpm vs. salina: 5±4 bpm, p<0.05). Fenilefrina (agonista adrenérgico 1) (40, 80 e
160 nmol/1µL) injetada icv promoveu aumento da PAM (15±5, 31±6 e 46±9 mmHg, vs. salina 4±6 mmHg, p < 0,05) e diminuição da FC (-10±5, -43±6 e -58±11 bpm
vs. salina: 10±2 bpm, p < 0,05) de maneira dose dependente. A injeção de -metilnoradrenalina (agonista adrenérgico 2) (40, 80 e 160 nmol/1µL) icv também elevou
a PAM (26±11 e 38±13 mmHg vs. salina 3±2 mmHg, p <0.05) e reduziu a FC (-33±9 e -44±11 bpm vs. salina:11±7 bpm, p < 0,05). A injeção icv de prazosin (antagonista
adrenérgico 1) (80, 160 e 320 nmol/2µL) reduziu o efeito pressor (16 ± 4, 7 ± 3 e 5 ± 3 mmHg, vs. Noradrenalina 43 ± 9 mmHg) e bradicárdico (-11 ± 7, -10 ± 4 e -5 ±
2 bpm, vs. noradrenalina -48 ± 13 bpm) da noradrenalina (80 nmol/1 µL). Da mesma maneira, a injeção de prazosin foi capaz de reduzir a resposta pressora e bradicárdica
produzida pela fenilefrina (14 ± 3, 5 ± 4 e 2 ± 3 mmHg, vs. fenilefrina 40 ± 7 mmHg; -21 ± 6, -13 ± 4 e -3 ± 3 bpm, vs. fenilefrina -52 ± 14 bpm) e -metilnoradrenalina
(10 ± 5, 5 ± 4 e 5 ± 2 mmHg, vs. ;-metilnoradrenalina 27 ± 11 mmHg; -17 ± 6, -8 ± 5 e -4 ± 4 bpm, vs. -metilnoradrenalina -34 ± 12 bpm). Por outro lado, a injeção
icv do antagonista adrenérgico 2 ioimbina não foi capaz de reduzir os efeitos cardiovasculares produzidos pela noradrenalina, fenilefrina e -metilnoradrenalina. Os
animais que receberam apenas a injeção icv de prazosin ou ioimbina não produziram alteração da PAM e FC basal.
Conclusões: Os resultados mostraram que a injeção central de agonistas adrenérgicos produz resposta pressora e bradicárdica em ratos não anestesiados. A injeção
central de prazosin reduziu os efeitos cardiovasculares produzidos pelos diferentes agonistas adrenérgicos. Logo, os resultados permitem sugerir a) o envolvimento de
mecanismos noradrenérgicos em regiões prosencefálicas no desenvolvimento de respostas pressoras e bradicárdicas em ratos não anestesiados; b) a participação de
receptores adrenérgicos 1 centrais no desenvolvimento das respostas cardiovasculares.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A terapia de reposição hormonal tem alguns benefícios para a mulher climatérica, como diminuição dos sintomas e prevenção do desenvolvimento da
osteoporose, contudo, apresenta também aspectos negativos (Grady et al., 2002; Zandi et al., 2002). Devido às complicações da reposição estro-progestativa, alguns
autores têm procurado fármacos que possam oferecer os efeitos benéficos do estrogênio na menopausa, entre eles, a genisteína. A genisteína é um fitoestrogênio que
está presente em grande concentração na soja. A estrutura da molécula da genisteína tem semelhança bioquímica com o 17 beta-estradiol, podendo se ligar aos
receptores estrogênicos. Funcionalmente, ela pode apresentar atividade estrogênica e antiestrogênica, dependendo de sua concentração, da concentração dos
hormônios Sexuais endógenos e dos órgãos-alvo envolvidos (Knight & Eden, 1996; CONSENSUS, 2000). A atividade antiestrogênica pode ser explicada pela competição
com os estrogênios endógenos. Na verdade, alguns autores consideram a genisteína como substância moduladora dos receptores de estrogênio (Somjen et al., 2003).
A genisteína parece se ligar ao receptor de estrogênio (ER) com maior afinidade pelo ER beta. In vitro, ela estimula a síntese protéica em linhas nos osteoblastos e, em
estudos animais, ela parece ser efetiva em prevenir a perda óssea causada pela deficiência de estrogênio. (Albertazzi, 2002). A genisteína suprime a reabsorção óssea
pelos osteoclastos atuando na diferenciação, no citoesqueleto e na função dos osteoclastos de camundongos in vivo e no metabolismo ósseo em ratas ooforectomizadas,
prevenindo doenças de reabsorção óssea pela promoção da formação de osso e pela prevenção da reabsorção óssea sem seus efeitos colaterais (Li, 2003).
OBJETIVOS: Comparar os efeitos da genisteína aos dos estrogênios eqüinos conjugados no tecido ósseo de ratas castradas.
MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizadas ratas adultas virgens (Rattus norvegicus albinus). Após um período de adaptação de duas semanas, todos os animais foram
submetidos a exame colpocitológico por sete dias consecutivos e os que apresentaram ciclos estrais normais foram submetidos a ooforectomia bilateral. Após 28 dias
do ato cirúrgico, 30 animais foram divididos ao acaso em cinco grupos iguais, a saber: G I – ratas normais, não ooforectomizadas, que não receberam propilenoglicol; G
II - ratas que receberam apenas o veículo (propilenoglicol); G III - ratas que receberam genisteína (10 mg/kg/dia); G IV - ratas que receberam genisteína (37,5 mg/kg/dia)
por dia; G V - ratas que receberam estrogênios conjugados eqüinos (50 mg/kg/dia). A gavagem foi feita durante 60 dias consecutivos, sempre no mesmo período do dia
(das 18:00 às 19:00 horas). As soluções foram diluídas em propilenoglicol, produzindo-se soluções homogêneas de tal maneira que cada animal recebeu 1,0 ml. Após
administração das drogas, todos os animais foram sacrificados logo após a anestesia. Foram retirados a cabeça do fêmur de cada animal, sendo fixados em formol por
24 horas, em seguida serão descalcificados em acido fórmico e citrato de sódio durante quatro dias. Em seqüência as peças foram processadas para inclusão em parafina
e observação em microscopia de luz. Três lâminas de cada animal foram submetidas ao método de coloração pela Hematoxilina e Eosina, Tricrômio de Masson e Picro
Sirius Red.
RESULTADOS: As lâminas do grupo GI mostraram a presença de osso trabeculado, medula óssea e, ao redor, o anel de cartilagem. Nota-se que o tecido ósseo é
lamelar e, em alguns pontos, observam-se alguns sistemas de Havers. No grupo GII, nota-se que as lamelas ósseas são mais delgadas e em alguns locais no seu interior
aparecem áreas claras. Nesse grupo, são raros os sistemas de Havers. Os grupos tratados com genisteína e estrogênio (G III, G IV e G V) mostraram lamelas ósseas
mais espessas, mais intensamente coradas e maior número de sistemas de Havers.
CONCLUSÃO: A administração de genisteína aumenta a massa óssea, sendo que na morfologia está representada por aumento da espessura das lamelas e aumento
do número dos sistemas de Havers.
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Resumo:

A Gentamicina é um antibiótico das classes dos aminoglicosídeos, sendo utilizada na vigência de infecções severas. Porém seu uso é limitado devido ao seu conhecido
efeito nefrotóxico, que pode desencadear dano as células renais levando a Insuficiência Renal Aguda. O Oxalato de Cálcio (CaOx) é o principal constituinte dos cálculos
renais e está intimamente relacionado com dano celular e com aparecimento de infecções renais, que podem exigir uso de antibióticos com potencial nefrotóxico, como
a GE, resultando num efeito danoso ainda maior.
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito nefrotóxico da GE, bem como do CaOx em células renais. Foram utilizadas as linhagens celulares IHMC (células
mesangiais humanas imortalizadas) e LLC-PK1 (células imortalizadas derivadas de túbulos proximais de porcinos). Os efeitos nefrotóxicos foram avaliados na
administração dessas substâncias isoladas, bem como na associação das mesmas. A viabilidade celular, efetuada pelo método de Acridina Orange e Brometo de Etídeo,
foi utilizado para quantificar dano celular. A dosagem de Cálcio intracelular foi utilizada para verificar alterações citoplasmáticas da células, visto a grande importância do
cálcio como sinalizador intracelular. Também fora avaliado a internalização dos cristais de CaOx através de microscopia por fluorescência, já que este processo contribui
para dano celular.
Sugerimos pelos resultados obtidos que o CaOx contribui diretamente apara dano celular. No entanto não foi observado dano celular direto causado pela GE, tampouco
houve uma potencialização do efeito danoso proporcionado pelo CaOx. Foi observado que a associação de CaOx e GE provocou uma alteração na normalidade citosólica
na medida que provocou um aumento na concentração intracelular de cálcio. Este aumento pode representar uma via precoce pelo qual se dá a nefrotoxicidade destas
substâncias. Também fora constato endocitose de cristais de CaOx nas células expostas a esta substância, sugerindo que a internalização dos cristais é um processo
intimamente envolvido com o dano celular mediado pelo CaOx.
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Resumo:
Introdução: o tronco cerebral, conhecido como um dos santuários do sistema nervoso central por sua intrincada anatomia, representa ainda desafios em se tratando de
sua abordagem cirúrgica. O conhecimento da anatomia dessa região é necessária não apenas ao neurocirurgião, mas a todo médico, por ser a sede de vias, núcleos e
conexões relacionados a toda a motricidade e sensibilidade do corpo e também ponto de partida de quase todos os nervos cranianos. Faz-se necessária uma ferramenta
para o estudo detalhado através do acesso a fotos, animações, figuras e texto sobre a anatomia e função das estruturas do tronco.
Objetivo: criação de uma ferramenta multimídia interativa de ensino e consulta sobre a anatomia do tronco cerebral. Inicialmente apenas enfocando a via da audição. Em
um futuro próximo, expandindo as capacidades para enfocar outras vias neurais.
Materiais e Métodos: partindo de um levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos, obtenção de imagens e fotografias, foi possível iniciar a criação em
computador de um modelo virtual em três dimensões da superfície do tronco cerebral. Com a mesma ferramenta foram criadas também as estruturas pertencentes à via
auditiva no tronco cerebral. Foram compiladas imagens e animações a partir dos modelos tridimensionais. Foi elaborado sucinto texto explicativo a respeito de cada
imagem/animação e então foi compilado o aplicativo final.
Conclusão: foi criado um programa interativo que exibe em detalhes a anatomia da via auditiva no tronco cerebral. Este programa é um modelo para a criação de uma
ferramenta mais complexa englobando todo o conteúdo do tronco cerebral com fins didáticos e de consulta.
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Resumo:
Introdução: A artéria torácica interna esquerda-ATIE-(mamária esquerda) na cirurgia de revascularizaçãoo miocárdica tem proporcionado a melhora da sobrevida dos
pacientes, devido a alta perviedade da anastomose a longo prazo. Entretanto, os resultados com o uso da artéria torácica interna direita diferem daqueles encontrados
com o uso da ATIE. Uma possível explicação pode ser o fato delas apresentarem diferente estrutura histológica, já que embriologicamente possuem origens também
diferentes.
Objetivo:
Estudar a estrutura histológica das artérias torácicas esquerdas e direitas e fazer a comparação seqüencial entre elas.
Material e Método: Foram coletadas dezoito espécimes de artérias torácicas internas direitas e dezoito espécimes de artérias torácicas esquerdas, retiradas de cadáveres
frescos e doadores de órgãos e tecidos. Inicialmente procedemos a exposição das artérias em toda a sua extensão, ainda em “in loco”, desde sua origem na artéria
subclávia até a bifurcação, realizando a medida de seu comprimento com fita métrica milimetrada e flexível.
Em seguida as mesmas foram dissecadas, retiradas e fixadas em formol a 10 % em recipiente plástico, presas em suas extremidades a placa de cortiça de modo linear
e sem tensão.
Após a fixação as artérias foram subdivididas em 3 (três) segmentos proporcionais (proximal, médio e distal) e estes por sua vez em mais três sub-segmentos (proximais:
1,2 e 3; médios: 4,5 e 6 e distais: 7, 8 e 9 , sendo o sub-segmento 1 o mais proximal e o 9 o mais distal).
Estes espécimes foram desidratados, diafanizados, incluídos em parafina, feitos cortes histológicos com espessura de 5 m com uso do micrótomo e corados em duas
diferentes técnicas (Hematoxilina-eosina e Verhoeff-Van Gieson).
Preparadas as lâminas, a seguir serão estudados as características estruturais e morfométricas com o programa de análise de imagens Image-Pró-Plus, analisando o
perimétro da luz arterial, espessura da íntima e da camada média e, o número de fibras elásticas da camada média das artérias torácicas internas esquerdas e direitas,
sendo realizada comparação estatística entre seus segmentos e sub-segmentos.
Resultados: 1) O perímetro interno diminui ao longo da artéria torácica interna esquerda dos segmentos mais proximais para os mais distais. 2) A espessura da íntima
do segmento 1 da artéria torácica interna esquerda se mostrou maior quando comparada com a de outros segmentos. 3) Houve uma diminuição da espessura da camada
média ao longo da artéria torácica interna esquerda dos segmentos mais proximais para os mais distais. 4) O número de fibras elásticas se concentra na região
intermediária da artéria torácica interna esquerda.5) A densidade (relação da média de fibras elásticas pela média da espessura da camada média) nos diversos
segmentos da artéria torácica interna esquerda mostrou-se maior nos segmentos 6 e 7.
Conclusão: A menor concentração de lâminas elásticas nos segmentos distais da ATIE faz com que estes segmentos possam ter maior tendência a espasmos, devendo
ser evitado na realização da anastomose com a .artéria coronária.
Perspectiva: A leitura do material referente as artérias musculofrênica e epigástrica superior esquerdas , bem como os segmentos direitos encontram-se em processo de
análise de seus resultados
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Resumo:

Este trabalho tem como objetivo estudar, a nível histológico, a ação da isoflavona e do estrogênio nos processos proliferativos e apoptóticos do miométrio, comparandoo ao endométrio. Para tanto foram utilizadas 60 ratas adultas (Rattus norvegicus albinus), virgens, de aproximadamente três meses, com peso médio de 200 gramas,
submetidas a ooforectomia. Esses animais após 21 dias da ooforectomia foram divididos em três grupos, a saber: GI - propilenoglicol; GII - isoflavona (100mg/kg/dia) e
GIII - estrogênios conjugados eqüinos (50 mg/kg/por dia). Todos os animais receberam, por gavagem, as drogas diluídas em 0,5 ml de propilenoglicol durante 50 dias
consecutivos. Após esse período todos os animais foram sacrificados e a seguir retirados os terços médios do útero. Esse material foi mergulhado em formol a 10% e
processado para inclusão em parafina. Foram preparadas lâminas, coradas pelo H.E e analisadas posteriormente à microscopia de luz. A análise histomorfométrica foi
efetuada com o auxilio de um sistema computadorizado Imagelab no miométrio e no endométrio (área, perímetro, diâmetros maior e menor do miométrio e do endométrio,
área do núcleo, número de vasos do miométrio, número de glândulas do endométrio). Os resultados encontrados apontaram nos vários parâmetros estudados
semelhança entre a ação do estrogênio e da isoflavona no endométrio. No entanto no miométrio a ação do estrogênio foi bem mais intensa quando comparada à ação
da isoflavona.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
As biópsias renais são padrão-ouro para o correto diagnóstico das nefropatias, auxiliando o clinico no tratamento dos pacientes com glomerulopatias ou no
acompanhamento dos transplantados. Dados sobre a freqüência das afecções renais em uma determinada instituição hospitalar auxiliam o corpo clínico no diagnóstico
e tratamento precoce, possibilitando um melhor prognóstico para os pacientes. A casuística nacional em trabalhos nessa linha ainda é pobre.
OBJETIVOS
1.
Determinar, a partir dos laudos histopatológicos, a freqüência das Nefropatias em biópsias de rim nativo e de transplante renal, examinadas no Departamento
de Patologia, EPM/UNIFESP.
2.
Cotejar nossos dados com os da literatura, delineando as peculariedades nosológicas da população atendida no nosso complexo hospitalar: Hospital São
Paulo-HSP- e Fundação Oswaldo Ramos-FOR.
MATERIAL E MÉTODO
Revimos os laudos das biópsias renais do Setor de Nefrologia do Departamento de Patologia, da EPM/UNIFESP, no período de 2000-2002.
As nosologias dos rins nativos e dos enxertos renais foram codificadas segundo protocolo do Departamento.
Com base nestes dados, calculamos a freqüência das alterações histopatológicas e sua distribuição por sexo.
RESULTADOS
No período de 2000-2002, o HSP e a FOR realizaram 2849 BR, sendo 2031 (71%) referentes aos pacientes transplantados e 818 (29%) aos nefropatas.
Em relação à distribuição por sexo, 1488 (52%) pacientes eram do sexo masculino e 1361 (48%) do feminino. Entre os pacientes transplantados, 1103 eram masculinos
(54%) e 928 mulheres (46%). Entre os pacientes portadores de nefropatias, 385 eram homens (47%) e 433 mulheres (53%).
No período dos três anos, as afecções mais freqüentes entre os transplantados foram: NTA (14,32%), Alterações Degenerativas Tubulares (9,63%), Nefropatia Crônica
do Transplante Leve (9,09%), Lesões do Doador (7,32%), Nefrite Túbulo-Intersticial (5,79%), Nefropatia Crônica do Transplante Moderada (5,34%), Rejeição Aguda
Túbulo-Intersticial Leve – IA (4,18%) e Rejeição Aguda Vascular Leve – IA. A amostragem foi insuficiente em 4,25% das biópsias, número relativamente pequeno.
Quando agrupamos as afecções afins, os diagnósticos mais freqüentes foram: Rejeição Aguda (13,52%), Nefropatia Crônica do Transplante (16,72%), NTA (14,32%),
Lesões do Doador (7,32%) e Alterações Degenerativas Tubulares (9,63%). O numero de Glomerulopatias no Transplante, incluindo as de novo, recidiva, crônica do
transplante e outras, foi relativamente infreqüente (0,95%).
Nos três anos, as nefropatias nos rins nativos mais freqüentes foram: Lesões Mínimas (12,74%), GESF (10,30%), Nefrite Lúpica (9,24%), Outros (6,37%) e
Glomerulonefrite Membranosa (5,73%)
Quando examinamos apenas as doenças glomerulares, as glomerulopatias mais freqüentes, na presente casuística, foram: Nefrite Lúpica (9,24%), Glomerulosclerose
Segmentar e Focal (10,30%) e Lesões Mínimas (12,74%).
Em relação as outras afecções renais, particularmente as neoplasias e doenças urológicas, as mais comuns foram: Carcinoma de Células Renais e outros tumores
malignos (7,96%), Miscelânea (6,37%),e Hidronefrose (4,35%).
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Resumo:

Polimorfismos de diversos genes que codificam interleucinas tem sido indicados como marcadores prognósticos. A interleucina 10 (IL10) é uma citocina anti-inflamatória
que induz a proliferação de células B e inibe a ativação antígeno-específica das células T, assim como a produção de citocinas pro-inflamatórias. IL10 é produzida por
células B, monócitos e células T e está envolvida nos processos de tumorigênese. Polimorfismos no promotor do gene que codifica a interleucina 10 têm sido relacionados
a modificações da produção dessa citocina. Um ´´single nucleotide polymorphism´´(SNP) na região promotora do gene IL10 G(-1082)A, está associado a uma diminuição
da expressão desse gene e relacionado a um pior prognóstico em diversos tipos de tumores. O osteossarcoma, um tumor ósseo maligno, é a terceira neoplasia mais
freqüente em adolescentes e adultos jovens. E as curvas de sobrevida dos pacientes portadores de osteossarcoma não têm ultrapassado 50% nos últimos 10 anos e ao
contrário dos sarcomas de partes moles, não existem bons marcadores moleculares prognósticos. Com objetivo de investigar a relação entre o polimorfismo do gene
IL10 e a sobrevida dos pacientes portadores de osteossarcoma, foram investigados 66 pacientes e 37 controles pareados por idade, sexo e etnia quanto ao polimorfismo
descrito acima. Foi extraído DNA das amostras de sangue periférico de todos os pacientes e controles. O DNA foi submetido à reação em cadeia da polimerase (PCR)
utilizando primers específicos para a região promotora do gene. O produto da PCR foi digerido com a enzima de restrição e os genótipos determinados. A grande maioria
dos pacientes apresentou o alelo polimórfico (90%), sendo 60% desses heterozigotos para o polimorfismo. Não foi observada nenhuma associação significante entre a
presença do polimorfismo e qualquer aspecto clínico.
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Resumo:

A gestação está associada com um substancial aumento de fluxo sangüíneo uterino que ocorre, em parte, em resposta a liberação de uma substância vasodilatadora
produzida nas células epiteliais. O óxido nítrico (NO), vem sendo apontado como provável promotor do aumento da perfusão da placenta, e sua produção é dependente
da atividade do substrato L-arginina (AYUK et al, 2002). Durante a gestação normal há alterações nos níveis plasmáticos de L-arginina (VOSATKA et al, 1998), porém
nos casos de retardo de crescimento intra-uterino, há evidências de uma produção deficiente de NO na unidade feto-placentária (AYUK et al, 2002). Em ratas submetidas
à restrição protéica durante a gestação, a menor perfusão da árteria uterina deve-se, em parte, a redução do NO (ITOH et al, 2002). A restrição de 50% da ingestão
alimentar de ratas durante todo o período gestacional determina o nascimento de filhotes com importante diminuição do seu peso corporal e renal, afetando de forma
definitiva o desenvolvimento pós natal dos rins desta prole. Estes animais ao atingirem a idade adulta apresentam diminuição do número de néfrons e hipertrofia
glomerular compensatória, com queda significante do ritmo de filtração glomerular (LUCAS et al, 1997). As lesões glomerulares são mais pronunciadas que as tubulointersticiais, aumentando, inclusive, o risco de esclerose glomerular nestes animais com o avançar da idade (LUCAS et al, 2001). Com o propósito de investigar se as
alterações morfológicas e funcionais verificadas nos rins dos animais submetidos à restrição alimentar durante o desenvolvimento gestacional seriam sensíveis à
administração de L-arginina foram constituídos seis grupos de ratas prenhes: C= as do grupo controle, que receberam dieta “ad libtum” durante toda gestação e ingeriram
água; CS= as do grupo controle que ingeriram água + sacarose 2%; CA= as ratas do grupo controle que ingeriram água + sacarose + L-arginina a 2%; RT= as ratas do
grupo restrição total que receberam diariamente 50% da dieta oferecida ao grupo controle e que ingeriram água; RTS= as do grupo restrição total que ingeriram água +
sacarose 2%; RTA= as ratas do grupo restrição total que ingeriram água + sacarose + L-arginina a 2%. Os animais oriundos destas gestações foram estudados após o
nascimento e aos 3 meses de idade. Alguns animais recém-nascidos, de cada grupo, tiveram seus rins retirados para estudo histomorfométrico. Outros, após atingirem
a idade adulto foram submetidos a estudo da função renal, onde determinamos o ritmo de filtração glomerular e o fluxo plasmático renal. No final de cada experimento,
estes animais tiveram seus rins retirados, decapsulados, cortados hemi-sagitalmente e colocados em solução fixadora. Após a fixação, foram processados pela técnica
usual em inclusão em parafina. Os cortes renais paramedianos com espessura de 3 m foram submetidos ao método do PAS- reativos de Schiff e corados pela hematoxilina
de Harris. Para determinação dos diâmetros glomerulares as medidas foram feitas com auxílio de uma lente ocular cariométrica Carl Zeiss acoplada ao microscópio
óptico binocular. A contagem dos corpúsculos renais foi realizada com auxílio de uma lente ocular reticulada quadrada Carl Zeiss com 100 divisões, acoplada ao
microscópio óptico binocular. Através da análise das variáveis histomorfométricas estudadas, verificamos que a administração do precurssor do NO parece minimizar a
influência da carência nutricional no desenvolvimento renal. Enquanto os animais do grupo RT apresentaram hipertrofia nos glomérulos corticais, provavelmente fazendo
parte de um mecanismo compensatório para suprir a redução no número de néfrons por milímetro cúbico; os animais do grupo RTA não apresentaram em nenhuma
geração de néfrons este padrão de resposta. Infelizmente, até o momento, a questão da capacidade funcional do rins destes animais ainda merece esclarecimento.
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Resumo:
Introdução: Neuroblastoma constitui-se na 4ª neoplasia maligna da infância com prevalência de 1/8000 nascidos vivos, relação Masc/fem de 1,2/1, 36%dos pacientes
encontram-se abaixo de 01 ano, 85% abaixo de 04 anos e 97% dos casos ocorrem em indivíduos menores do que 10 anos. O Neuroblastoma tem uma idade de incidência
bifásica, com um pico inicial antes de 01 ano e um segundo pico entre 02 e 04 anos. Acredita-se que ao tumor origine-se de células neuroectodérmicas derivadas da
crista neural. Suas sedes principais são: adrenal, gânglio simpático abdominal, gânglio simpático do tórax, pescoço e pélvis. Raramente acometem órbita, rim ,bexiga,
ovário, pele, pulmão, cordão espermático. Aproximadamente em 1% dos casos o tumor primário não é identificado. Dissemina-se pelas vias linfática e hematogênica,
com 35% dos pacientes com tumores aparentemente localizados apresentando metastáse para linfonodos ao diagnóstico. Pela via hematogênica dissemina-se
preferencialmente para: osso e medula óssea, fígado e pele, raramente para pulmão e SNC (este último principalmente na doença recaída ou nos estágios finais). Os
sinais e sintomas estão na dependência da localização e das metástases. A sintomatologia está associada à presença e localização da massa tumoral , podendo cursar
ainda com S. de Pepper, nódulos cutâneos, proptose, S de Horner, S. do opsoclonus-mioclonus, diarréia aquosa, S. TAR, etc. Na macroscopia são massas sólidas
castanho-acinzentadas, multinodulares, com ou sem hemorragia, necrose, áreas císticas e calcificações. Microscopicamente o tumor é composto de neuroblastos e seus
derivados,
células ganglionares, e células de Schwann , que demonstram graus progressivos de maturação e organização. Como achados microscópicos secundários podemos
citar apresença de cariorrexis,necrose, fenômeno de Azzopardi, hemorragia, calcificações distróficas, fibrose e infiltração linfocitária. Alguns métodos podem ser utilizados
para avaliação da capacidade proliferativa tumoral tais como Índice de Timidina Tritiada, incorporação de Bromodeoxiuridina, contagem dos AgNORs (Regiões de
Organização Nucleolar - Argirófilas), citometria de fluxo e o método imunohistoquímico pesquisando antígenos associados a proliferação celular tais como o Ki-67 e
PCNA (Antígeno Nuclear da Célula em Proliferação). Dentre estes, o método imunohistoquímico tem tido grande aceitação pelos patologistas já familiarizados com esta
metodologia na rotina diagnóstica. Esta técnica, além de fácil, apresenta a vantagem de permitir adequada visualização da morfologia celular, e com isto, a precisa
avaliação das células positivas na amostra. A idéia de que grandes tumores apresentam capacidade angioformativa é um dos princípios para o estudo da angiogênese
tumoral, sendo inúmeros os trabalhos que avaliam a microdensidade vascular (contagem de vasos) e a expressão de VEGF em séries de tumores.
Objetivo: Estudar aspectos imunohistológicos e morfológicos do Neuroblastoma humano, correlacionando os achados histológicos e imunohistológicos entre si e com a
evolução dos pacientes.
Material e Métodos: Foi feito um estudo retrospectivo de todos os casos de Tumores Neuroblásticos (NB e GNB) diagnosticados no Departamento de Patologia da
UNIFESP/EPM e tratados no setor de Oncologia Pediátrica da UNIFESP/EPM nos últimos 10 anos (1992 – 2002). Os prontuários médicos foram revistos enfatizando os
seguintes dados: idade, sexo, localização do tumor primário, estadiamento, tratamento QT, recidivas locais, metástases e evolução clínica. O estudo anatomopatológico
constou da análise de lâminas coradas pela Hematoxilina-Eosina e também reações de Imuno-histoquímica utilizando estrepto-avidina-biotina-peroxidase para os
seguintes anticorpos monoclonais: PCNA (clone PC10), oncogene p53 (clone DO7), CD34 (Qbend-10).
Pelo método CD34, fizemos a média da contagem das estruturas vasculares, onde obtivemos o número de 13,43 com desvio padrão de 6,42. A imunoexpressão do p53
foi negativa (<10%) em 81,8% dos casos, parcialmente positivo (10%-50%) em 13,6 e positivo (>50%) em 4,6% dos casos. Quanto ao marcador imuno-histoquimíco de
multiplicação celular PCNA, foram obtidos resultados que variam desde totalmente negativo até valores com 79% positividade.
Clinicamente, obtiveram-se os seguintes resultados: quanto à recidiva, 27% apresentaram e 73% não; quanto à evolução, 55% se enquadram em sobrevida livre de
doença, 18% tiveram óbito pela doença, 9% óbito pelo tratamento 4,5% doença em andamento 13,5% se enquadram em outros aspectos como abandono do tratamento;
e quanto ao óbito, 73% estão vivos e 27% vieram a óbito.
Conclusões: Tais resultados servem de parâmetros para futuras correlações com a evolução clínica dos pacientes para que se possa observar se há ou não significância
estatística entre eles.
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Resumo:
Introdução: O núcleo paratrigeminal (PaV), localizado dentro da parte dorsal do trato espinal do nervo trigêmeo, tem sido relacionado com a transmissão de informações
nociceptivas. Na via da dor, que inclui o PaV, a porção externa da divisão lateral do núcleo parabraquial foi descrita como uma estação para o processamento de
mensagens evocadas por estímulos nociceptivos (Bernard et al, 1989).
Objetivo: Investigar o padrão das projeções de neurônios do núcleo paratrigeminal para o núcleo parabraquial através da dupla marcação de traçadores fluorescentes
de transporte retrógrado e também verificar se um mesmo neurônio pode inervar diferentes regiões do núcleo parabraquial.
Método: Foram utilizados ratos machos albinos adultos Wistar-EPM, divididos em dois grupos experimentais, que foram submetidos à cirurgia estereotáxica. Um grupo
recebeu injeções de dois traçadores de transporte retrógrado diferentes: Fluorogold e microesferas de látex aderidas à Rodamina ou à Fluoresceína. O outro recebeu
injeções apenas com microesferas de látex aderidas à Rodamina ou à Fluoresceína. Após o período pós-operatório, os ratos foram submetidos à perfusão transcardíaca
com paraformoldeído a 4%, tamponado, sendo retirado o encéfalo e realizados cortes seriados do tronco encefálico com o auxílio de um criostato.
Resultados: Foram observadas marcações retrógradas duplas e/ou simples nos neurônios do núcleo paratrigeminal (em seus níveis rostral, intermediário e caudal) após
injeções em subnúcleos das divisões lateral e medial do núcleo parabraquial bi e/ou unilateral.
Conclusões: Os resultados mostraram que neurônios dos três níveis do núcleo paratrigeminal projetam-se de modo diferente para os vários subnúcleos do núcleo
parabraquial (v, d, el, exm, m). Neurônios da parte rostral do núcleo paratrigeminal emitem axônios com projeções bilaterais para os subnúcleos mediais do núcleo
parabraquial. Neurônios da parte caudal do núcleo paratrigeminal emitem axônios com projeções bilaterais para os subnúcleos ventrais do núcleo parabraquial.
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Resumo:
O papiloma de laringe na criança apresenta-se como nódulos benignos múltiplos na mucosa respiratória, sendo o mesmo considerado o tumor mais freqüente do trato
respiratório alto na população pediátrica. A incidência é de 0,6 casos por 100.000 crianças, ocorre em qualquer idade e é mais habitual abaixo dos 5 anos de idade. A
sintomatologia mais freqüente é a modificação da voz que pode chegar ao estridor e dispnéia. A morbidade é significante, enquanto a mortalidade é ocasional, relacionada
à recorrência, extensão da doença e múltiplos procedimentos cirúrgicos. O local preferencial é a laringe, o que ocorre em 98% dos casos. Outros locais incluem o palato
mole, epiglote e traquéia. As lesões ocorrem preferencialmente na junção dos epitélios escamoso e ciliado.
A etiologia viral tem sido freqüentemente suspeitada desde a observação de associação com verruga cutântea e posteriormente de relação com o Condiloma Acuminado
Materno, causado pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).
O objetivo deste trabalho é determinar a freqüência de papiloma de laringe na população pediátrica na UNIFESP, proceder a identificação do HPV por imuno-histoquímica
(IH) e Hibridização in Situ (ISH) e associar dados clínicos.
O número de biópsias cirúrgicas de laringe encontrado nos arquivos do Departamento de Patologia da UNIFESP-EPM foi de 1565 entre os anos de 1972 a 2000. Os
casos confirmados da doença correspondiam a 16,7% (n=262). No entanto, apenas 43% destes casos eram novos casos, demonstrando a natureza recidivante da lesão.
Houve recuperação parcial dos blocos de parafina das biópsias. E apenas 126 blocos foram recortados para se fazer a identificação por IH. A positividade foi igual a
51%.
Como o método de IH apresenta pouca sensibilidade e especificidade, optamos por realizar o ISH nos casos em que houve recorrência superior ao número de 2 e, assim,
verificarmos se nestes a cepas correspondentes eram as malignas.
Aproximadamente 42% pertenciam à faixa de 1 a 20 anos (n=44). Notou-se que é mais prevalente na 1ª a 4ª décadas de vida e decai ao longo das décadas seguintes.
Foi observado na maioria dos casos, um número maior de seis intervenções por paciente. A sintomatologia mais freqüente é a rouquidão seguida pela dispnéia.
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Resumo:
Objetivos: Grupamentos neuronais catecolaminérgicos presentes na medula oblonga constituem elementos críticos na regulação do sistema cardiovascular. Projeções
eferentes do grupamento A1 da região caudoventrolateral (CVL) dirigem-se a regiões diencefálicas envolvidas no controle cardiovascular e balanço hidroeletrolítico.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a participação deste grupamento catecolaminégico na ingestão de água e sódio induzido pela administração subcutânea de
furosemide e captopril.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (280-320g) foram anestesiados com halotano (2% em O2 100%) e posicionados em um aparelho estereotáxico, onde foram
realizadas microinjeções bilaterais no CVL (30hl). Para realizarmos lesões específicas em neurônios noradrenérgicos do grupamento A1, o grupo experimental recebeu
microinjeções de uma toxina (saporina) acoplada a anticorpos contra a dopamina b hidroxilase, enzima de síntese de noradrenalina. No grupo controle, foram realizadas
microinjeções de saporina, que devido ao seu alto peso molecular não é internalizada pelas células noradrenérgicas (A1), não provocando lesão. Após 15 dias os animais
foram submetidos a um teste de ingestão induzida de água e sódio, no qual estes foram individualizados e tratados com a aplicação subcutânea de furosemide (FUR,
10 mg/kg, sc) e captopril (CAP, 5 mg/kg, sc). Uma hora após a administração de FUR+CAP uma bureta contendo água e outra contendo solução salina (NaCl 0,3 M)
foram colocadas nas gaiolas, permitindo livre acesso dos animais às duas soluções. O volume ingerido foi medido em intervalos de 30 min por duas horas. Verificamos
que, após ingestão induzida com administração de FUR+CAP, tanto o grupo controle (N=13) como o experimental (N=15) tiveram comportamentos semelhantes em
relação a ingestão de água (14 ± 1,6 ml no grupo controle. 15 ± 1,3 ml no grupo experimental), entretanto evidenciamos que a ingestão de sódio é significativamente
maior, em todo o período analisado, no grupo com lesão dos grupamentos noradrenérgicos bulbares (4 ± 0,8 ml no grupo controle. 7 ± 1,0 ml no grupo experimental). A
extensão da lesão catecolaminérgica foi confirmada por imunohistoquímica.
Conclusão: Os resultados sugerem que o grupamento catecolaminérgico bulbar A1 modula negativamente a ingestão de sódio, limitando a sua ingestão em resposta à
depleção aguda. É provável que estes efeitos sejam devidos às eferências deste grupamento à região AV3V no diencéfalo.
Apoio Financeiro FAPESP, CNPq:
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Resumo:
Introdução: Resultados anteriores de nosso laboratório mostraram que as injeções endovenosas de glicose e de 2-deoxiglicose não provocaram alterações na pressão
arterial e na frequência cardíaca de ratos machos normais adultos. Diante deste fato, resolvemos realizar o experimento inverso, ou seja, alterar a pressão arterial (PA)
e a frequência cardíaca (FC) e avaliar a resposta da glicemia.
Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi alterar a pressão sanguinea pela administração endovenosa de fenilefrina (com o objetivo de avaliar o componente
parassimpático do barorreflexo) e nitroprussiato de sódio (com o objetivo de avaliar o componente simpático do barorreflexo) endovenosamente e analisar
concomitantemente os valores glicêmicos.
Materiais e Métodos: 32 Ratos Wistar machos, pesando entre 280g e 320g, com 12 semanas de idade, foram anestesiados (xilazina-ketamina, 20-40 mg/Kg) e
submetidos a um procedimento cirúrgico para implantação de cânulas na artéria e veia femorais para a medida da PA e injeção de drogas. A medida da PA e da FC
foram realizadas nos ratos acordados e no dia seguinte ao ato cirúrgico sempre às 14h. Após um período de registro de PA e FC estáveis, o barorreflexo foi avaliado
pela injeção (0,05microlitros) de fenil (100microgramas/mL) e nitro (130microgramas/mL). A atividade simpática foi testada com a administração de hexametônio 0,1mL/kg
na concentração de 20mg/mL.
A glicemia (glicosímetro Accu-Check), a PA e a FC foram determinadas antes da infusão, no platô da resposta barorreflexa e três minutos após o final da infusão.
Resultados: Após a administração de Nitro, a glicemia e a FC elevaram-se (p<0,0001), enquanto a PA diminuiu. Os resultados obtidos podem ser explicados pela ativação
simpática reflexa que ocorre imediatamente após a administração de Nitro. Após a injeção de Fenil, nota-se uma diminuição da glicemia, aumento da PA e queda da FC,
na fase 0 – platô. A administração de Fenil pode estar desencadeando uma ativação reflexa parassimpática (vagal), responsável por uma liberação acentuada de insulina.
Na fase platô-final, pode-se observar elevação da glicemia e da FC, provavelmente, conseqüentes a uma reativação reflexa simpática. Quando Fenil é administrada
antes do Nitro, a glicemia basal foi de 87 ± 3,34, e, quando a Fenil é administrada após Nitro, a glicemia é de 150 ± 15,12 (p<0,001). Na fase platô-final, quando Fenil é
administrada após Nitro, não há variação significativa da glicemia provavelmente decorrente de uma glicemia já alterada (elevada). A administração de hexametônio
(bloqueador ganglionar) provocou a diminuição da PA para níveis espinais, levando até a morte de alguns animais. Nestes,a glicemia diminuiu 17±1,2mg/dL, a PA
58±5,5mmHg enquanto a FC aumentou 19,4±2,0bpm.
Conclusões: Os resultados até agora obtidos mostram que a ativação simpática reflexa (aumento da FC) é seguida de uma elevação da glicemia. Pode-se concluir
também que a modificação da glicemia não se correlaciona com a variação da PA. Os dados obtidos após a administração de hexametônio mostram a ocorrência de um
tônus simpático modulando a produção hepática de glicose, uma vez que, na sua ausência, estabelece-se intensa hipoglicemia.
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Resumo:
Introdução: A esofagectomia com preservação do vago é considerado um método mais fisiológico de ressecção do esôfago. Tradicionalmente, o nervo vago é observado,
no mediastino, como um plexo, condição anatômica que dificulta a manutenção da integridade do nervo após o procedimento.
Objetivo: Estudo da anatomia cirúrgica do nervo vago no mediastino.
Método: 19 cadáveres (78,9% homens, idade média de 37,8 anos) foram dissecados e a anatomia do nervo vago no mediastino foi estudada in situ.
Resultados: Em todos os casos observou-se tronco vagal bilateralmente. Em 57,8% dos casos, encontrou – se comunicação entre o tronco direito e esquerdo. Em
21,05% dos casos, o tronco principal estava dividido.
Conclusão: Resultados preliminares mostraram que o tronco vagal está presente no mediastino.
Participantes:
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Resumo:
Angioressonância na avaliação de prótese da valva pulmonar em portadores de Tetralogia de Fallot. Daniel Guimarães Cacione, Miguel Angel Maluf (Disciplina de Cirugia
Cardiovascular, UNIFESP).
O objetivo deste trabalho é avaliar a competência da prótese bivalvular (válvula nativa e enxerto) pulmonar suína em pacientes portadores da cardiopatia Tetralogia de
Fallot, sujeitos à cirurgia de ampliação da via de saída do ventrículo direito (VSVD), utilizando para esta análise técnicas de ressonância magnética (angiorressonância,
método spin-echo), pela avaliação do fluxo sangüíneo transvalvular e, em seguida, classificar a competência da prótese pulmonar em graus definidos (leve, moderado e
grave) segundo score de fluxo sanguíneo ejetado e regurgitante.Para isso, 20 pacientes, submetidos à cirurgia de ampliação da VSVD com prótese bivalvular suína entre
dezembro de 1992 a julho de 1998 no Hospital São Paulo,serão avaliados pelo exame de Angioressonância. O trabalho está em andamento, sendo que apenas 4
pacientes foram avaliados pelo método.Esta pequena amostra demonstrou graus leves de incompetência da valva pulmonar e, aliado a isso, temos que os pacientes
examinados até agora apresentam-se, segundo classificação clínica da New York Heart Association, em Classes Funcionais I e II.Assim, podemos vislumbrar que houve
um aparente sucesso na cirurgia realizada com relação à função da valva pulmonar segundo a angiorressonância .Esperamos analisar a totalidade dos pacientes e
propor re-intervenção àqueles que necessitarem, realizando acompanhamento posterior com os mesmos.
Participantes:

Daniel Guimarães Cacione, Miguel Angel Maluf
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Resumo:

Os lipossarcomas são neoplasias malignas oriundas da célula mesenquiumal primitiva. São tumores raros, sua estimativa é de 3500 casos novos por ano no Brasil. Os
lipossarcomas correspondem a cerca de 7,5 a 25% dos sarcomas de partes moles. Os lipossarcomas abdominais representam 12 a 40% dos lipossarcomas.
O emprego de marcadores biológicos tem sido demonstrado ultimamente como um importante instrumento auxiliar no diagnóstico, tratamento e principalmente
prognóstico das neoplasias humanas. O antígeno de proliferação celular Ki-67 é uma proteina que está associada ao núcleo da célula e é expressado em todas as fases
do ciclo celular(exceto G0). Alguns trabalhos tem mostrado a superioridade do Ki-67 como marcador de proliferação celular expondo também forte associação entre sua
alta contagem e baixa sobrevida dos pacientes.Os lipossarcomas são neoplasias malignas oriundas da célula mesenquiumal primitiva. São tumores raros, sua estimativa
é de 3500 casos novos por ano no Brasil. Os lipossarcomas correspondem a cerca de 7,5 a 25% dos sarcomas de partes moles. Os lipossarcomas abdominais
representam 12 a 40% dos lipossarcomas.
O emprego de marcadores biológicos tem sido demonstrado ultimamente como um importante instrumento auxiliar no diagnóstico, tratamento e principalmente
prognóstico das neoplasias humanas. O antígeno de proliferação celular Ki-67 é uma proteina que está associada ao núcleo da célula e é expressado em todas as fases
do ciclo celular(exceto G0. Alguns trabalhos tem mostrado a superioridade do Ki-67 como marcador de proliferação celular expondo também forte associação entre sua
alta contagem e baixa sobrevida dos pacientes.
Este é um estudo prospectivo onde são avaliados aspectos clínicos e exames subsidiários de 15 pacientes portadores de lipossarcomas abdominais submetidos a
tratamento cirúgico correlacionando-os com achados operatórios, anátomo-patológicos obtidos das peças cirúrgicas, imunohistoquimicos do antígeno de proliferação
celular Ki-67 e o estadiamento final de cada paciente.
Este é um estudo prospectivo onde são avaliados aspectos clínicos e exames subsidiários de 15 pacientes portadores de lipossarcomas abdominais submetidos a
tratamento cirúgico correlacionando-os com achados operatórios, anátomo-patológicos obtidos das peças cirúrgicas, imunohistoquimicos do antígeno de proliferação
celular Ki-67 e o estadiamento final de cada paciente.
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Resumo:

Introdução:
Há três tipos de hiperparatireoidismo (HPT): O HPT primário é caracterizado por uma secreção elevada de paratormônio (PTH) decorrente de alterações nas próprias
glândulas paratireóides (PT). O HPT secundário (2rio) representa a hipersecreção do PTH em resposta a hipocalcemia crônica, um processo integrado que envolve rim,
intestino, paratireóide e tecido ósseo, sendo a insuficiência renal crônica (IRC) a condição mais comum associada ao HPT 2rio. No HPT terciário (3rio), após estimulação
prolongada pela IRC, uma ou mais glândulas paratireóides tornam-se autônomas, não respondendo mais aos estímulos de secreção e síntese do PTH, mantendo o HPT
mesmo após a realização do transplante renal além da hipercalcemia.
A manutenção de níveis elevados de paratormônio, cálcio e fósforo pode levar a sintomas com fadiga e prurido, entre outros, assim como alterações físicas como a
calcifilaxia e deformidade óssea. O tratamento clínico é a opção de escolha, sendo eficaz em 90% dos casos. Os pacientes com HPT 2rio à insuficiência renal crônica
(IRC) são tratados clinicamente e, caso seja restaurada sua função renal (transplante renal), o estímulo às paratireóides cessa e o HPT 2rio está curado. A cirurgia pode
ser a opção de escolha no tratamento do HPT 2rio na presença de prurido intratável, calcificações ectópicas, PTH excessivamente alto, risco iminente de fratura e dores
ósseas. Já os pacientes com autonomia glandular, seja pré ou pós-transplante, são tratados apenas cirurgicamente, pois não há tratamento clínico capaz de reverter
definitivamente a autonomia glandular.
A dor óssea e o prurido intratável, melhoram ou regridem totalmente em 85% dos pacientes que foram submetidos à paratireoidectomia (PTx). Outros sinais e sintomas
indicativos para PTx como a dor articular apresenta melhora em 80% dos pacientes. A irritabilidade, a fraqueza muscular, a presença de calcifilaxia e deformidades
esqueléticas também reduzem após a PTx.
O objetivo da nossa pesquisa foi avaliar os sinais e sintomas presentes nos pacientes antes da PTx, e se esses podem ser usados para diferenciar os vários tipos de
HPT(2rio, 3rio pré-Tx e 3rio pós-Tx).
Material e Método:
Avaliamos 70 pacientes com HPT 2rio à IRC acompanhados no Hospital de Rim e Hipertensão (HRH) submetidos à PTx durante o período de março de 1997 a junho de
2003 para tratamento do HPT 2rio, 3rio pré-Tx e 3rio pós-Tx. O protocolo foi preenchido através de dados obtidos dos prontuários e descrições cirúrgicas no HRH e no
Hospital São Paulo. Avaliados os seguintes achados clínicos ou queixas:
Deformidade Óssea
Calcifilaxia
Calcificação de Partes Moles
Dor muscular
Fadiga
Neuropatia
Prurido
Estes foram classificados como presentes ou ausentes.
Realizamos a análise estatística usando o Teste exato de Fisher para tabela maior que 2x2.
Resultados/Discussão:
Em nosso estudo observamos a presença de deformidade óssea e calcificação de partes moles em, respectivamente, 74% e 73% dos pacientes, sendo que na literatura
encontramos taxas de até 58 e 86% dos pacientes que permanecem em diálise por mais de 60 meses.Essa elevada taxa pode ter ocorrido por se tratar de um hospital
de referência aos pacientes com doença renal (HRH).
Comparando entre os grupos de HPT (2rio, 3rio pré-Tx e 3rio pós-Tx), não encontramos, baseados nestes sinais, diferenças significativas que possam separar os tipos
de HPT.
A calcifilaxia e a neuropatia são quadros raros, que podem gerar dor, e em nossa avaliação encontramos a presença delas em 9% e 2% respectivamente. Na avaliação
dessas alterações também não houve diferença significativa entre os 3 grupos de HPT, assim como na presença de dor muscular (presente em 14% de nossos pacientes).
A avaliação da presença da fadiga e do prurido mostrou que esses sintomas são diferentes entre os grupos. Pacientes com HPT 3rio pré-Tx apresentaram
significativamente mais prurido e fadiga do que os outros grupos, com nível descritivo abaixo de 0,01. Essas características clínicas não foram capazes de nos diferenciar
os pacientes com autonomia, e o fato de termos encontrado mais prurido e fadiga nos pacientes com HPT 3rio pré-Tx deve estar relacionado com o fato de serem
pacientes autônomos e ainda sem transplante renal.
O que nos chama atenção da análise das características clínicas é o fato de que prurido e fadiga terem sido mais presentes apenas nos pacientes com HPT 3rio pré-Tx.
Diferença compreendida no HPT 3rio pós-Tx onde ocorre a redução das toxinas urêmicas devido ao transplante renal, mas no HPT 2rio assim como no 3rio pré-Tx, o
transplante renal também não foi realizado e não houve diferença estatística entre esse grupos. Isto nos traduz que a presença de prurido e fadiga está relacionada com
outras alterações metabólicas.
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Resumo:
Introdução: O câncer de pulmão continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública com 17.000 novos casos diagnosticados nos estados Unidos a
cada ano. A neoplasia pulmonar pode ser dividida em dois tipo morfológicos principais: carcinoma pulmonar não de pequenas células (CPNPC), em que
se reúnem os subtipos carcinoma espinocelular, adenocarcinoma e carcinoma de grandes células; e carcinoma pulmonar de pequenas células (CPPC). O
CPNPC representa 75 a 80% de todos os casos de neoplasia pulmonar e estão geralmente associados a um mau prognóstico , embora haja grande
conhecimento a respeito dos fatores predisponentes e da história natural da doença.
A sobrevida em 5 anos, mesmo com os esforços em pesquisas, o descobrimento de novas drogas e rastreamento para o câncer de pulmão, permanece em
14%. No Brasil, a mesma doença foi responsável por 13.579 óbitos no ano de 1998.
A atividade proliferativa das neoplasias pulmonares está fortemente associada com o prognóstico e resposta terapêutica. O motivo da rápida e incontrolada
taxa de crescimento do tumor, quando comparada ao tecido normal, pode ser causada por maior proliferação celular, medida através do índice mitótico.
Os marcadores biológicos em CPNPC têm sido amplamente pesquisados e os resultados encorajadores têm mostrado que a produção de alguns oncogenes
e outros marcadores moleculares podem prognosticar a agressividade da doença e as consequências para o paciente. Os marcadores histológicos são uma
forma de avaliar o índice de proliferação celular do tumor, a agressividade tumoral e a resposta do hospedeiro, utilizando métodos de fácil acesso e
reprodutíveis.
O índice mitótico é uma forma de avaliar o índice de proliferação celular do tumor. Através deste índice, pode-se avaliar o controle loco-regional,
sobrevivência total, sobrevivência sem doença e o controle da taxa a longo prazo.
Objetivo: Estudar pacientes com carcinomas de pulmão com sobrevida superior a 5 anos para analisar a presença de marcadores histológicos, como
necrose, índice mitótico e infiltrado inflamatório e compará-los com uma população controle com sobrevida menor de 5 anos estratificando sexo, idade,
tipo histológico, estadiamento clínico, carga tabágica e tipo de tratamento dado ao paciente.
Materiais e Métodos: Para a realização do projeto, serão realizadas revisões das biópsias e peças cirúrgicas de 120 casos de carcinoma pulmonar não de
pequenas células submetidos a tratamento cirúrgico associado ou não a outras terapias. Os dados e o material serão emprestados dos arquivos do
Departamento de Patologia da Unifesp-EPM.
No preparo da lâmina, corte de 5(cinco) micrômetros serão feitos a partir do bloco de parafina, corados em HE(hematoxilina-eosina). Posterirormente,
esses cortes serão analisados em microscópio óptico em objetivas de médio e grande aumentos, nos quais serão obtidos o índice mitótico através da
porcentagem de células mitóticas em 2000 núcleos contados.
Em seguida, a porcentagem de células mitóticas encontrada em cada lâmina será classificada de acordo com a preposição de Yukio Shimosato, da seguinte
maneira: IM1 Indica IM (índice mitótico) <0,35%; IM2, IM entre 0,35 % e 0,60%; e IM3, IM>0,60%. A necrose será avaliada segundo a porcentagem de
comprometimento tecidual enquanto que o infiltrado inflamatório será analisado segundo o tipo de célula predominante e a sua intensidade.
Serão selecionados 3 (três) controles com sobrevida menor que 5 anos para cada caso com sobrevida maior que 5 anos, por causa do pequeno número de
casos esperados para o grupo com maior sobrevida.
Resultados parciais: Foram obtidos 27 casos de neoplasia pulmonar com sobrevida maior que 5 anos, sendo que 6(cinco) pacientes foram excluídos por
não pertencerem ao grupo de carcinoma pulmonar de não pequenas células. Esses tinham em média 60,23 +/- 6,6 anos, sendo 7 (33,3%) do sexo feminino
e 14 (66,7%) do masculino. A carga tabágica desses pacientes estava em 40 +/- 21,3 anos/maço em média.
Os tipos histológicos encontrados entre esses casos se restringiram a carcinoma espinocelular, com 10 (47,6%) casos, e adenocarcinoma, com 11 (52,4%)
casos. Houve predomínio do estadio I, sendo 9 (42,8%) casos com estadio Ib e 4 (19,1%) do estadio Ia, seguido dos estadios: IIIa, com 5 (23,8%) casos;
IV, com 2 (9,5%) casos; e Ib, com 1 (4,8%) caso.
O tratamento desses pacientes foi em sua maioria cirúrgico, isoladamente (6 casos – 28,6%) ou em associação com terapias adjunvantes: quimioterapia (7
casos – 33,3%), radioterapia (3 casos – 14,3%) ou imunoterapia (2 casos – 9,5%). Somente em 2 (9,5%) pacientes foi utilizada a radioterapia isoladamente
e, em 1 (4,7%), associada a quimioterapia.
Como a sobrevida maior que 5 anos no grupo CPNPC é rara, aproximadamente 15%, a busca por marcadores que possam predizer o prognóstico dos
pacientes é muito importante, visto que orientaria a melhor terapêutica.
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Resumo:

Introdução: Desde a década de 70 houve aumento no número de tumores benignos do fígado diagnosticados. Este fato se justifica pela melhoria nos métodos de imagem
– como a ultra-sonografia (US), a tomografia computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM) e a cintilografia - possibilitando sua identificação, muitas vezes
incidental, na busca de outras patologias no abdome ou, ainda, na investigação em doentes considerados de risco para doenças hepáticas. Assim, patologias antes
consideradas raras aumentaram sua incidência, despertando maior interesse por seu estudo, visto que podem mimetizar exames de patologias malignas, além de terem
potencial para complicações, particularmente hemorrágicas, e malignização.
É importante ressaltar a relação de algumas dessas lesões com o uso de hormônios – esteróides anabolizantes e anticoncepcionais orais (ACO).
Estes fatores despertam o interesse para o diagnóstico precoce e preciso das lesões benignas do fígado, sua diferenciação das neoplasias malignas, e, particularmente,
sua adequada proposição terapêutica.
Foram selecionadas as 3 patologias mais freqüentes para ser objeto deste estudo: hemangioma hepático (HH), adenoma hepatocítico (AH) e a hiperplasia nodular focal
(HNF).
Objetivo: Analisar, retrospectivamente, os doentes portadores de neoplasias benignas de fígado – hemangioma, adenoma hepatocítico e hipertrofia nodular focal –
submetidos a ressecção hepática. Também foi nosso objetivo revisar a literatura e discutir os aspectos controversos deste assunto, bem como as informações mais
recentes ao diagnóstico e tratamento.
Método: Levantamento de dados nos arquivos médicos do Hospital São Paulo (SAME) e da Disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da UNIFESP/EPM. O levantamento
bibliográfico foi feito através dos arquivos do PubMed, Medline, sendo os artigos obtidos pela internet ou na BIREME.
Dados: 1.Amostra: Foram analisados 13 pacientes, com diagnóstico confirmado de qualquer das 3 patologias através da análise histológica da peça cirúrgica, sendo
excluídos os pacientes ainda em investigação.
2.Procedimento: Documentação e análise dos dados dos pacientes (anamnese, exames de imagem e histopatologia das lâminas das peças cirúrgicas).
3. Grupos: divisão em 3 grupos, de acordo com o diagnóstico: hemangioma, adenoma hepatocítico e hiperplasia nodular focal.
4. Resultados: Entre 1993 e 2003, foram operados 13 pacientes (HH=5; AH=4; HNF=4). Todos eram do sexo feminino, idade variando de 23 a 66 anos, sendo 38,5%(5/13)
sintomáticas, com 23% (3/13) apresentando alteração no exame físico. As assintomáticas tiveram o diagnóstico durante investigação de outras patologias ou durante
cirurgia abdominal. Apenas uma paciente portadora de AH tinha antecedente de uso de ACO.
Exames laboratoriais: duas pacientes portadoras de AH apresentavam alterações nos exames laboratoriais (aumento das enzimas celulares e de excreção hepática).
Exames de imagem: 10 haviam feito ultra-sonografia, todas apresentando alterações sugerindo nódulos hepáticos. Doze pacientes fizeram TC, que identificou lesão
hepática em todos os pacientes. Uma paciente fez RM para elucidar o caso, cuja imagem não esclareceu a natureza da lesão. Outros exames feitos: arteriografia seletiva
de tronco celíaco (1 paciente), videolaparoscopia (1 paciente), US intra-operatória (1 paciente).
Ressecção cirúrgica: foram feitas 4 segmentectomias hepáticas, 3 ressecções não anatômicas, 1 hepatectomia direita e 5 nodulectomias.
Complicações: nenhuma paciente teve complicação no intra ou pós-operatório.
Segmento: não houveram recidivas. O tempo de segmento varia entre 1 e 10 anos de pós operatório.
Conclusão: Os tumores benignos do fígado têm aumentado a sua incidência nas últimas décadas pela melhora dos exames de imagem, constituindo uma importante
fonte de diagnóstico incidental destes tumores. Dentre os vários tipos histológicos, merecem destaque os mais freqüentes, em ordem decrescente de incidência:
hemangioma hepático, hiperplasia nodular focal e adenoma hepatocítico. Os três tumores têm maior incidência em mulheres e a maioria é assintomática. A relação do
adenoma com o uso de hormônios, seja esteróide anabolizante ou ACO, também contribuiu para o aumento da incidência. Vale frisar que após a retirada deste estímulo
há regressão do tumor. O hemangioma e a hiperplasia nodular focal são tumores com baixa incidência de complicações e sem relatos de malignização. Em contrapartida,
o adenoma hepatocítico pode sangrar e romper, além de diversos relatos de casos de malignização da lesão. Daí a polêmica em torno de sua conduta. O único consenso
entre os autores é que deve-se tirar o estímulo hormonal. O que enfatiza a importância desses tumores é a dúvida diagnóstica com lesões malignas, e nem sempre os
exames de imagem disponíveis são suficientes para a distinção entre eles. A conduta no caso de dúvida diagnóstica é a ressecção cirúrgica.
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Resumo:

Este estudo tem como objetivo comparar os resultados pré e pós-operatório e identificar possíveis diferenças entre os dois microcerátomos, Hansatome e Moria. Para
isso, foram avaliados os resultados de ceratotomia fotorrefrativa astigmática (PARK) realizadas pela equipe de Cirurgia Refrativa do Departamento de Oftalmologia da
Escola Paulista de Medicina entre 2000 e 2003.Comparando-se através do centróide as médias dos resultados cirúrgicos, pudemos concluir que os resultados das
cirurgias refrativas realizadas com os microcerátomos Hansatome e Moria são basicamente iguais, ou seja, os dois microcerátomos apresentam a mesma eficácia.
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Resumo:
O trabalho consiste na análise de dados de pacientes diabéticos submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio no centro cirúrgico do Hospital São Paulo no
período de janeiro de 2002 a setembro de 2003. Cada indivíduo submetido à cirurgia em questão e também portador de diabetes mellitus foi observado quanto aos
antecedentes pessoais, aos dados do intra-operatório e à evolução no período pós-operatório.
No total, 238 pacientes foram submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, sendo que os dados de 9 deles não puderam ser levantados. Assim, foram
analisados um total de 229 casos, sendo 89 (39%) os pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus.
A maioria dos pacientes era do sexo masculino. Em relação às comorbidades que atuam como fatores de risco para doenças cardiovasculares, a mais prevalente foi
hipertensão arterial sistêmica, seguida por tabagismo, dislipidemia e obesidade, respectivamente. Além disso, quase um terço dos pacientes havia sofrido episódio de
infarto agudo do miocárdio em período próximo à data da operação.
Em relação ao tratamento para diabetes mellitus, a maioria utilizava somente hipoglicemiantes orais, ao passo que um quinto fazia uso de insulina, independentemente
da utilização simultânea de outras terapias adjuvantes. Ressalta-se que grande parte dos pacientes não realizava nenhum tratamento medicamentoso.
De todas as cirurgias realizadas, em 45% houve a utilização de circulação extracorpórea.
Em relação ao período pós-operatório, dentre as complicações da própria operação, as respiratórias foram as mais incidentes, seguidas pelas de parede torácica, infarto
perioperatório e pelas complicações da incisão na perna. Em se tratando de outras morbidades no pós-operatório, a maioria demonstrou baixo débito cardíaco, seguido
por confusão mental, fibrilação atrial, insuficiência renal aguda, complicações gastrintestinais, alterações vasculares periféricas e acidente vascular cerebral.
A taxa de óbitos ocorridos nos períodos intra e pós-operatório foi de 21%.
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Resumo:

A alta incidência do câncer associada aos traumas físico e psicológico, causados pela ablação da mama, foram os principais motivos que estimularam a comunidade
médico-científica na busca de novos métodos diagnósticos, tratamentos mais conservadores e soluções táticas e técnicas para a sua reparação, tornando a reconstrução
mamária parte da sistematização no tratamento do câncer mamário. Entre os maiores avanços observados na reconstrução mamária pós mastectomia, o retalho músculocutâneo transverso do reto do abdome (TRAM - Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous) apresenta posição de destaque, uma vez que há a possibilidade de
mobilização de grandes quantidades de tecido com cicatrizes aceitáveis na região doadora, e tem sido de uso preferencial em diversos serviços que atuam na área de
reconstrução. De forma oposta ao que ocorre em seres humanos, o retalho TRAM em ratos apresenta o melhor suprimento vascular quando pediculado superiormente
pela artéria epigástrica cranial, sendo que autores que buscam modelos isquêmicos do TRAM em ratos tem procurado realizá-los pediculados inferiormente na artéria
epigástrica caudal. Buscando a otimização do uso do retalho, um recurso não farmacológico, de baixo custo e fácil aplicação é a Estimulação Elétrica Nervosa
Transcutânea, podendo ser utilizada como fator adjuvante. É um recurso útil na melhora da viabilidade de retalhos cutâneos isquêmicos, mas ainda não havia sido
estudada no retalho TRAM. O trabalho proposto visou verificar o efeito da TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea) no retalho TRAM em abdome de rato, com
intuito de se estabelecer mecanismos que possam melhorar o aporte sangüíneo deste tipo de retalho. Foram utilizados 30 ratos que foram submetidos a elevação do
retalho TRAM com pedículo caudal a direita e divididos igualmente em dois grupos no pós-operatório. GC (grupo controle): os animais permaneceram anestesiados por
mais uma hora, com os eletrodos posicionados próximo à base do retalho, porém sem estimulação elétrica. Este procedimento foi repetido nos 2 dias subseqüentes
(PO1 e PO2). GTENS (grupo TENS): os animais foram submetidos a mesma rotina, porém receberam estimulação elétrica com intensidade de 15mA, freqüência 80Hz
e pulsos de corrente elétrica com duração de 200 microssegundos. As áreas de necrose foram medidas no PO7 pelo método “gabarito de papel” e os resultados obtidos
e analisados estatisticamente mostraram um peso relativo de necrose maior no grupo TENS que no grupo controle. A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea é já
um recurso consagrado na modulação de dores agudas e crônicas e mais recentemente os efeitos desta têm sido enfatizados no aumento do fluxo sangüíneo,
principalmente na viabilidade de retalhos cutâneos em ratos. Desta forma realizamos este estudo em retalho TRAM, que se difere do retalho cutâneo do rato na sua
composição pela presença do segmento do músculo reto abdominal, para assim realizarmos uma análise mais específica sobre este tipo de retalho. Os resultados
mostraram que o grupo TENS teve maior área de necrose do que o grupo Controle, o que é um fato inesperado, visto que imaginávamos que haveria uma melhora da
isquemia desses retalhos pela estimulação elétrica. Na literatura não há concordância quanto aos parâmetros físicos da corrente elétrica utilizada (freqüência e amplitude),
o que pode talvez ter interferido nos resultados desse trabalho, revelando a necessidade de se realizar estudos futuros comparando diferentes freqüências em retalhos
músculo-cutâneos em ratos.
Participantes: Natasha Sallum
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Resumo:
Com maior a valorização dos procedimentos videolaparoscópicos na atualidade,
este trabalho visa estudar as possíveis alterações teciduais decorrentes do pneumoperitônio hipertensivo. Serão utilizados ratos Wistar dos quais ao final do período de
uma hora, sob pneumoperitônio hipertensivo(24 mmHg de CO2), serão colhidos amostras de estruturas e vísceras (peritônio parietal, omento, cólon, fígado, rim,
estômago e baço) para o estudo histológico. O projeto está em andamento e aponta para a inocuidade do procedimento.
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Resumo:

A isquemia tem papel fundamental em muitas situações vivenciadas por cirurgiões e anestesistas, como a insuficiência vascular periférica, infarto agudo do miocárdio,
choque hipovolêmico, isquemia mesentérica e durante os transplantes.
Apesar da restauração do fluxo sanguíneo a um órgão isquêmico ser essencial para prevenir um dano celular irreversível, a isquemia seguida de reperfusão causa lesão
tecidual (Engerson – 1990) e vários estudos mostram que a lesão é basicamente causada no momento da reperfusão (Weisfeldt-1987).
Há evidências que sugerem a participação dos radicais livres, em forma total ou parcial, na lesão microvascular, assim como das células parenquimatosas nos tecidos
isquemiados, através do processo hipóxia - reoxigenação (Ithol e Guth – 1998).
Lesão vascular acaba resultando em lesão nervosa mioentérica e de plexos submucosos entéricos.Então, alguma alteração deve ser esperada na motilidade intestinal.
Não são conhecidas totalmente as características das lesões no sistema nervoso entérico, como elas ocorrem, se elas ocorrem totalmente ou se existem alterações na
população celular ganglionar intestinal.
Este projeto está inserido na linha de pesquisa da síndrome do intestino curto, estudando isquemia e reperfusão em alça intestinal e lesões em inervação intestinal.
Objetivos:
Avaliar as alterações histológicas e relaciona-las com as lesões de isquemia e reperfusão causadas por radicais livres em parede intestinal de alça jejunal isolada de
ratos.
Materiais e Métodos:
Foram submetidos à cirurgia sessenta ratos adultos machos Wistar-EPM de 250 a 350 g de peso com idade ao redor de cem dias. Estes foram divididos em grupo
controle (A) e grupo experimental (B e C) com 20 ratos cada.
Os ratos, após jejum para sólidos por 24 horas, foram anestesiados com tiopental e xilazina e submetidos a laparotomia exploradora.
A partir de dez centímetros distais à junção duodeno - jejunal foram medidos e isolados seis centímetros de alça jejunal.
O trânsito intestinal foi reconstruído através de êntero - êntero anastomose em plano único utilizando-se fio prolene 6-0.
Na alça isolada realizou-se a retirada de dois segmentos de 0,5 centímetro cada das regiões proximal e distal para avaliação histológica. A luz distal da alça isolada foi
estomizada e a proximal fechada com ponto em X de fio prolene 6-0.
No grupo controle (A) fechou-se a parede abdominal por planos com fio prolene 4-0.
Nos grupos experimentais (B e C) clampeou-se o pedículo vascular da alça isolada por trinta minutos para causar o fenômeno de isquemia - reperfusão, seguindo-se do
fechamento da parede abdominal como no grupo controle. Os 3 grupos (A,B e C) foram mantidos em gaiolas individuais após a cirurgia e permaneceram em jejum para
sólidos por mais 24 horas sendo então reintroduzida dieta com ração adequada.
No grupo A os ratos foram novamente submetidos a laparotomia exploradora após 7 dias para avaliação da alça isolada e retirada de dois segmentos de 0,5 centímetro
cada das regiões proximal e distal, para avaliação histológica.
No grupo B os ratos foram novamente submetidos a laparotomia exploradora após 7 dias para avaliação da alça isolada e retirada de dois segmentos de 0,5 centímetro
cada das regiões proximal e distal, para avaliação histológica.
No grupo C o procedimento foi semelhante ao do grupo B , porém os ratos foram reoperados 14 dias depois da primeira cirurgia.
Após os procedimentos cirúrgicos os segmentos retirados nas cirurgias foram encaminhados para o Departamento de Anatomia Patológia da UNIFESP-EPM para
avaliação histológica com coloração HE e proteína S. 100.
Discussão
O trabalho ainda está em andamento.
No grupo B observamos uma queda do número de células ganglionares nos gânglios submucosos entéricos em relação ao grupo A
Observou-se que o grupo submetido à isquemia-reperfusão apresentou repercussão maior com relação a alterações na serosa e nas vilosidades quando comparado ao
grupo não exposto.
A análise do grupo C ainda está em andamento.
Resultados Parciais:
Não houve diferenças significantes em relação a alterações na camada muscular e na luz intestinal, assim como no número de gânglios.
Em relação ao número de células ganglionares houve diminuição maior no grupo submetido à isquemia – reperfusão tanto no plexo submucoso quanto no plexo
mioentérico.
Conclusão
Como conclusão parcial do trabalho , observamos uma queda do número de células ganglionares nos gânglios submucosos entéricos do grupo B em relação ao grupo
A.
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Resumo:

Objetivo: Avaliar no pós-transplante precoce o Sistema Nervoso Entérico por meio de técnica imunoistoquímica, vista a importância da motilidade do enxerto no momento
da sua interposição no trânsito intestinal. Métodos: Foram estruturados três grupos de camundongos machos e adultos, receptores dos enxertos. Dois deles foram
constituídos por animais da linhagem BALB/c (transplante alogênico) e o terceiro, da linhagem C57BL/6 (transplante isogênico). Os enxertos intestinais foram obtidos de
fetos da linhagem C57BL/6 com idade de 19 dias intra-útero. O enxerto foi implantado em compartimento pré-peritoneal. Dos três grupos formados, um deles, o isogênico
(ISO), permaneceu sem tratamento por um período de sete dias de pós-operatório. Os demais grupos, alogênicos, receberam injeções diárias de gangliosídeos durante
igual período, sendo que um deles, ALO3 (n=6), recebeu dose de 3 mg/kg e o outro, ALO9 (n=7), de 9 mg/kg. As peças operatórias foram analisadas microscopicamente
após realização de reação imunoistoquímica para proteína S-100. Resultados: A avaliação semiquantitativa das lâminas mostrou discreto predomínio no enxerto intestinal
do grupo isogênico em relação aos alogênicos quanto à positividade da reação. ISO: 50% de positividade; ALO3: 33%; ALO9: 43%. p=0,9314. Conclusão: O estudo
sugere que, no período precoce do pós-transplante, o enxerto isogênico de intestino fetal apresenta melhor motilidade em relação ao alogênico. Entretanto, devem ser
realizados estudos em fases mais tardias de pós-operatório para contemplar um enxerto intestinal mais desenvolvido e com maior maturidade.
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Resumo:
Introdução: O transplante intestinal fetal em camundongos com implantação pré-peritoneal mostrou bom desenvolvimento do enxerto, entretanto, apresenta dilatação
cística com distensão do lúmen e diminuição da espessura da parede intestinal. No caso dos aloenxertos sem tratamento, o desenvolvimento pode ser verificado até o
4º PO, prevalecendo a rejeição após este período de avaliação. Objetivo: Estabelecer o modelo experimental para verificar o desenvolvimento do intestino fetal quando
transplantado de forma avascular para o mesentério em camundongos adultos. Métodos: Foram utilizados 8 camundongos machos adultos da linhagem BALB/c e 16 da
linhagem C57BL/6 , sendo 15 machos e 1 fêmea C57BL/6 prenhe, distribuídos em grupos de acordo com o dia de pós-operatório programado para a eutanásia (5, 7 ou
15 PO) e com a característica imunogenética do tranplante - isogênico (ISO) e alogênico (ALO). Os animais do grupo ALO receberam tratamento imunossupressor com
tacrolimus, em doses diárias de 1 mg/kg intramuscular. No 18º dia de gestação, foi realizada a remoção cirúrgica dos fetos, dos quais segmentos de 1 cm de intestino
delgado foram utilizados como enxerto para o transplante. Os segmentos de intestino fetal foram implantados, através de uma laparotomia mediana, de forma avascular,
no mesentério de camundongos adultos, entre a 6ª e a 7ª arcada arterial mesentérica a partir do ligamento de Treitz, com uso de fio mononylon 8-0. Na data
preestabelecida, os animais foram anestesiados e os enxertos intestinais foram removidos e colocados em formol 10%, para serem processados, incluídos em parafina
e corados por hematoxilina-eosina, para análise histológica. Os enxertos foram classificados de acordo com os critérios de Auber et al., no qual o desenvolvimento é
avaliado através da observação da presença de epitélio intestinal, da importância da mucossecreção e do desenvolvimento da camada muscular, das criptas e das
vilosidades, podendo somar um total de 13 pontos (escore máximo de desenvolvimento). Resultados: Os enxertos do grupo ISO apresentaram escore de desenvolvimento
crescente quanto maior o período de pós-operatório. De acordo com a classificação proposta, o escore de desenvolvimento no 5 , 7º e 15 PO foi igual a 5, 11 e 13,
respectivamente. Os enxertos do 5 PO mostraram algum grau de desenvolvimento, com presença de epitélio intestinal, vilosidades e criptas intestinais, já com presença
de secreção em sua luz e com camada muscular ainda em formação sobre matriz acelular, com pouca organização. Os enxertos do 7º PO já apresentavam morfologia
semelhante a de um intestino adulto, com vilosidades contendo numerosas células caliciformes e enterócitos, além de criptas intestinais contendo vários tipos celulares.
A camada muscular, embora tivesse espessura semelhante às do 5 PO, mostrou-se mais densa e organizada. Os enxertos do 15 PO receberam o escore máximo de
desenvolvimento, sendo a principal diferença entre estes e os enxertos do 7 PO o desenvolvimento da camada muscular, podendo ser identificadas as camadas circular
e longitudinal. Os enxertos do 7 e 15º PO do grupo ALO, que receberam tacrolimus, tiveram desenvolvimento semelhante a seus correspondentes do grupo ISO.
Conclusão: A maturação do enxerto intestinal fetal, transplantado em camundongo adulto, foi melhor no período mais tardio de estudo (15 dias). Não houve diferença
entre o desenvolvimento do enxerto no transplante isogênico e no transplante alogênico submetido a tratamento com tacrolimus.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: As ondas de choque, empregadas para o tratamento extracorpóreo de cálculos renais causam danos ao parênquima renal e alterações funcionais
transitórias. O tratamento de cálculos renais, com ondas de choque, em pacientes portadores de lesões renais prévias decorrentes de doenças sistêmicas representa
uma preocupação constante na prática clínica. Hipertensos, diabéticos e renais crônicas com diferentes graus de nefropatias poderiam apresentar risco maior de lesões
irreversíveis ao parênquima renal.
OBJETIVO: o presente estudo tem por objetivo estudar os efeitos das ondas de choque sobre o rim de ratos com insuficiência renal crônica.
MÉTODO: Amostra: foram utilizados 36 ratos machos Wistar com peso entre 250 e 350 gramas divididos em quatro grupos, assim sendo:
Grupo I: nenhuma intervenção, servindo como controle. (n=8)
Grupo II: nefrectomia direita. (n=8)
Grupo III: nefrectomia direita e nefrectomia esquerda a 2/3 (nefrectomia 5/6). (n=11)
Grupo IV: nefrectomia direita e nefrectomia esquerda a 2/3 como o grupo anterior, e após 30 dias 2000 ondas de choque. (n=8).
Análise Histológica: o rim esquerdo de todos animais foi retirado para avaliação de alterações glomerulares, vasculares, tubulares e intersticiais em coloração H.E.
Análise Bioquímica: foram retiradas amostras sangüíneas de todos animais para medir os níveis séricos de uréia e cretinina.
RESULTADOS: os animais que foram submetidos a nefrectomia 5/6 (grupo III) foram avaliados histológicamente e foram encontradas áreas de infarto isquêmico, áreas
de nefroesclerose artério-arteriolar e nefrite túbulo-intersticial difusa.
Os demais grupos de animais já foram submetidos aos experimentos e estamos aguardando o resultado da análise histológica dos rins desses animais. Estamos também
a espera do resultado da análise dos níveis séricos de uréia e creatinina de todos os grupos.
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Resumo:

Objetivos: Demonstramos anteriormente (Taha et al., Transpl. Proc 34, 1021, 2002) que a isquemia produzida pela técnica de preservação hipotérmica (TPH), usada
comumente em transplante de órgãos, compromete dramaticamente a função contrátil intestinal devido à degeneração dos nervos autonômicos entéricos. Com base na
proposta de que a heparina (HEP), a ciclosporina A (CPA) e o atenolol (ATE) possuem atividade anti-isquêmica (Stutzman et al., CNS Drug Rev, 8: 1, 2002), decidimos
avaliar esta atividade sobre a disfunção autonômica induzida pela TPH em jejuno de rato.
Métodos: Após procedimento cirúrgico para remoção do intestino delgado de ratos Wistar machos (peso de 280 – 320 g), segmentos de 2 cm de jejuno foram isolados,
limpos dos tecidos adjacentes e submetidos à TPH em solução de Ringer-Lactato a 4 C. Os jejunos foram divididos em 2 grupos: tratados (+) e não tratados (-) com HEP
(100 – 500 UI/ml), CPA (10-6M) e ATE (10-6M). Após 12 (P12), 18 (P18) ou 24 (P24) horas de preservação, os jejunos foram montados em banho de órgãos isolados
contendo 10 ml de solução nutritiva de Tyrode (pH 7,4, 37oC, sob aeração), entre dois eletrodos de platina para o estudo das contrações neurogênicas induzidas pela
estimulação elétrica (EE, pulsos de 10 – 30 Hz, 1ms, 60 V) dos nervos autonômicos entéricos ou por estimulação dos colinoceptores nicotínicos ganglionares (nicotina,
NIC) ou ainda pela estimulação dos colinoceptores muscarínicos presentes nas células musculares (carbacol, CCh). Sobre estas contrações, estudou-se também o efeito
de antagonistas nicotínicos (Hexametonium, HEX) e muscarínicos (Atropina, ATR).
Resultados: Em comparação a preparação não submetida à preservação hipotémica, os jejunos submetidos à TPH na ausência de HEP, CPA e ATE apresentaram uma
significativa redução da amplitude das contrações induzidas pelo EE (10 – 30 Hz), NIC 10–3M e CCh 10–5M, em todos os tempos de preservação estudados. Por
exemplo, no grupo P12, a redução da resposta contrátil induzida pelo EE (30Hz) foi de 72%, pela NIC 10–3M foi de 79% e pelo CCh 10–5M foi de 65%. Estas contrações
foram bloqueadas pelo HEX 10-6M ou ATR 10-7M, confirmando que estas contrações são mediadas pelos colinoceptores nicotínicos e muscarínicos. Estes resultados
sugerem que a isquemia produzida pela TPH na ausência de HEP, CPA e ATE comprometeu dramaticamente a função contrátil mediada pelos nervos autonômicos
entéricos (desnervação funcional). Não houve diferença significativa entre os valores de contratilidade nos grupos P12, P18 e P24, sugerindo que a resposta contrátil
mantém-se em níveis precários após longos períodos de preservação hipotérmica. Por outro lado, os jejunos submetidos à TPH na presença de HEP e ATE apresentaram
maior resposta contrátil induzida pelo EE, NIC e CCh quando comparado aos jejunos preservados sem estes agentes. Por exemplo, no grupo P18 as contrações induzidas
pelo EE (30Hz) foram 263% maiores em jejunos preservados com (0,54 ± 0,1g) do que sem (0,22 ± 0,1 g) HEP 500 UI/ml. Em relação a NIC 10–3M, as contrações
foram 424% maiores em HEP+ (1,31 ± 0,1g) do que em HEP- (0,25 + 0,1g) e para o CCh 10–5 M foram 133% maiores em HEP+ (2,10 ± 0,1g) do que em HEP- (0,78 ±
0,1g). Pré-incubação por 30min com HEX 10–6M ou ATR 10–7M inibiu as contrações por EE, NIC e CCh, com efeitos similares em HEP+ e HEP-, assim como em
preparações P12, P18 e P24. Resultados similares aos descritos para a HEP foram obtidos com ATE 10-6M. Por exemplo, no grupo P18 as contrações por EE (30Hz)
foram 122% maiores em ATE+ (0,49 ± 0.1g) do que em ATE- (0,22 ± 0,1 g). As contrações por NIC (10–3 M) foram 80% maiores em ATE+ (0,45 + 0,1g) do que em
ATE- (0,25 ± 0,1g) e as contrações por CCh 10–5 M foram 133% maiores em ATE+ (1,82 ± 0,6g) do que em ATE- (0,78 ± 0,1g). A pré-incubação por 30min com HEX
10–6M ou ATR 10–7M antagonizou as contrações por EE, NIC e CCh, com efeitos similares em ATE+ e ATE-, assim como em P12, P18 e P24.A CPA não produziu
resultados similares aos obtidos com HEP e ATE.
Conclusão: Estes resultados sugerem que a heparina e o atenolol, mas não a ciclosporina A, atenuaram a perda da função contrátil mediada pelos nervos autonômicos
em intestino delgado de ratos submetidos à isquemia prolongada produzida pela técnica de preservação hipotérmica.
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Resumo:

A participação dos radicais livres na fisiopatogenia de diversas doenças tem sido recentemente descrita por vários autores, assumindo grande importância no processo
de disfunção cardíaca. Com freqüência, a origem destes radicais livres é da síndrome de Isquemia e Reperfusão, Adicionalmente, o óxido nítrico tem uma importante
função biológica na defesa e na lesão celular.
Estudos revelam que inibidores de proteases, como a aprotinina, atuam na diminuição da produção de óxido nítrico protegendo os tecidos da formação de radicais livres.
A aprotinina é considerada uma molécula inibidora da calicreína, que ao se ligar ao local de ligação desta com o cininogênio, impede a formação de bradicinina e
posteriormente de NO endotelial.
Recentemente, observou-se que inibidores isolados de plantas brasileiras demonstram importante atividade e especificidade inibitória sobre enzimas proteolíticas.
Este projeto utiliza-se de inibidores purificados de sementes de Bauhinia bauhinioides, objetivando-se verificar sua ação na proteção tissular contra o estresse oxidativo,
em comparação com a aprotinina. Buscou-se também avaliar as repercussões à distância deste processo de isquemia, com ênfase no coração. Isso porque a isquemia
e reperfusão de órgãos levam à liberação de mediadores químicos responsáveis por provocar alterações tanto no local diretamente afetado como em órgãos distantes,
como coração, ocasionando a chamada falência de múltiplos órgãos.
Foram utilizados 30 ratos EPM1-Wistar machos de aproximadamente 250g divididos em 5 grupos (normal, sham, isquemia, aprotinina e bauhinia) de 6 elementos cada.
Os animais do Grupo Normal foram submetidos a eutanásia por decaptação e colheram-se amostras de sangue, tecidos e órgãos.
Os animais do Grupo Sham foram submetidos à exposição e dissecação da artéria aorta na porção abdominal, as feridas operatórias desses animais foram suturadas e
esses animais foram decaptados após 4 horas, quando se retiraram amostras de sangue, tecidos e órgãos.
Os animais do Grupo Isquemia foram submetidos à exposição dissecação da artéria aorta e ligadura na sua porção abdominal, infra e justa renal, tiveram suas feridas
operatórias suturadas e foram decaptados após 4 horas sem que houvesse reperfusão, foram retiradas amostras de sangue, tecidos e órgãos.
Nos animais do Grupo Aprotinina aplicou-se 0,25 mL de Aprotinina (500.000 UIC aproximadamente 1,4 mg/mL) na veia cava inferior, infra-renal, 5 minutos antes da
ligadura arterial.
Nos animais do Grupo Bauhinia foi-se aplicado 0,25 mL de inibidores de Bauhinia na concentração de 1,4 mg/mL na veia cava inferior, infra-renal, 5 minutos antes da
ligadura arterial.
Os animais dos grupos Isquemia, Aprotinina e Bauhinia foram submetidos à ligadura da aorta abdominal, logo abaixo da artéria renal, pelo período de 4 horas.
Terminado o período de isquemia, os animais foram re-operados, e as ligaduras foram removidas. A ferida abdominal foi novamente suturada e, partir de então, houve
um período de reperfusão de 45 minutos.
Ao final desse tempo, os animais foram decaptados, quando foi, imediatamente colhido o sangue.
Além do sangue, foram removidas amostras do coração. As amostras de tecido dos ratos foram acrescidas de solução-tampão na proporção de 1:10 (m:m). A soluçãotampão é composta por Tris HCl 0,01M e KCl 0,2M. Os órgãos foram fragmentados com tesoura. Posteriormente foram submetidos à trituração por rotor até a obtenção
de um líquido homogêneo que foi imediatamente levado à homogeneização ultra-sônica. Após centrifugação, o sobrenadante foi recolhido. A amostra foi então levada
ao Analisador de Óxido Nítrico para dosagem por quimioluminescência.
A isquemia e a reperfusão induziram uma diminuição nos níveis de NO, no músculo do membro posterior, algo já esperado segundo a literatura e a experimentos
anteriores provindos deste laboratório. Observou-se ainda que a aprotinina, da maneira como foi utilizada, ratificou o seu papel protetor de tecidos, protegendo-os da
formação de radicais livres no estresse oxidativo. A Bauhinia mostrou similaridade nos resultados obtidos.
Pôde-se inferir que a isquemia seguida de reperfusão aumenta os niveis de NO circulante, fato observado ao se comparar os grupos Normal e o grupo Isquemia. Observase ainda que a aprotinina age diminuindo esses níveis, o que a difere da Bauhinia, a qual agiu aumentando esses níveis séricos, fato que vem a mostrar o efeito da
Bauhinia no processo de estresse oxidativo, também com repercussões no plasma circulante.
O coração, órgão escolhido para se analisar os efeitos à distância da isquemia seguida de reperfusão, mostrou que essa situação induz a uma diminuição nos níveis de
NO. E, ao se comparar o grupo Isquemia com o grupo Bauhinia, percebeu-se que os animais tratados com inibidores de Bauhinia normalizou os níveis de NO no tecido,
mostrando-se protetora tissular com eficicácia semelhante a da aprotinina. Os resultados mostram que esse inibidor de serinoproteases tem potencial para agir na
proteção do estresse oxidativo na síndrome de isquemia e reperfusão, quando aplicado antes do bloqueio arterial, em especial no coração.
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Resumo:

A participação dos radicais livres na fisiopatologia de doenças tem uma grande importância no processo de disfunção tecidual. Além disso, o óxido nítrico tem uma
importante função biológica na defesa e na lesão celular.A redução dos níveis de NO em tecidos após isquemia-reperfusão pode ser devida à inativação da enzima
óxido nítrico sintase (NOS) e inativação do próprio NO pelo superóxido que é produzido nesses tecidos. Estudos revelam que inibidores de proteases (como a aprotinina),
diminuem a produção de óxido nítrico. A aprotinina é uma molécula inibidora da calicreína, que ao se ligar ao sítio ativo da enzima impede a ligação desta com o
cininogênio bloqueando a formação de bradicinina e consequentemente de NO endotelial. Atualmente se observouque extratos de plantas brasileiras podem também ter
ação inibitória sobre enzimas proteolíticas. Com isso, o projeto utiliza-se de sementes de Bauhinia bauhinioides comparando com a ação protetora da aprotinina contra
o estresse oxidativo em tecidos a distância, mais especificamente o pulmão.
Foram utilizados 30 ratos EPM1-Wistar machos de aproximadamente 250g, e divididos em 5 grupos (Grupo normal, grupo Sham, Grupo Isquemia, Grupo Aprotinina,
Grupo Bauhinia). Os animais do Grupo Normal foram submetidos à eutanásia e foram retiradas amostras de sangue, tecidos e órgãos. Os animais do Grupo Sham foram
submetidos a exposição e dissecação da artéria aorta infra e justa renal, tiveram suas feridas operatórias suturadas e após 4 horas, foram submetidos eutanásia, e
retirou-se amostras de sangue, tecidos e órgãos. Os animais do Grupo Isquemia foram submetidos exposição e dissecação da artéria aorta infra e justa renal e bloqueio
da circulação na porção abdominal, tiveram suas feridas operatórias suturadas e foram submetidos à eutanásia após 4 horas sem que houvesse reperfusão, foram
retiradas amostras de sangue, tecidos e órgãos. Nos animais do Grupo aprotinina foram aplicados 0,25 ml de Aprotinina (500.000 UIC aproximadamente 1,4 mg/ml) na
aorta abdominal, 5 minutos antes do bloqueio arterial.Nos animais do Grupo Bauhinia foram aplicados 0,25 ml de de uma mistura de inibidores isolados de Bauhinia na
concentração de 1,4 mg/ml na aorta abdominal, 5 minutos antes do bloqueio arterial. A mistura é composta de BbKI, inibidor de calicreína, e BbCI, inibidor de elastase.A
dosagem dos inibidores de Bauhinia foi estabelecida para a mesma concentração da aprotinina comercial. Os animais dos grupos isquemia, aprotinina e Bauhinia foram
submetidos à ligadura da aorta infra e justa renal, pelo período de 4 horas.Terminado o período de isquemia, os animais foram re-operados, e os bloqueios foram
removidos. A ferida abdominal foi novamente suturada e, então, permitiu-se uma reperfusão de 45 minutos. Ao final desse período, os animais foram submetidos à
eutanásia,quando foi, imediatamente, colhido o sangue e amostras do pulmão. As amostras de tecido dos ratos foram acrescidas de solução tampão (0,01M Tris HCl e
0,2M KCl) na proporção de 1:10 (m:v). As amostras foram fragmentadas com tesoura e submetidas à trituração por rotor até a obtenção de um líquido homogêneo que
foi imediatamente levado à homogeneização ultra-sônica.Cada amostra foi centrifugada a 10.000 rpm, 4 C por 10 min e o sobrenadante foi separado.A 1 ml do
sobrenadante foram acrescidos: 1 ml de NaOH 0,5N e 1 ml de ZnSO4 10%. A mistura foi agitada por 30 seg e incubada por 15 min em temperatura ambiente. Após
centrifugação o sobrenadante foi separado. A amostra foi então levada ao Analisador de Óxido Nítrico para dosagem por quimioluminescência.Após a medida do óxido
nítrico nos diferentes tecidos e no soro, foi feita uma análise estatística dos resultados.
Os resultados mostraram que quando submetidos à isquemia, os níveis de NO apresentaram uma redução semelhante tanto no músculo quanto no pulmão. Porém,
houve um aumento significativo no soro, o que pode estar relacionado ao papel no NO como vasodilatador e angiogênico. Nos ratos do grupo sham é importante notar
que os níveis de NO são muito próximos dos valores do grupo isquêmico no pulmão e no soro, provavelmente devido ao estresse causado pela exposição e dissecação
da artéria aorta. Por outro lado, os níveis de NO no músculo no grupo Sham é maior que no Grupo Isquemia demonstrando que os membros posteriores de ratos, ou
seja, o tecido isquêmico, sofre uma alteração maior que o soro e tecidos a distância quando submetido à isquemia. Com a aplicação de aprotinina antes da isquemia,
percebemos que o nível de NO diminuiu aproximadamente 50% no músculo. O mesmo ocorre neste tecido com a utilização de Bauhinia. No entanto, no pulmão, a
utilização de Bauhinia apresentou uma ação adversa a esta, aumentando os níveis de NO de maneira potencializada. Os inibidores isolados de plantas mostram ter ação
significativa no soro e no músculo, no entanto apresenta uma ação contrária em órgãos como os pulmão. Como o papel paradoxo no NO nos impede de concluir se a
variação nos níveis de NO foi boa ou ruim, estudos devem ser realizados para comprovar a efetividade e intensidade da ação protetora dos inibidores isolados de plantas.
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Resumo:

Recentemente muita atenção tem sido dada a importância das fibras C aferentes na fisiopatologia da bexiga hiperativa. Animais com lesão de medula espinhal provocada
demonstraram desenvolver bexiga hiperativa, dependente de fibras C que podem ser atenuadas por tratamento intravesical ou sistêmico com Capsaicina ou
Resiniferatoxina (RTX). Estas substâncias causam dessensibilização das fibras C, resultando em bloqueio da manifestação do reflexo patológico. Este estudo foi
conduzido para demonstrar os efeitos de 3 diferentes concentrações de RTX associado ao etanol, quando comparado a instilação de solução salina na parede da bexiga
das ratas.
Foram utilizados 34 ratas wistar-americano, separados em 7 grupos, sendo retirada a bexiga cirurgicamente, após infusão de cada solução por 30 minutos e posterior
análise histológica: salina, solução salina com etanol 10%, 100% etanol (3 ratos), RTX 50 nM, 150 nM e 300 nM em solução salina com etanol 10%.
Os efeitos da instilação de concentrações crescentes de RTX, quando comparadas com solução salina com etanol 10%, foram erosão superficial, desaparecimento do
revestimento mucoso urotelial e edema da lâmina própria, sendo que os grupos sem o RTX, surprendentemente, apresentaram maior erosão urotelial e edema.
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Resumo:

Introdução: O tratamento do câncer de mama muitas vezes exige a realização de mastectomia radical, com grande trauma psicológico. A reconstrução mamária é
imprescindível para a recuperação da auto-estima da paciente, e uma das melhores formas de realizá-la é a utilização de retalho musculocutâneo transverso do m. reto
do abdômem (TRAM). Como todo transplante, este apresenta necrose com sua conseqüente perda como complicação mais temida. Assim sendo, torna-se importante
o estudo de associações do retalho TRAM com diversas técnicas e substâncias no sentido de avaliar o seu potencial em alterar as taxas de necrose.
Objetivo: Estudar o comportamento de retalhos TRAM, monopediculados, quando submetidos às substâncias nicotina e ácido ascórbico, separada e associadamente, e
à autonomização. Métodos: Foram utilizados 40 ratos Wistar-EPM, machos, adultos, os quais foram divididos aleatoriamente em quatro grupos: Grupo Controle (GC),
Grupo Nicotina (GN), Grupo Vitamina C (GV) e Grupo Nicotina + Vitamina C (GNV). Durante o período do experimento, os animais foram submetidos aos seguintes
tratamentos, uma vez ao dia: GC, 5mL/Kg de S.F. 0,9% V.O. e 1,2mL/Kg de S.F. 0,9% S.C.; GV, 500mg/Kg de ácido ascórbico a 100mg/mL V.O. e 1,2mL/Kg de S.F.
0,9% S.C; GN, 5mL/Kg de S.F. 0,9% V.O. e 1,2mg/Kg de nicotina a 1mg/mL S.C. e GNV, 500mg/Kg de ácido ascórbico a 100mg/mL V.O. e 1,2mg/Kg de nicotina a
1mg/mL S.C. Após sete dias do início do tratamento, realizou-se a autonomização do músculo reto abdominal, bilateralmente, sendo o retalho erguido sete dia após esta.
Sete dias após a realização do retalho, os animais foram sacrificados e suas taxas de necrose aferidas pelo método de gabarito de papel criado por Sasaki & Pang.
Resultados: As médias de porcentagem de necrose por grupo foram: 7,1% (GC), 8,65% (GN), 34,2% (GN) e 8,8% (GNV), sendo que os valores de GN foram
estatisticamente maiores que os dos demais grupos (nível descritivo  0,100), mas não houve diferença estatística dos últimos entre si (nível descritivo  0,955).
Conclusão: A nicotina leva a aumento nas taxas de necrose em retalho TRAM monopediculado autonomizado, efeito que é revertido com o uso de vitamina C. No entanto,
a vitamina C se mostrou incapaz de diminuir a porcentagem de necrose em retalhos não expostos à nicotina.
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Resumo:
Os substitutos ósseos tem se tornado cada vez mais necessários no dia a dia do Ortopedista. As falhas ósseas podem ser preenchidas por osso autólogo , osso
homólogo ou por substitutos artificiais do osso. O osso autólogo é sem dúvida o melhor tipo de substituto, mas sua utilização nem sempre é possível devido às
limitações próprias do fornecimento dessa modalidade de osso. A utilização do osso homólogo é sem dúvida mais fácil no que se refere a sua disponibilidade, no
entanto apresenta algumas vezes, dificuldade para consolidação. Em vista disso, a possibilidade de se utilizar fatores estimulantes do crescimento ósseo, tem trazido
um otimismo na utilização dessas substâncias.
Este trabalho tem por objetivo estudar os fatores de crescimento ósseo, entre eles A BMP ( Bone Morphogenetic Protein ou Proteína Morfogenética do Osso), para
funcionar como elemento indutivo da consolidação óssea.
Sob anestesia geral, em coelhos da raça New Zeland, pesando entre 2,5 e 3 Kg, é realizada uma falha óssea de aproximadamente 4cm na ulna do animal, que é
preenchida por um segmento ósseo, armazenado num banco de ossos, de 2,5 cm e pelo BMP misturado ao osso orgânico microgranular envolvido por uma membrana
de colágeno. No lado contralateral, é realizado o mesmo procedimento, porém a falha é preenchida somente por um segmento ósseo, do banco de ossos, e por osso
orgânico microgranular envolvido por uma membrana de colágeno.
A comprovação de que a BMP possa funcionar como um elemento de estímulo ósseo pode ser aplicada na prática clínica, com a utilização desta mesma técnica na
substituição de defeitos criados por grandes perdas ósseas decorrentes de acidentes, fratura exposta, malformações congênitas e principalmente nas cirurgias dos
tumores ósseos.
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Resumo:

Para diversos autores, a insuficiência estrogênica deve ser tratada com terapia hormonal (TH) por considerarem o climatério uma endocrinopatia. No entanto, outros
afirmam que os benefícios desse tratamento são ainda controversos. É relatado que a TH na pós-menopausa se associa a efeitos colaterais importantes, sendo a grande
preocupação o aumento de risco de câncer de mama. Em contrapartida, estudos recentes têm assinalado efeitos benéficos dos fitoestrogênios em mulheres na pósmenopausa; capazes de reduzir os sintomas vasomotores e podendo prevenir algumas doenças crônicas, como a osteoporose e as cardiovasculares, além de cânceres
de cólon e de mama. Assim, os fitoestrogênios têm sido apontados como uma alternativa na terapêutica do climatério. Este trabalho propõe avaliar a expressão do VEGF
na mama e no útero de ratas tratadas com estrogênio e com isoflavona.
MATERIAL E MÉTODO: foram utilizadas ratas adultas, virgens, de aproximadamente três meses de idade e peso médio de 200 gramas. Após um período de adaptação
de aproximadamente duas semanas, os animais que apresentaram ciclos estrais regulares foram submetidos a ooforectomia bilateral. Após o ato cirúrgico, 21 animais
foram divididos, ao acaso, em três grupos iguais, a saber: G I - ratas que receberam apenas o veículo (propilenoglicol); G II – ratas que receberam genisteína (10 mg/kg
por dia) e GIII - ratas que receberam estrogênios conjugados eqüinos (0,5 ug/kg por dia). A genisteína e os estrogênios foram administrados por gavagem, durante 21
dias consecutivos, a partir do momento da castração, sempre no mesmo período do dia, com auxilio de uma sonda metálica. As soluções foram diluídas em propilenoglicol,
produzindo-se soluções homogêneas de tal maneira que cada animal recebeu 1,0 ml. No 21o dia, logo após a administração das substâncias, todos os animais foram
sacrificados, sob anestesia (ketamina e xilazina). A seguir, retiraram-se os úteros e fragmentos das mamas. Fragmentos do terço médio do útero e parte da mama foram
fixados em formol a 10% tamponado, durante 12 horas, e em seguida processados para inclusão em parafina. Cortes de 3-4 um foram submetidos à técnica imunohistoquímica para identificação do VEFG por técnica de biologia molecular. O restante do útero e da mama foi rapidamente mergulhado em nitrogênio líquido para
detecção do VEGF. O RNA total foi extraído dos fragmentos e submetido à técnica da reação da cadeia da polimerase com transcriptase reversa (RT-PCR) para identificar
a expressão do VEGF.
RESULTADOS. a análise do VEGF mostrou o aparecimento de bandas isoformes nos úteros dos animais dos vários grupos. No grupo I (castrado) apareceram duas
bandas e nos grupos II e III, quatro bandas, indicando ação positiva dos estrogênios conjugados eqüinos e da isoflavona na expressão do gene VEGF. Em relação à
mama, notou-se o aparecimento de quatro bandas no grupo tratado com estrogênios, sendo que no grupo que recebeu isoflavona não se observou o aparecimento de
bandas, ou seja, não ocorreu a expressão do VEGF. A imuno-histoquímica revelou o aparecimento do VEGF nos epitélios superficial e glandular, assim como em células
migradoras (macrófagos) presentes no útero em todos os grupos. Na mama essa expressão ocorreu somente no epitélio glandular dos animais tratados com estrogênios.
CONCLUSÕES: a isoflavona (genisteína) estimulou a expressão do VEGF apenas no útero, enquanto os estrogênios induziram a expressão de VEGF tanto no útero
quanto na mama. Estes dados sugerem que este fito-hormônio atuaria como um modelador seletivo do receptor de estrogênio (fito-SERM) na dependência do tecidoalvo.
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Em alguns tipos de cirurgia de miopia são realizados procedimentos de delaminação e aplicação de laser. Tais procedimentos geralmente apresentam,
pela secção da inervação corneana superficial, alguns efeitos colaterais: hipoestesia e diminuição do lacrimejamento reflexo, com sintomas de olho seco, sensação de
corpo estranho, hiperemia, ardor acompanhado de lacrimejamento, além de sinais de ceratite ponteada até eventual sofrimento tecidual. Estes efeitos são de média
duração e de intensidade variável, aparecendo durante o primeiro mês pós-operatório e podendo permanecer até o terceiro mês pós-operatório. Atualmente existem as
seguintes alternativas de tratamento: aumento do líquido exógeno (colírios) que, pela presença de conservantes, pode causar problemas do uso freqüente - redução da
drenagem com plugs importados de silicone ou de colágeno que são de alto custo, permanentes e podem tocar na área operada. Já foram testadas alternativas como
plugs feitos de catgut 2.0 com resultados satisfatórios à curto prazo. A meia vida desses compostos biodegradáveis depende do fluxo de lágrima que passa por eles, e
da anatomia local onde são implantados. Não dispomos de um modelo experimental de teste para novos materiais eventualmente mais vantajosos e modernos que os
anteriormente utilizados.
OBJETIVOS: Esse estudo pretende desenvolver um gel canalicular oclusivo temporário e injetável, que não toca na área operada, de meia-vida programada, de baixo
custo, de fabricação local, que possa ter adição de conservante e/ou outras substâncias ativas. Para tanto, deve ser inicialmente moldado um modelo das vias lacrimais,
com semelhança anatômica e funcional, para permitir o teste e avaliação desses e demais produtos.
MATERIAIS E MÉTODOS: A fim de montar um modelo experimental de vias lacrimais foi feito um levantamento de dados como dimensões do canal lacrimal em suas
diferentes porções e quantificação de drenagem diária do filme lacrimal. Para a elaboração foram utilizados: cânulas de polietileno e de vidro de diâmetros variados,
colas , suporte para frasco de soro, frascos de soro fisiológico 0,9% de 125, 250 e 500mL, equipos de soro, seringas e agulhas diversas. A primeira porção tem 5mm de
comprimento e 0,38mm de diâmetro interno, onde se encaixa uma agulha 30G. À esta, conecta-se um equipo ligado a um frasco de soro fisiológico de 500mL,
mimetizando a produção da lágrima. A segunda porção, após a curvatura de 94º, segue com o mesmo diâmetro por 7mm, quando se liga a um canalículo de 0,86mm de
diâmetro interno (terceira porção) que corre por 12mmm até desaguar na quarta porção, na qual a via lacrimal superior se encontra à inferior (formando um ângulo de
32º entre eles) e formam a partir daí uma via única. Esta, produzida a partir de uma peça plástica pré-existente, se estende perpendicularmente ao eixo canalicular. Na
parte inferior da quarta porção temos a origem da quinta porção, em tubo de vidro de 1,15mm de diâmetro e 18mm de comprimento. Pela extremidade distal deste que
se dá o escoamento das gotículas, captadas por um frasco. O volume total é de 0,25mL. A partir deste modelo, iniciou-se o estudo de oclusão canalicular temporário
com um gel. O material escolhido para a oclusão foi Metilcelulose 2%, utilizado em procedimentos oftalmológicos, e que possui propriedades conhecidas e pretendidas
pelo estudo.
RESULTADOS: A taxa de drenagem diária obtida de 16mL a cada 24 horas se deu à 217mm de coluna de água. Após a infusão de 0,05mL de Metilcelulose 2%, foi
desenhada uma curva de drenagem/dia. A obstrução se mostrou efetiva: o volume de drenagem foi reduzido a 56% (9mL/dia). Tal redução se manteve durante os dez
primeiros dias pós-obstrução. Após o décimo dia observou-se variação de fluxo pelo sistema, oscilando entre 2,2 e 6,4 mL/dia. O acompanhamento foi realizado durante
trinta dias.
CONCLUSÕES: O modelo dá a oportunidade da realização de diversos testes e estudos de comportamento da drenagem da via lacrimal. A partir deste, podemos
identificar o tempo de diluição de diferentes componentes viscosos com propriedades que respeitem nossas necessidades, e assim traçar curvas para cada componente
testado, futuramente utilizados na prática clínica. Inicialmente, era esperada a redução do fluxo diário após a obstrução, e, a retomada gradativa do fluxo de drenagem
diário normal. A obstrução com 0,05mL de Metilcelulose a 2% mostrou-se eficaz durante os dez primeiros dias. No entanto, durante os vinte dias seguintes, duas hipóteses
podem justificar o comportamento registrado: o gel se deslocou distalmente dificultando o fluxo; ou, a drenagem culminou com diminuição da coluna de água e
consequente redução do fluxo. Para excluir tais fatores de confusão, devemos nos futuros experimentos, adicionar um corante ao gel e que manter a altura da coluna de
água (elevação do frasco ou reposição de volume). Não é possível afirmar, por meio do modelo, se a redução a 56% da drenagem lacrimal diária é suficientemente capaz
de diminuir os sintomas , ou ainda, se essa redução pode trazer algum incômodo ao paciente. Para tal investigação recomenda-se novos estudos.
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Resumo:
Perfusão esplâncnica durante hemorragia não controlada na ruptura de veia cava infra hepática
Jussara Lazarini Martins, Marcelo Rodrigues Cabrini, Paulo Sérgio Venerando, Luiz Francisco Poli de Figueiredo
INTRODUÇÃO: O trauma é reconhecido como doença desde a década de 70, com grande importância dentre os problemas de saúde pública mundial por suas altas
taxas de morbimortalidade. Para reverter o estado de choque e manter a perfusão tecidual, a reposição volêmica ao paciente traumatizado é feita basicamente pela
infusão de grandes volumes de soluções salinas isotônicas, em especial a solução de Ringer Lactato. Questiona-se, porém, esse tipo de reposição nos casos em que o
foco hemorrágico ainda não esteja controlado devido aos efeitos deletérios da infusão de grandes volumes de cristalóides. Um desses efeitos é a perda sanguínea
adicional devido à restauração da pressão arterial e à diluição das proteínas da coagulação. Levanta-se aqui a hipótese de que a reposição precoce e moderada de
fluidos hipertônicos poderia evitar tais complicações.
OBJETIVOS: Criar e padronizar um modelo experimental de choque hipovolêmico não controlado através de lesão venosa em porcos e possibilitar a análise da reposição
volêmica precoce e moderada de fluidos nesse modelo experimental.
MÉTODOS: Este é um estudo experimental, aleatório, utilizando porcos machos adultos, raça Landrace, clinicamente sadios, peso médio de 20kg, realizado no Lab. da
Disciplina de TOCE da UNIFESP-EPM. A anestesia é feita pela injeção EV periférica de pentobarbital sódico (12,5mg/kg) e anestésico inalatório isoflurano 1,5% vol.
Pela jugular externa, é introduzido catéter de Swan Ganz para medida do DC, da PAP e da pressão de oclusão da artéria pulmonar. Pela carótida direita, é introduzido
catéter para medida contínua da PAM. A cava inferior, 3cm abaixo da veia renal esquerda, é transfixada com fio de poliéster trançado siliconizado 4-0 para produzir uma
lesão de 0,4cm quando da tração das extremidades do fio. Fecha-se hermeticamente a parede abdominal. Após as medidas basais, o fio é tracionado. Na 1ª fase do
projeto, 11 porcos são analisados sem intervenção por 40min após o trauma com o objetivo de padronizar técnica anestésica, acesso vascular e técnica cirúrgica já
descritos, criando um modelo experimental de choque que possibilite a avaliação da hemodinâmica e da perda sangüínea. As variáveis FC, volume de sangue perdido
na cavidade abdominal, DC, PAM e PAP são medidas nos seguintes tempos cirúrgicos: H0-basal, 15min após a preparação experimental e imediatamente antes da
indução do trauma venoso; H5-5min após o trauma; H10-10min após o trauma; H15-15min após o trauma; H20-20min após o trauma; H25-25min após o trauma; H3030min após o trauma; H35-35min após o trauma; H40-40min após o trauma. O volume sangrado é estimado através do aumento de peso das compressas introduzidas
secas na cavidade abdominal.
Na 2ª fase, após indução do trauma venoso, os animais serão distribuídos ao acaso em 4 grupos experimentais (7 porcos cada): 2 grupos controles (um de 20min e outro
de 40min), 1 grupo tratado com solução hipertônica e 1 grupo tratado com Ringer Lactato. Nessa fase, variáveis adicionais serão medidas: índice cardíaco, índice de
resistência vascular sistêmica, gasometria, hematócrito, fluxometria de veia porta e tonometria da mucosa gástrica.
RESULTADOS: Todos os animais apresentavam hemoperitônio e a lesão parcialmente tamponada pelas alças intestinais. A lesão da cava foi de 3,5±0,5cm e o volume
sangrado na cavidade abdominal foi de 461,4±20,3g. A média dos resultados da 1ª fase ± erro padrão seguem abaixo (PAM em mmHg; DC em l/min; Pulso em bpm;
PAP em mmHg):
-0min: PAM=69,45±1,22; DC=2,99±0,08; Pulso=127,20±2,62; PAP=19,55±1,73;
-5min: PAM=50,00±1,35; DC=2,17±0,1; Pulso=137,70±2,46; PAP=16,73±1,45;
-10min: PAM=44,73±1,51; DC=2,16±0,1; Pulso=141,10±2,25; PAP=15,73±1,36;
-15min: PAM=49,00±1,29; DC=2,10±0,09; Pulso=140,50±2,66; PAP=16,73±1,45;
-20min: PAM=50,27±1,27; DC=2,09±0,08; Pulso=144,70±2,79; PAP=17,55±1,55;
-25min: PAM=53,09±1,07; DC=2,42±0,13; Pulso=145,10±2,66; PAP=17,45±1,45;
-30min: PAM=51,55±1,1; DC=2,36±0,13; Pulso=147,90±2,67; PAP=18,36±1,73;
-35min: PAM=54,18±0,95; DC=2,43±0,16; Pulso=147,20±2,79; PAP=19,27±1,73;
-40min: PAM=55,09±1,18; DC=2,46±0,14; Pulso=145,20±3,0; PAP=19,91±1,91.
CONCLUSÃO: Foi criado um modelo inédito e repetitivo de choque hemorrágico moderado na lesão da cava inferior, com padronização das técnicas anestésica e
cirúrgica. Houve estabilização das variáveis medidas após 10min do trauma, revelando a ação de mecanismos compensatórios (como a vasoconstrição periférica e do
território esplâncnico) e a formação de coágulo no local do sangramento quando a pressão do vaso se torna igual ou menor que a pressão intra-abdominal. Os efeitos
sistêmicos da reposição volêmica serão avaliados na fase definitiva do projeto.
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Resumo:
Introdução: O câncer de mama é a neoplasia mais freqüente entre as mulheres e, apesar dos grandes avanços no seu tratamento, a mastectomia é freqüentemente a
melhor opção terapêutica. O retalho musculocutâneo transverso do músculo reto do abdome (´´TRAM Flap´´) monopediculado é uma das melhores alternativas para a
reconstrução da mama, sendo constituído por um segmento horizontal de pele, tela subcutânea e músculo reto do abdome, permanecendo nutrido pelos vasos
epigástricos profundos. Uma das suas complicações mais temidas é a necrose parcial do retalho, sendo o tabagismo um fator de risco importante. As técnicas de
autonomização determinam uma isquemia tecidual programada e intencional, determinando um estímulo ao aumento da sua vascularização.
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a autonomização do retalho TRAM monopediculado em ratos submetidos à nicotina.
Material e Método: Quarenta ratos machos linhagem Wistar EPM foram randomicamente distribuídos em quatro grupos. O Grupo Nicotina (GN) e o Grupo Nicotina
Autonomizado (GAN) receberam nicotina (1,2 mg/kg/dia) injetada via subcutânea durante 7 dias consecutivos no período pré – operatório; Grupo Controle (GC) e o
Grupo Autonomização (GA), a mesma quantidade de solução salina. Os animais GA e GAN foram submetidos ao procedimento de autonomização, seccionando-se as
artérias epigástricas profundas caudais. Após receberem nicotina (GNA) e solução salina (GA) por mais 7 dias, foram submetidos ao segundo tempo cirúrgico, sendo
realizado o retalho musculocutâneo transverso do músculo reto do abdome monopediculado cranialmente à direita. Os animais GC e GN foram submetidos apenas ao
segundo procedimento. A administração de nicotina (GN e GAN) e solução fisiológica (GC e GA) foi feita nos dias subseqüentes até o quinto dia pós-operatório, quando
se verificou a porcentagem da área de necrose por meio do método “gabarito de papel”.
Resultados: Os resultados foram expressos em porcentagem (%) de necrose. No Grupo GC obteve-se média ± desvio padrão de necrose de 32,04 ± 8,38; GN apresentou
51,92 ± 9,50; GA apresentou 5,09 ± 5,65; e o Grupo GAN apresentou média ± desvio padrão 18,46 ± 15,20. Empregou-se o modelo de análise de variância com um
fator fixo, seguido de comparações múltiplas pelo método de Tukey, mostrando haver porcentagem de necrose significativamente menor entre os animais autonomizados
(GA < GAN < GC < GN).
Conclusão: A viabilidade do retalho TRAM monopediculado aumentou com a autonomização, revertendo os efeitos deletérios da nicotina.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Hipospádia é uma anomalia congênita da genitália masculina freqüente (5 casos em 1000 nascimentos), e que pode ser tratada com reconstrução
cirúrgica. Em muitos casos a cirurgia deve ser realizada em mais de um tempo, e com freqüência apresenta resultados funcionais e cosméticos insatisfatórios. As
principais complicações são fístulas e estenoses. O setor de Urologia Pediátrica da UNIFESP desenvolveu uma técnica de reconstrução da placa uretral com mucosa
bucal dorsal, que permite correção ´´onlay´´ da uretra (uretroplastia) em tempo único para qualquer hipospádia.
OBJETIVO: Este estudo experimental tem por objetivo avaliar o processo de cicatrização e a evolução do enxerto de mucosa bucal aplicado em região dorsal em uretra
de coelhos, assim como avaliar possíveis complicações.
MATERIAIS E METODOS: Os participantes do trabalho realizaram, após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, uretroplastia
com o uso de mucosa bucal em 12 coelhos da raça Nova Zelândia, com peso médio de 2540grs (variando de 2350 à 2630grs).
Os doze animais foram divididos em três grupos (I, II e III), e sacrificados com injeção endovenosa de cloreto de potássio (0,3ml/kg) uma, três, e seis semanas após a
cirurgia, respectivamente. Os coelhos do grupo III, imediatamente após o sacrifício foram submetidos a uretrocistografia miccional, para documentar uma possível fístula
ou área de estenose .
O pênis então era ressecado e fixado em solução de formalina a 10%, e posteriormente corado com hematoxilina-eosina e tricrômio de Masson para ser avaliado ao
microscópio ótico.
RESULTADOS: Achados macroscópicos - Todos os doze coelhos evoluíram bem no pós-operatório. Nenhum apresentou infecção de ferida operatória ou perda urinária
que não pelo meato uretral, e já na primeira semana o pênis estava macroscopicamente bem cicatrizado.
Achados microscópicos - Ao examinar a uretra dos animais do grupo I (1 semana), notamos que já nesta fase inicial uma integração da mucosa bucal à uretra. Os cortes
histológicos corados pela Hematoxilina-Eosina mostram edema subepitelial com infiltrado inflamatório linfomononuclear com numerosos eosinófilos e granulomas do tipo
corpo estranho; observa-se o epitélio escamoso integrado ao urotélio. A coloração pelo Tricrômio de Masson não revelou aumento de fibras colágenas.
Nos animais do grupo II (3 semanas), já observamos, pela H&E, uma redução do infiltrado inflamatório de eosinófilos, com residual agregados linfocitários. Pelo tricrômio
de Masson notamos um aumento da espessura subepitelial por colageinização.
O grupo III, composto pelos animais sacrificado mais tardiamente, com 6 semanas, ao HE observamos ausência de infiltrado inflamatório na linha de sutura, uma ótima
e regular integração do epitélio. Examinado os cortes corados pelo Tricrômio de Masson, observamos a presença de cicatriz hialinizada, espessada por colágeno na
região subepitelial.
CONCLUSÃO : Pelos resultados obtidos, concluímos que experimentalmente esta técnica apresenta excelentes resultados à curto prazo, tendo em vista que não ocorreu
qualquer complicação nos experimentos, e histologicamente foi evidenciado regular integração do epitélio da mucosa bucal com o epitélio uretral.
Participantes:
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Resumo:
INTRODUÇÃO
A definição de gagueira dada pelo DSM-IV (APA, 1995, p.52-53) é “perturbação da fluência e padrão de tempo normais à fala, inapropriado para a idade do indivíduo”,
caracterizada por ocorrências freqüentes de um ou mais dos seguintes aspectos: repetições; prolongamento de sons; interjeições; palavras partidas; bloqueio audível ou
silencioso; circunlocuções; palavras produzidas com excesso de tensão física e repetições de palavras completas.
A definição dada por Boone (1994) diz que “Gagueira é a repetição e o prolongamento involuntários de sons e sílabas da fala que o indivíduo se esforça para eliminar”.
A aproximação gagueira-psicanálise aparece pela primeira vez nos estudos de Freud em “Estudos Sobre Histeria”-Frau Emmy von N., (in Obras Psicológicas Completas,
1980) Neste caso, a gagueira estava associada a tiques e sua conclusão foi a de que existiria nesse sintoma o desejo de calar e falar, de se mostrar e se esconder.
Lembremos de casos em que a gagueira aparece, pela primeira vez, em crianças até 5 anos e na passagem de pré-adolescência à adolescência. Antes dos 5 anos,
temos a aquisição de linguagem, mas também a época das vivências edípicas, quando entra em jogo o manejo da angústia da castração e a resignação à lei paterna;
época de fobias, época de gagueiras... Na adolescência, o momento é de retomada da identificação e da identidade, abandonada parcialmente durante o período de
latência. Novamente, a angústia da castração vem à tona, aliada a temores da sexualidade que, do corpo, se impõe à consciência. Época de muitos rituais obsessivos,
de mais fobias e de gagueiras... (Friedmam, 2001).
A auto-imagem do falante se define pela relação com os outros. Uma auto imagem negativa começa a contaminar a realidade, impondo-se em todas as dimensões da
vida do paciente (Wingate, 1976)
Tamanha é a importância de uma auto-imagem positiva para a socialização e amadurecimento individual, que aprofundar a relação da fonaoudiologia com a psicologia,
neste aspecto, poderá ser muito produtivo para o saber científico e poderá contribuir para o acompanhamento terapêutico.
OBJETIVO
Identificar aspectos da auto-imagem do indivíduo que apresenta queixa de gagueira e relaciona-los com a socialização, através da análise da representação da figura
humana.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aplicamos o teste de Goodenough (Hammer, 1955), desenho da figura humana, em 20 indivíduos que procuraram o serviço público de saúde, a Unidade Básica de
Saúde Lívio Amato – Vila Mariana- SP , para avaliação fonoaudiológica e apresentaram queixa de gagueira. A amostra foi constituída por 05 indivíduos do sexo feminino
e 15 do sexo masculino, distribuídos em 04 grupos etários, onde 60% da amostra está no primeiro grupo etário, de até 14 anos.
RESULTADOS
Para fins deste estudo, a análise dos dados se dará sobre as representações nos desenhos das figuras humanas, dos aspectos relacionados à socialização destes
indivíduos, quais sejam: cabeça e cabelo, que simbolizam o auto-conceito e os traços fisionômicos, que expressam as necessidades sociais e de contato, como rosto,
olhos, boca, nariz, sobrancelhas, orelhas e queixo.
Quanto ao auto-conceito a amostra revelou aspectos dificultadores no processo de socialização, que vão desde a introspecção até o sentimento de inferioridade, 72,8%
e 84 % que se referem a cabeça e ao cabelo, respectivamente.
Quanto às necessidades sociais e de contato todos os itens analisados demonstram aspectos dificultadores no processo de socialização. Aspectos estes que vão desde
uma dificuldade de inter relação (63,6%) até o desprezo e a rejeição ao ambiente (51,9%), além de forte sentimento de inferioridade presente em 5 dos 9 itens analisados,
totalizado em 75%.
CONCLUSÃO
A análise dos desenhos das figuras humanas elaboradas por indivíduos que apresentam queixa de gagueira, quanto aos aspectos relacionados à socialização, traz
conclusões sobre dois aspectos distintos, porém, igualmente importantes:
Quanto à auto-imagem, que se mostra negativa e acompanhada de sentimento de inferioridade;
Quanto às necessidades sociais e de contato, que aparece como rejeição, mas também acompanhada de sentimento de inferioridade.
Portanto, este estudo nos indica aspectos além da gagueira, que são dificultadores do processo de socialização destes indivíduos, e que devem ser considerados e
trabalhados no processo terapêutico na busca de uma vida melhor em sociedade.
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Resumo:

Os objetivos deste trabalho são reconhecer e caracterizar as alterações disátricas (distúrbios da voz e da articulação dos sons) e determinar o impacto que tal
acometimento gera no portador de Seqüência de Möebius. Esta Paralisia Periférica dos VI e VII nervos cranianos pode ser uni ou bilateral e se caracteriza pela ausência
da mímica facial. Os pacientes deste estudo são atendidos no Ambulatório de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo. Foram realizadas avaliações
baseadas no Protocolo de Disartria da UNIFESP-EPM (desenvolvido pela Profa. Dra. Karin Zazo Ortiz, 2000-Traduzido e adaptado do Protocolo de Disartria de Sakina
S. Drummond-Dysarthria Examination Batery Manual). Este Protocolo é formado por 20 itens distribuídos em 5 tópicos: respiração, fonação, ressonância, articulação e
prosódia. Numa primeira sessão foram avaliadas, individualmente, as crianças portadoras de Seqüência de Möebius e, em uma segunda sessão, avaliamos
individualmente as crianças do grupo controle, quanto aos mesmos itens. Ao se analisar os dados, evidenciou-se que os portadores de Möebius aporesentaram alterações
nas 5 bases estudadas e isso prejudica tanto a transmissão da mensagem pelo paciente quanto o entendimento, pelo interlocutor. Sendo assim, com a identificação de
como ocorrem tais alterações, haverá uma possibilidade de melhoria das condições da terapia fonoaudiológica e, conseqüentemente, das condições de fala diminuindo
o impacto negativo que o acometimento em questão gera no portador de Paralisia Facial Congênita.
Participantes: Andresa Pecorari, Zelita Caldeira Ferreira Guedes
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Resumo:

Introdução:Os Transtornos de Leitura e Escrita (TLE) apresentam-se segundo diferentes gradações de intensidade de manifestações e diversos fatores podem determinar
seu aparecimento. Nem todo escolar que apresenta dificuldades para dominar o código escrito pode ser considerado como portador de TLE, a grande maioria das
crianças que apresenta dificuldade de aprendizagem caracteriza uma condição que podemos denominar como ‘pseudo’ distúrbio (Zorzi, 2003), ou transtorno de
aprendizagem, ou seja, tais crianças não aprendem por falta de propostas e condições educacionais mais eficientes e apropriadas. São poucos os instrumentos existentes
para avaliar a Leitura e a Escrita no nível de suas manifestações. Aqueles disponíveis parecem penalizar o escolar, uma vez que, são extensos demais para quem
apresenta dificuldades ou já desistiu de aprender a ler e a escrever. Além disto, dificultam a identificação do real nível de desenvolvimento ortográfico que a criança
apresenta. A elaboração de instrumentos capazes de identificar o caminho que o escolar utiliza na codificação e na decodificação da escrita e o que realmente já aprendeu
sobre as regras ortográficas parece indispensável. As informações obtidas a partir da observação do desempenho normal são importantes como referências de padrões
comparativos quando se avalia crianças com dificuldades.
Objetivos:Identificar o nível de conhecimento ou aprendizado de regras ortográficas de escolares de Ensino Fundamental, tanto na codificação (escrita) quanto na
decodificação (reconhecimento de palavras), utilizando listas de palavras ordenadas; e determinar a eficiência deste uso com escolares que não apresentam queixas
relacionadas a dificuldades escolares.
Material e Método:Foram selecionadas 175 crianças com idades entre 7 e 11 anos, sem queixas relacionadas a dificuldades de aprendizado, estudantes em escolas de
Ensino Público Estadual pertencentes ao município de São Paulo, sendo cada escola localizada em uma dada região metropolitana (zonas norte, sul, leste e centrooeste). As crianças foram submetidas a um ditado de 35 palavras e 24 logatomos (não palavras), organizados segundo suas características psicolingüísticas de tamanho,
regularidade ortográfica e freqüência de aparecimento. Os ditados foram analisados e seus erros assinalados, sendo anotado até qual palavra da lista a criança foi capaz
de escrever sem cometer um erro sequer. Em seguida, o mesmo foi feito, porém desconsiderando os três primeiros erros cometidos. Para a análise estatística foi
considerado, por série, o número mais freqüente de acertos (moda) e realizada a análise comparativa entre as séries.
Resultados:Os dados encontrados mostram que o índice de acerto cresce proporcionalmente à idade do escolar; ressaltando porém, o desempenho inferior ao esperado
apresentado pelas crianças pertencentes à 5ª série. Assim, crianças de 1ª série são capazes de escrever palavras familiares, escrevendo de forma adequada a três ou
quatro primeiras palavras da lista (PATO, FADA, BONÉ e MESA). As crianças das séries seguintes (2ª e 3ª séries) apresentaram desempenho mediano, escrevendo de
maneira eficiente até as palavras 7 (CHUTEIRA) e 10 (ÁRVORE) da lista. Já as crianças de 4ª série apresentaram o melhor desempenho da amostra, atingindo a décima
quarta palavra (DIVA), a primeira das denominadas de baixa freqüência, ou pouco familiares. O desempenho das crianças mais velhas (5ª série) igualou-se ao do terceiro
grupo de menor faixa etária, onde a palavra limite foi a décima da lista. Ao serem desconsiderados os três primeiros erros apresentados pelas crianças o que se pôde
notar foi uma crescente do índice de acertos. Porém, entre as crianças menores, pertencentes à 1ª série, tal fato não pode ser constatado, uma vez que, a grande maioria
apresentou um número de erros consecutivos superior aos três determinados. As mesmas análises foram realizadas com o ditado de logatomos, ou não-palavras, por
onde não foi observada diferença quantitativa de desempenho entre as séries. Um maior número de crianças de 1ª série acertou até o 5º logatomo (MORJA). As crianças
da série seguinte acertaram até o 3º (NUSA), os de 3ª até o 2º logatomo (DOFÉ). As crianças de 4ª e 5ª série apresentaram desempenho semelhante ao das crianças
de 2ª série, acertando até o 3º logatomo. Diferente do que ocorreu com o ditado de palavras, onde, após serem desconsiderados os três primeiros erros, o índice de
acertos aumentou significativamente, para o ditado de não-palavras o índice de acertos obteve um aumento discreto, não aparecendo nenhuma criança que tenha
alcançado o final da lista.
Conclusão:Os dados obtidos levam-nos a crer que a maioria das crianças do Ensino Fundamental apresenta pouca familiaridade na capacidade de aplicação das regras
ortográficas, atendo-se, muitas vezes, à memória visual da grafia das palavras, o que explicaria um desempenho consideravelmente bom para o ditado de palavras, em
contraposição ao desempenho inferior ao esperado para o ditado de logatomos.
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Resumo:

A presbifonia é o envelhecimento vocal inerente à idade. Apresenta como principais parâmetros vocais uma qualidade vocal instável e trêmula, estabilidade vocal e tempo
máximo de fonação reduzidos, freqüência fundamental de 180Hz nas mulheres e 140Hz nos homens.
O Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, lentamente progressiva, idiopática, comprometendo ambos os sexos igualmente e se caracterizando
por: rigidez muscular, tremor de repouso, hipocinesia e instabilidade postural.
Na Doença de Parkinson a fala é monótona, o tempo máximo de fonação é encurtado e a movimentação das pregas vocais geralmente está diminuída. A voz torna-se
mais fraca, o volume de voz diminui e pode haver certa rouquidão. A freqüência do tremor varia entre 4 e 7 Hz.
Já o Tremor Essencial é causado por uma alteração do sistema nervoso que produz tremores na cabeça, membros, língua, palato e laringe. Em algumas ocasiões o
tremor vocal é o primeiro e único sintoma. A freqüência do tremor nestes indivíduos varia entre 4 e 8 Hz.
O objetivo deste estudo é comparar os dados acústicos da freqüência fundamental, freqüência do tremor e variabilidade da freqüência fundamental nas vogais
sustentadas e na fala encadeada dos pacientes com Presbifonia, Doença de Parkinson e Tremor Essencial. Tal procedimento será feito através da análise da voz de
dez pacientes de 50 a 80 anos com presbifonia, Doença de Parkinson, Tremor Essencial, que apresentam queixa vocal. Será realizado a gravação da emissão da vogal
/é/, da contagem de números de 1 a 10 e da emissão espontânea em resposta à pergunta: “Qual foi o caminho feito para chegar até aqui? “. A análise das vozes será
feita através do programa Voxmetria no módulo Qualidade Vocal. Os dados serão submetidos à análise estatística, para comparação dos resultados entre os grupos.
Os resultados esperados em Parkinsonianos são que os valores da frequencia e amplitude do tremor e os da variabilidade da frequencia fundamental da vogal sustentada
são maiores do que o grupo controle.
Participantes:

Janaina Bueno da Silva
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Resumo:
Na avaliação da linguagem, procura-se caracterizar a compreensão e a emissão oral nos níveis fonético-fonológico/sintático-semântico e pragmático, bem como a
compreensão e a emissão gráfica. O uso de testes é uma das diretrizes da avaliação. A maior parte dos testes utilizados para avaliação de pacientes neurológicos
adultos foram elaborados, principalmente, nos países de língua inglesa. Sendo assim, uma das maiores dificuldades encontradas pelos profissionais da área da saúde
que atuam com estes pacientes é a adaptação ou criação de novos instrumentos que atendam às necessidades da avaliação e que estejam de acordo com a realidade
sócio-cultural do país. Além disso, faz-se necessário conhecer como a população normal, sem queixas lingüísticas ou comunicativas respondem a estes instrumentos.
De acordo com Radanovic e Mansur (2002), o uso da linguagem é influenciado pelo gênero, idade e nível educacional, e o baixo nível de escolaridade afeta os resultados
dos testes utilizados para avaliação de pacientes neurológicos.
Segundo Petersson et. al. (2000), alguns aspectos do processamento da linguagem podem não ser adquiridos de forma espontânea, mas ser modulados pelo aprendizado
da linguagem escrita, ou seja, da leitura e da escrita.
Existem diferenças das características do processamento da linguagem, durante certas tarefas de linguagem, no cérebro de indivíduos letrados e não letrados, diferenças
funcionais e anatômicas.
Dessa forma, o aprendizado escolar influencia a organização da arquitetura funcional do cérebro humano adulto. Em particular, a linguagem verbal é modificada como
conseqüência da aquisição de habilidades da linguagem gráfica (leitura e escrita).
Este trabalho teve o intuito de identificar quais os aspectos do teste M1-Beta sofrem influência quando aplicados em indivíduos analfabetos normais.
O teste M1-Beta é um instrumento amplamente utilizado na avaliação de linguagem em adultos com lesão cerebral adquirida e é composto por tarefas como, escrita
copiada, leitura em voz alta, ditado, repetição e denominação (nomeação de ações), bem como tarefas para avaliação da compreensão oral e compreensão gráfica.
Neste estudo não foram realizadas as provas que necessitam de pré-requisitos escolares, como as de leitura e escrita. Foram avaliados 60 indivíduos, 41 do sexo
feminino e 19 do sexo masculino, na faixa etária compreendida entre 20 e 55 anos. A aplicação do teste foi realizada em Escolas Mobral e em diferentes instituições que
prestam serviços a sujeitos analfabetos que estavam iniciando o aprendizado escolar, relativa a 1ª série.
De acordo com os dados obtidos, observamos que os indivíduos analfabetos apresentaram uma maior dificuldade em repetir não-palavras, assim como, dificuldade nas
tarefas de compreensão oral.
As tarefas mais alteradas foram justamente as que podem sofrer influência do aprendizado escolar, uma vez que o aprendizado da forma escrita da linguagem afeta o
processamento da linguagem oral. A linguagem oral, quando analisada em termos comportamentais, é semelhante em indivíduos alfabetizados e analfabetos. Na
repetição, três tipos de processadores são necessários: o semântico, o lexical e o fonológico. Estudos mostram que a maior parte dos erros de repetição cometidos por
indivíduos analfabetos podem refletir a falta de um sistema desenvolvido, interativo e múltiplo-paralelo para o processamento da informação fonológica. Estes dados
sustentam a hipótese de que a ausência de treinamento apropriado do sistema fonológico de analfabetos limita a habilidade desse grupo em repetir corretamente não
palavras, pois estas requerem uma habilidade em lidar com unidades fonéticas da fala, que não são adquiridas espontaneamente, mas como resultado da alfabetização.
Assim, nossos achados confirmam os dados da literatura em que observamos que diversas tarefas lingüísticas podem sofrer a interferência do aprendizado.
Acreditamos que os instrumentos comumente utilizados na avaliação de linguagem devam ser melhor estudados, considerando-se as variáveis sócio-econômico-culturais
da população normal. Desta forma, poderão ser utilizados com maior precisão, quando aplicados em pacientes com transtornos de linguagem.
Participantes:
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Resumo:
A apraxia orofacial na infância é uma inabilidade em executar qualquer movimentação envolvendo estruturas dos órgãos fonoarticulatórios, decorrente de alteração do
Sistema Nervoso Central. Esta inabilidade prejudica atividades de mímica facial, como, imitação de movimentos de lábios e língua e podendo resultar em dificuldades
articulatórias.
Em muitos casos, a avaliação das habilidades práxicas orofaciais é fundamental para complementar o diagnóstico fonoaudiológico, principalmente em crianças com
distúrbios articulatórios.
O objetivo deste estudo foi, verificar em que idade a criança sem alterações neurológicas é capaz de realizar adequadamente movimentos de órgãos fonoarticulatórios
ditos práxicos, para estabelecer parâmetros de comparação entre crianças, sem queixas e sem alterações articulatórias daquelas que apresentam alterações articulatória
necessitando portanto de intervenção fonoaudiológica.
Este estudo conta com a participação voluntária de 60 crianças de 3 a 4 anos e de 4 a 5 anos, em amostra homogênea quanto idade e sexo, que foram avaliados segundo
bateria de testes propostos por RODRIGUES (1989).
Nesta bateria, são propostos vários movimentos seqüencializados envolvendo estruturas dos órgãos fonoarticulatórios, com a finalidade de observar a habilidade motora
do indivíduo em vários níveis de complexidade, permitindo-nos concluir previamente a existência ou não de déficits motores.
Com os dados parciais obtidos até o presente momento, observamos que: crianças com idade entre 3 anos e 3 anos e 11 meses ainda não são capazes de realizar
corretamente todos os movimentos orofaciais propostos, porém crianças com idades entre 4 anos e 4 anos e 11 meses já são capazes de realizar esses movimentos.
Para os dois grupos foram propostos oito movimentos, sendo que as crianças mais novas apresentaram maior dificuldade nos movimentos de: lateralização alternada
de mandíbula; protrusão e retração alternadas dos lábios; ponta de língua toca sucessivamente a comissura labial de um lado, do outro e a linha média do lábio superior;
e ponta de língua toca sucessivamente a comissura labial de um lado, do outro e a linha média do lábio superior, interpondo um cerramento de lábio entre cada toque.
Não foram observadas diferenças na performance entre o sexo masculino e o feminino.
Apesar do estudo ainda não estar concluído, os dados obtidos sugerem que podemos estabelecer parâmetros que venham a ser utilizados na prática clínica, permitindo
diferenciar crianças que apresentam apenas distúrbios articulatórios daquelas com apraxia orofacial.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A necessidade de métodos de avaliação da percepção da fala que possibilitem conhecer o nível de desenvolvimento das habilidades auditivas do
paciente, auxiliar a indicação e o acompanhamento da efetividade das próteses auditivas e do implante coclear e avaliar o programa de habilitação ou reabilitação auditiva
durante o processo terapêutico e/ou educacional (Boothroyd, 1991; Kirk et a., 1997) tornou-se imprescindível para as crianças com deficiências auditivas. Por isso, a
importância de pesquisas sobre testes que avaliem a comunicação social de deficientes auditivos.
OBJETIVO: Avaliar o desempenho auditivo de crianças de quatro a sete anos de idade com perda auditiva de grau profundo, usuárias de próteses auditivas, por meio
da Escala de Integração Auditiva Significativa - MAIS.
MATERIAL E MÉTODO: A casuística foi composta por 10 crianças de quatro a sete anos de idade que apresentaram os seguintes critérios de inclusão: perda auditiva
de grau profundo, protetizadas há pelo menos um ano no Ambulatório dos Distúrbios de Audição – UNIFESP e que não apresentassem outro tipo de comprometimento.
O instrumento de avaliação utilizado foi a Escala de Integração Auditiva Significativa – MAIS do original Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS), elaborado por
Robbins et al. (1991) e adaptado para o português por Castiquini e Bevilacqua (2000), que tem por finalidade avaliar o comportamento auditivo das crianças com perda
auditiva de grau profundo em situações espontâneas, do dia-a-dia. Consiste de 10 questões simples, aplicadas aos pais ou cuidadores por meio de entrevistas e provê
informações de três aspectos das habilidades auditivas: vínculo ao dispositivo auditivo, atenção ao som e habilidade de atribuir significado aos fenômenos auditivos.
Para cada uma das dez questões da Escala de Integração Auditiva Significativa - MAIS, há possibilidade de cinco opções de respostas, com escores de zero a quatro,
distribuídos de acordo com a freqüência do comportamento relatado.
O resultado foi calculado somando-se o número total de pontos acumulados em cada questão, sendo possível a criança obter no máximo 40 pontos ou 100%.
A pontuação obtida no questionário foi estabelecida e analisada em valores relativos e absolutos.
Os pais/cuidadores autorizaram a participação da criança mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa – UNIFESP sob o número 0672/04.
RESULTADO: Foram avaliados 10 pacientes sendo que três apresentaram ganho satisfatório com prótese auditiva e desempenho superior a 50% na Escala de Integração
Auditiva Significativa – MAIS.
CONCLUSÃO: O desempenho auditivo de crianças com perda auditiva de grau profundo é significante em 30% dos casos. Nestes, foi possível observar uma percepção
de fala satisfatória com o uso da prótese auditiva.
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Resumo:
As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas craniofaciais que podem acometer lábio e palato, isoladamente, podendo ou não estar associados.
Podem ser classificadas levando-se em conta diversos aspectos, no Brasil a classificação mais utilizada é a de Spina (1972), que toma como base o forame incisivo.
Por conta das malformações em lábio e, ou palato, a fala destes pacientes encontra-se alterada, fazendo-se necessária cirurgia reparadora. No entanto, tais cirurgias
não promovem total correção da fala, com isso tais pacientes necessitam de terapia fonoaudiológica.
Assim sendo, mostra-se de grande importância a capacidade de reprodutibilidade desses pacientes, a qual consiste na capacidade do indivíduo repetir uma palavra dada
de forma correta. Tendo conhecimento de tal capacidade pode-se orientar adequadamente a intervenção terapêutica desses pacientes.
Foi aplicado o Teste de Estimulabilidade proposto por (Castro, M.M., 2004), o qual avalia a capacidade de reprodutibilidade em tarefas de repetição de sílabas (IS) e
palavras (IP) e nomeação de figuras (NF), em paciente portador de fenda palatina.Tais sílabas e palavras continham os fonemas líquidos laterais e vibrante simples,
avaliando-se assim, a capacidade de reprodutibilidade para tais sons. Pudemos observar que o indivíduo em questão é estimulável para os sons estudados. Pudemos
observar, ainda, durante a aplicação do teste, que o paciente faz uso de estratégias compensatórias para emitir os sons propostos.
Participantes:
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Resumo:

A voz é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade, e se aguçarmos os nossos sentidos, reconheceremos que esta extensão é mais profunda em sua
dimensão não-verbal (freqüência, intensidade, qualidade vocal, etc.) do que na verbal (estrutura lingüística). O modo que falamos às vezes é mais importante do que o
conteúdo lingüístico contido na fala. No presente trabalho, discutiremos duas patologias que causam um grande impacto na produção vocal do indivíduo: a fissura
palatina, que é uma alteração anatômica, e o uso de prótese traqueoesofágica pós laringectomia total, que é um procedimento em que uma nova fonte glótica é
estabelecida. Foi aplicado um questionário baseado nos Protocolos de Avaliação Fonoaudiológica do Paciente de Câncer de Cabeça e Pescoço (GONÇALVES &
BEHLAU, 1990) e no Protocolo utilizado no Departamento de Fonoaudiologia do Hospital São Paulo Realizamos avaliação audiológica básica [audiometria tonal limiar e
imitanciometria (ambos os procedimentos foram realizados no Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP/EPM)], já que o sujeito foi submetido a sessões de
radioterapia após a Laringectomia Total. O objetivo do trabalho foi verificar o impacto causado na produção vocal do paciente portador de fissura palatina e usuário de
prótese traqueoesofágica pós laringectomia total. Concluímos que o paciente tem uma perda auditiva neurossensorial bilateral em rampa, voz nasalizada,soprosa , com
pitch agravado e instável.
Participantes:
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Resumo:

Introdução: Dentre os distúrbios da comunicação humana as alterações de fluência da fala ocorrem ao redor de 1% da população. Estas são caracterizadas por qualquer
rompimento no fluxo de fala, comum a todos os falantes. Freqüentemente as disfluências são percebidas como Gagueira. Entretanto, os distúrbios da fluência podem
ser classificados como gagueira desenvolvimental, gagueira adquirida (neurogênica e psicogênica) e taquifemia.Tendo em vista a diversidade destas alterações de
fluência, faz-se necessário à avaliação e o diagnóstico fonoaudiológico.
Objetivo: Caracterizar os indivíduos com queixa primária de gagueira atendidos no Ambulatório de Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico da Disciplina dos Distúrbios
da Comunicação Humana da Unifesp.
Método: Foram selecionados 169 protocolos de Avaliação Fonoaudiológica dos indivíduos que apresentaram queixa de alteração de fluência , atendidos durante o
período de 1997 a 2003. O grupo dos amostrados constituiu-se de 135 indivíduos do sexo masculino e 34 do sexo feminino. A faixa etária variou de 3 anos e 6 meses a
49 anos .Dos protocolos pesquisados foram coletadas informações quanto à queixa e a história desenvolvimental da alteração de fala, da avaliação fonoaudiológica e
da avaliação específica da fluência SSI-3 Riley, 1994.Os dados levantados foram organizados em tabelas e analisados estatisticamente.
Resultados: Dos 169 protocolos pesquisados, 122 (72%) foram diagnosticados como gagueira , 16 (10%) como taquifemia e 31(18%) não apresentaram alterações de
fluência. Todos os indivíduos diagnosticados como gagos apresentavam histórico de gagueira desenvolvimental. Não foram encontrados indivíduos com diagnóstico de
gagueira adquirida (neurogênica ou psicogênica).
Em relação ao sexo observamos que há maior ocorrência do gênero masculino 135 (81%) em relação ao feminino 34 (19%).
Quanto à faixa etária os indivíduos foram distribuídos em: 15% de 2 anos e 10 meses a 5 anos e 11 meses , 54% de 6 anos e 1 mês a 16 anos e 11 meses e 31% de
17 anos em diante. Dentre os 122 indivíduos diagnosticados como gagos observamos maior ocorrência (39,4%) de gagueira de grau leve, (33,6%) de grau muito leve,
(20,4%) de grau moderado, (4,92%) de grau severo e (1,64%) de grau muito severo.
Conclusão: A partir dos dados obtidos pôde-se observar que: 72% dos protocolos estudados foram de indivíduos diagnosticados como gagos com histórico de gagueira
desenvolvimental; a maioria era do sexo masculino (81%), sendo a maior ocorrência da patologia na faixa etária de 6 anos a 16 anos. Quanto à severidade da gagueira
pôde-se observar que houve uma maior ocorrência de grau leve (39,34%) seguida por grau muito leve (33,6%).Através desta pesquisa podemos concluir que há uma
necessidade de informatização dos protocolos de cada indivíduo devido a grande demanda de atendimento no ambulatório fonoaudiológico. Assim sugerimos a utilização
de um programa computadorizado para facilitar o acesso aos dados de cada paciente.
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Resumo:
Introdução: A gagueira é uma perturbação na fluência e no padrão temporal normais da fala, inapropriado à idade do indivíduo (DSM IV, 1995). Sabemos que são muitos
os aspectos que podem interferir no desenvolvimento e na manutenção da gagueira. As disfluências comuns à gagueira não ocorrem ao acaso, mas dentro da estrutura
lingüística do enunciado. Segundo alguns estudos, o desenvolvimento da gagueira pode co-ocorrer com desordens de linguagem e dificuldades lingüísticas para acessar
palavras (Paden e Yairi, 1996). De acordo com a literatura, cerca de 30% dos indivíduos gagos apresentam um índice aumentado de alterações fonológicas se
comparados com indivíduos não gagos, que correspondem de 2% a 6% (Louko, 1995). A consciência fonológica é o acesso consciente às representações fonológicas
que se manifesta por habilidade de segmentar a fala e manipular a estrutura fonológica das palavras envolvendo várias unidades lingüísticas (Santos e Navas, 2002).
Por meio de tarefas relacionadas à consciência fonológica, podemos inferir como fatores lingüísticos podem interferir na gagueira. Embora alguns indivíduos gagos
apresentem desempenho inferior em algumas tarefas de linguagem, não há evidências claras de que a gagueira seja um déficit de linguagem, podendo ocorrer em
pessoas que não apresentam qualquer outro problema de comunicação (Boone e Plante, 1994).
Objetivo: Investigar o desempenho de indivíduos gagos em tarefas metalingüísticas de consciência fonológica e relacioná-lo ao grau de severidade da gagueira.
Material e Método: Para coleta dos dados, utilizamos 30 protocolos de avaliação fonoaudiológica de crianças, com idades entre 9 e 14 anos e 11 meses, de ambos
sexos, com diagnóstico de gagueira, atendidas no Ambulatório de Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico do Hospital São Paulo, entre 2000 e 2003. Da avaliação
fonoaudiológica, foram selecionados os protocolos de Avaliação Específica da Gagueira (SSI-3 Instrumento de severidade da gagueira para crianças e adultos, Riley,
1994) e das Provas de Consciência Fonológica (Adaptação das provas desenvolvidas por Santos & Pereira, 1997 e Capovilla & Capovilla, 1998). Seguindo-se o protocolo
específico da gagueira, foram computados os diferentes graus de severidade dos indivíduos avaliados em: muito leve, leve, moderado, severo e muito severo. Utilizandose do protocolo de Consciência Fonológica foram computados os dados das seguintes tarefas: segmentação, síntese e transposição silábicas; segmentação, síntese e
transposição fonêmicas; rima e aliteração.
Resultados: Os resultados encontrados mostram-nos uma relação de 3 meninos para cada menina. Quanto às faixas etárias estudadas, observamos: 16,7% de 9a a
9a11m, 26,6% de 10a a 10a11m, 16,7% de 11a a 11a11m, 23,3% de 12a a 12a11m, 6,7% de 13a a 13a11m e 10% entre 14a e 14a11m. Verificamos que 53,3% dos
indivíduos estudados apresentavam gagueira de grau leve, 20% de grau moderado, 13,3% severo e 13,3% muito leve. Não foram observados casos de indivíduos com
gagueira de grau muito severo. Os indivíduos classificados com gagueira muito leve, apresentaram em média 10% de rupturas. Nas tarefas de consciência fonológica,
todos os indivíduos apresentaram bom desempenho na síntese silábica. Observamos que 40% destes apresentaram adequação em todas as tarefas investgadas. Esses
indivíduos distribuíram-se em todas as faixas etárias e apresentaram na avaliação fonoaudiológica apenas gagueira, em diferentes graus de severidade. Verificamos
ainda que 40% dos amostrados apresentaram desempenho insatisfatório no item de segmentação fonêmica e 20% nos itens de síntese e transposição fonêmicas,
independente da faixa etária e do grau de gagueira. Dentre eles, 46,6% (14) apresentaram apenas disfluências na fala e 53,4% apresentaram, além das disfluências,
alterações articulatórias e de linguagem.
Conclusão: Na população estudada não foi possível observar relação entre o grau de severidade da gagueira e o desempenho nas tarefas de Consciência Fonológica.
Entretanto verificamos que dentre os indivíduos estudados, 60% deles apresentaram déficit em uma ou mais tarefas de Consciência Fonológica. Estes dados são
sugestivos de que a gagueira está associada a alteração no processamento fonológico.
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Resumo:
O zumbido é uma sensação de som independente de uma fonte sonora externa que afeta cerca de 7% da população global. Entre pessoas com deficiência auditiva
esse número é mais elevado, mas o zumbido também pode ocorrer em indivíduos com audição normal. A cóclea é um dos prováveis locais de geração do zumbido e
pode ser avaliada por meio da audiometria convencional (obtenção de limiares de 0,25 e 8 KHz ) e da audiometria de altas freqüências (10 a 18 KHz). De acordo com
Mor, 2003, a maioria das doenças do sistema auditivo afeta inicialmente as freqüências altas, podendo portanto, indivíduos com sensibilidade auditiva normal na
audiometria convencional apresentarem disacusia nas altas freqüências. Assim, muitos estudos têm se proposto a estabelecer uma correlação entre a sensação de
zumbido em indivíduos normais e alterações dos limiares auditivos nas altas freqüências. Este trabalho teve como objetivo verificar se há relação entre presença de
zumbido e alterações nos limiares de audibilidade nas altas freqüências. Para isso foram selecionados, no ambulatório dos Distúrbios da Audição do Departamento de
Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo - Hospital São Paulo, 30 indivíduos (60 orelhas) do sexo feminino com idade entre 18 e 30 anos portadores de
queixa de zumbido e audiometria convencional normal. Estes foram submetidos à anamnese audiológica, meatoscopia, audiometria tonal limiar convencional e medidas
de imitância acústica. Os indivíduos que apresentaram resultados dentro da normalidade foram submetidos a audiometria de altas freqüências e os dados obtidos foram
comparados com os de referência apresentados por Fouquet (1997), em uma pesquisa realizada com indivíduos da mesma faixa etária e sem queixa de zumbido.
Concluiu-se que, no presente estudo, assim como no grupo pesquisado por Fouquet, a sensibilidade para as altas freqüências decresce com o aumento da freqüência,
ou seja os limiares de audibilidade aumentam. O estudo estatístico mostrou também que não há diferença nos limiares entre as orelhas direita e esquerda. Finalmente,
foi verificada entre os dois grupos diferença significante para os limiares das freqüências de 10 e 11KHz em ambas as orelhas e o mesmo ocorreu para a freqüência de
12 kHz apenas na orelha esquerda. Ou seja, os indivíduos com queixa de zumbido apresentaram uma tendência a resultados piores do que o grupo sem queixa nessas
freqüências. A partir de 13 kHz, não foi observada diferença significante entre os grupos para nenhuma freqüência.
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Resumo:
A apnéia do sono obstrutiva (ASO) é um distúrbio respiratório que ocorre durante o sono, caracterizado pela parada total do fluxo de ar devido à oclusão das vias aéreas
superiores por período de 10 segundos ou mais, sendo considerada obstrutiva quando, apesar da parada do fluxo aéreo, o esforço respiratório está presente. Segundo
Freihofer, H.P.M., algumas das condições que contribuem para a ASO são o tônus incompetente da musculatura do palato, língua e faringe e via aérea nasal obstruída.
Estudos de literatura revelam uma defasagem de conhecimentos teóricos relacionados à musculatura orofacial na fisiopatogenia da ASO. Assim, essa pesquisa está
sendo desenvolvida com os objetivos de estudar a morfofuncionalidade e a miofuncionalidade do sistema estomatognático na fisiopatogenia da ASO e estabelecer as
correlações dos dados obtidos na avaliação clínica com os resultados do exame de polissonografia. Para tanto estão sendo estudados 30 indivíduos - sendo 20 portadores
de ASO, e 10 indivíduos sem a patologia que constituirão o grupo controle – encaminhados do Instituto do Sono/Unifesp. Até o presente momento, foram avaliados 15
portadores de ASO, sendo 8 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. Na avaliação miofuncional observamos: 73,3% com alteração de tônus de língua, 20% com tônus
labial alterado e 60% com padrão respiratório alterados. Quanto à avaliação morfofuncional observamos que 33,3% apresentam palato profundo e 26,6% apresentam
diâmetros transverso estreitos. Conforme resultados obtidos dos portadores de ASO e em comparação à teoria do Sistema estomatognático, constatamos alterações
tanto da miofuncionalidade quanto da morfofuncionalidade.
Participantes: Fernanda da Rocha Cleto, Sheilla de Medeiros Correia, Ana Paula Bautzer, Lídia D´Agostino
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Resumo:
O desenvolvimento normal da linguagem é um processo complexo, que depende de pressupostos biológicos, determinados geneticamente, e fisiológicos de
aprendizagem, decorrentes da interação com o meio (Chiari, 1988). A surdez é a deficiência sensorial que mais afeta a capacidade de comunicação, por tornar o acesso
à linguagem muito mais lento e trabalhoso, pois não ocorre de forma expontânea (Toray - Masson, 1980). Desta forma, um acompanhamento diferenciado durante o
desenvolvimento escolar da criança surda é de suma importância para garantir sua inserção no meio social, e em conseqüência, proporcionar-lhe uma melhor qualidade
de vida.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o desempenho comunicativo da criança surda a partir da observação do professor.
Para isso foram analisadas as observações dos professores sobre 25 crianças deficientes auditivas de ambos os sexos, com perdas auditivas que vão de moderadamente
severa à profunda, e faixa etária compreendida dos 4 aos 7 anos. Essas crianças freqüentam salas especiais de instituição pública de ensino, na grande São Paulo.
Utilizou-se um protocolo constituído de uma Escala evolutiva para a avaliação do Desenvolvimento Comunicativo e Lingüístico da criança surda. A escala é dividida em
duas partes, a primeira consta de 18 perguntas, em sua maioria questões fechadas (respostas sim/não) e objetiva informações sobre: os recursos que utiliza (oral ou
gestual) na sua comunicação, compreensão mediante leitura labial, desenvolvimento compreensivo e expressivo da linguagem oral ou gestual, realização ou não de
imitação, se estas são espontâneas ou induzidas e funções comunicativas utilizadas em sua comunicação. A segunda parte inclui nove situações cotidianas com
alternativas que apresentam diferentes níveis de complexidade, devendo-se eleger como resposta aquela que melhor reflete o comportamento da criança, avaliando
para tanto, a relação entre a modalidade que a criança emprega e as funções comunicativas que exerce. A escala permite estabelecer três níveis de desenvolvimento
comunicativo e lingüístico de complexidade crescente: NÍVEL I: emprego predominante de recursos pré-simbólicos: vocalizações, ações, gestos dêiticos e de indicação
e o exercício de funções comunicativas imperativas, reguladoras e imitações referentes a temas presentes. Situam-se neste nível as crianças que obtiveram pontuação
1 na maioria dos itens desta parte da escala; NÍVEL II: emprego predominante de recursos simbólicos: gestos simbólicos e/ou palavras isoladas, que atendem à função
de denominação e a declarativa descritiva, além das funções do nível I. Situam-se neste nível as crianças que obtiveram pontuação 2 na maioria dos itens; NÍVEL III:
uso mais desenvolvido da linguagem (emprego da sintaxe) e exercem funções interrogativas e declarativas explicativas, fazendo referência a temas ausentes. Situamse neste nível crianças que obtiveram pontuação 3 na maioria dos itens.
Resultados preliminares: os questionários, até a presente data, estão sendo preenchidos pelos professores para posterior análise, avaliação e discussão dos dados à
luz da literatura estudada.
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Resumo:

A demência é uma síndrome caracterizada por múltiplos comprometimentos nas funções cognitivas incluindo aprendizagem, memória, linguagem, solução de problemas,
orientação, percepção, atenção, concentração, julgamento e habilidades sociais. Considerando-se os dados de literatura, a incidência de ocorrência de distúrbios da
comunicação é de 88-95% e de 100% na Demência de Alzheimer. Um número significativo desses pacientes apresenta dificuldade de deglutição e alteração da
alimentação devido ao comprometimento motor e cognitivo. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar e analisar a prevalência relativa das demências e a presença de
alterações de linguagem e deglutição na população de pacientes atendidos e diagnosticados no Ambulatório de Neurologia do Comportamento do Hospital São Paulo.
Para tanto realizou-se uma análise retrospectiva de 710 prontuários de pacientes atendidos nos últimos três anos, sendo 335 do sexo masculino e 375 do sexo feminino.
Foram diagnosticados com Demência 49,15% dos pacientes. A Demência de Alzheimer teve a maior prevalência (34,38%) e foi encontrada em maior número no sexo
feminino (66,66%), seguida da Demência Vascular (12,32%) com predominância no sexo masculino (67,44%) . A faixa de escore predominante no Mini Exame do Estado
Mental (Mini-MEM) foi de 20 a 25 (24,4%), sendo de 15 a 20 entre as mulheres e de 20 a 25 nos homens. As alterações de linguagem nas demências (47,5%)
prevaleceram no sexo feminino (55,82%). Na Demência de Alzheimer houve 71,78% de alterações, predominando as anomias (28,29%) e parafasias semânticas
(26,49%). Na Demência Vascular as alterações representaram 10,3% com predomínio das anomias (38,88%). As alterações de deglutição representaram 0,86%,
predominantemente no sexo masculino, sendo prevalentes na Demência Vascular. De acordo com outros levantamentos, a prevalência relativa de Demência de
Alzheimer foi a mais significativa entre as demências seguida pela Demência Vascular. As alterações de linguagem nas demências caracterizaram-se por anomias e
parafasias, enquanto que as alterações de deglutição nesta amostra não representaram dados significativos. Com os resultados obtidos a presença de alterações de
linguagem e de deglutição não foram condizentes com os dados de literatura, pois ambas foram encontradas em menor proporção.
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Resumo:
Com o objetivo de estudar a existência de relação entre a respiração bucal e a deficiência auditiva, foram avaliadas 61 crianças e adolescentes (31 do sexo feminino e
30 do sexo masculino), com idades entre 7 e 18 anos, oriundos do Ambulatório da Disciplina dos Distúrbios da Comunicação Humana do Departamento de Fonoaudiologia
da Universidade Federal de São Paulo. Foram excluídos da pesquisa indivíduos com diagnóstico prévio de deficiência auditiva, neurológica, psicológica, sensorial e/ou
estrutural global. Todos foram submetidos a uma avaliação fonoaudiológica que constou de anamnese, avaliação miofuncional e avaliação audiológica convencional,
sendo encontrados 29 respiradores bucais (56,67 por cento do sexo masculino e 38,71 por cento do sexo feminino) e 32 respiradores nasais (43,33 por cento do sexo
masculino e 61,29 por cento do sexo feminino). A respiração bucal foi mais frequentemente encontrada em crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, N=16 (57,14 por
cento). Em relação aos achados audiológicos, verificou-se alteração auditiva do tipo condutiva em 13 indivíduos da amostra (21,31 por cento), ocorrendo em maior
freqüência no sexo masculino, N=7 (23,33 por cento) e na faixa etária de 7 a 12 anos, N=8 (28,57 por cento). Alterações auditivas foram observadas em 13 indivíduos
respiradores bucais (44,83 por cento), sendo possível observar diferença estatisticamente significante entre os resultados audiológicos e o modo de respiração (P<0,001).
Ao final da pesquisa, as evidências clínicas e a análise dos resultados permitiram concluir que realmente existe uma maior incidência de perda auditiva condutiva em
indíviduos com respiração bucal.
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Resumo:
INTRODUÇÃO:
A creche exerce um papel pedagógico e educativo no desenvolvimento integral do indivíduo, é de suma importância que o fonoaudiólogo faça parte da equipe, tanto no
planejamento de estratégias que propiciem um ambiente adequado para o desenvolvimento do processo de comunicação, quanto na discussão intersetorial com os
demais membros da equipe.
Os objetivos deste trabalho foram participar do planejamento e execução das ações didático-pedagógicas, visando prevenir distúrbios da comunicação e esclarecer o
papel do fonoaudiólogo na equipe de uma creche; e avaliar o impacto da participação do fonoaudiólogo no planejamento e na execução de ações didático-pedagógicas,
na atuação dos educadores na creche.
MATERIAL E MÉTODO:
Este trabalho constou de oito etapas:
- Primeira etapa: a caracterização dos recursos físicos, materiais e humanos da creche e dos problemas e necessidades da creche;
- Segunda etapa: levantamento bibliográfico e elaboração de um questionário constituído por duas partes, a primeira com dezoito questões objetivas a respeito do
desenvolvimento da audição, fala e linguagem e a segunda com duas questões subjetivas sobre o conhecimento do papel do fonoaudiólogo na creche;
- Terceira etapa: aplicação do questionário nas educadoras da creche e análise dos resultados;
- Quarta etapa: participação nas reuniões didáticos pedagógicas da creche e no planejamento e execução de estratégias;
- Quinta etapa: reaplicação do questionário e análise comparativa da primeira e segunda aplicação do questionário;
- Sexta etapa: análise comparativa da primeira e segunda aplicação do questionário;
- Sétima etapa: avaliação do projeto junto à equipe da creche e apresentação dos resultados do projeto;
- Oitava etapa: elaboração e publicação de um artigo nos meios científicos.
O questionário foi aplicado em vinte educadores da creche através de uma entrevista. Realizou-se um levantamento da primeira e da segunda aplicação deste
questionário, e em seguida realizada uma análise estatística utilizando o Teste de Igualdade de Duas Proporções.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os resultados obtidos quanto a caracterização da creche pôde-se observar que: localiza-se em um bairro de classe média, atendendo 97 crianças na faixa etária de 0-4
anos, sendo 57% dos funcionários educadores e possuindo um planejamento que prioriza a vivência de situações comunicativas.
Cabe ressaltar que entre a primeira e a segunda aplicação foram realizadas atividades entre a fonoaudióloga e quatro educadores em dezesseis encontros (quatro
encontros com cada educador). As estratégias utilizadas diziam respeito a habilidades auditivas e habilidades de linguagem.
Comparando os resultados entre a primeira e a segunda aplicação encontramos diferença estatisticamente significante na questão que se refere ao conhecimento do
desenvolvimento de linguagem infantil, na primeira aplicação houve 75% de acertos dos entrevistados, já na segunda 95%.
Em relação a questão sobre a forma de atuação do fonoaudiólogo na creche, verificamos que na primeira aplicação os educadores citaram como papel do fonoaudiólogo:
observação (9,5%), orientação (42,9%), avaliação (23,8%), terapia (9,5%) e identificação dos distúrbios da comunicação humana (14,3%). Na segunda aplicação
verificamos que foram citadas ações de terapia (33,3%), planejamento (18,5%), encaminhamento (7,4%) e participação na equipe técnica da creche (11,1%). Tais
resultados indicam que os educadores perceberam a importância do trabalho fonoaudiológico no planejamento e implementação de ações em parceria com os demais
profissionais que atuam na creche. Deste modo o fonoaudiólogo deixou de ser visto apenas no papel clínico.
Na questão que abordava as áreas de atuação do fonoaudiólogo, observamos que na primeira aplicação as áreas de atuação citadas são: desenvolvimento (27,3%),
fala (54,5%) e linguagem (18,2%). Já na segunda aplicação as áreas citadas foram: desenvolvimento (30%), fala (30%), linguagem (20%), audição (10%) e comunicação
(10%). O aparecimento da audição na segunda aplicação revela que o educador percebeu a importância da detecção precoce de uma perda auditiva. Em nenhuma das
aplicações foi citada voz como uma área de atuação.
A questão que se referia a qual profissional deve ser encaminhada uma criança que não fala, teve como respostas na primeira aplicação: fonoaudiólogo (58,1%), educador
(6,5%), psicólogo (3,2%), pediatra (9,7%), otorrinolaringologista (9,7%), médico (9,7%) e equipe multidisciplinar (3,2%), e na segunda aplicação: fonoaudiólogo (64,3%),
educador (3,6%), psicólogo (7,1%), pediatra (10,7%), otorrinolaringologista (3,6%), médico (7,1%) e enfermagem (3,6%).
CONCLUSÃO:
A partir do presente estudo, concluímos que os educadores da creche têm conhecimento do desenvolvimento de linguagem infantil, e que os profissionais que
responderam a este questionário acreditavam que a atuação do fonoaudiólogo na creche era para um atendimento clínico-terapêutico posteriormente passaram a
reconhecer a importância do fonoaudiólogo no planejamento das ações didático-pedagógicas na creche.
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Resumo:
A integridade do sistema auditivo, constitui um pré requisito à aquisição e ao desenvolvimento normal da linguagem. A avaliação comportamental e eletrofisiológica no
1º ano de vida pode fornecer o diagnóstico dos distúrbios da audição.Tal fato possibilita a intervenção precoce permitindo um prognóstico mais favorável em relação ao
desenvolvimento global da criança.
O objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência e os riscos mais comuns para as alterações auditivas, entre a população de recém nascidos pré-termos e termos e
comparar os resultados com a literatura nacional e internacional.
Foi realizada uma análise retrospectiva dos prontuários de 1696 neonatos nascidos no Hospital São Paulo nos anos de 2000, 2001 e 2002, sendo 343 do sexo masculino
e 304 do sexo feminino nascidos pré termo e 550 do sexo masculino e 498 do sexo feminino nascidos termo.
Foram analisados riscos para a perda auditiva, presença de Emissões Otoacústicas (EOAs), reflexo cócleo palpebral (RCP), diagnóstico audiológico e as idades
gestacionais (peso de nascimento e adequação entre o peso e a idade gestacional) de cada criança.
A prevalência de alterações auditivas na população estudada foi de 25,79%, sendo 4,17% de perda auditiva neurossensorial bilateral e 1,81% de unilateral. Houve uma
diferença estatisticamente significante, com maior prevalência de perda auditiva nos recém nascidos pré-termos (32,05%) comparados com os termos (22,03%). A perda
auditiva condutiva bilateral foi a mais encontrada nas duas populações,sendo na população de pré-termos 67,95% e na de termos 10,82%, seguida de condutiva unilateral
nos termos (3,77%) e perda auditiva neurossensorial bilateral nos pré termos (11,59%). Os fatores associados às perdas auditivas mais freqüentes foram: permanência
em unidade neonatal de alto risco por mais de 48 horas, peso inferior a 1500g ou ser pequeno para a idade gestacional e uso de ototóxico. Foi encontrada diferença
estatisticamente significante entre idade gestacional e presença de Emissões Otoacústicas, idade gestacional e Reflexo Cócleo Palpebral, peso e presença de Emissões
Otoacústicas. Esses resultados indicam que quanto menor a idade gestacional e o peso, maior a ocorrência de alterações auditivas.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A preocupação com o diagnóstico precoce da deficiência auditiva tem sido uma constante, pois muitos estudos já relataram que prejuízos causados por
essa deficiência muitas vezes são irreversíveis, afetando não apenas a linguagem, mas também o desenvolvimento global da criança. OBJETIVO: O objetivo deste
estudo é descrever os achados audiológicos de crianças diagnosticadas com deficiência auditiva neurossensorial no ambulatório de audiologia da UNIFESP-EPM,
buscando correlacionar os resultados da avaliação com a presença de fatores de risco. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se um estudo retrospectivo por meio de
levantamento dos prontuários de 640 indivíduos com idades entre 0 e 72 meses avaliados no ano de 2003 no Ambulatório de Audiologia da Disciplina dos Distúrbios da
Audição do Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP-EPM. Dessa amostra, foram selecionados 89 indivíduos com diagnóstico de deficiência auditiva
neurossensorial, sendo 36 do sexo feminino e 53 do sexo masculino. Em relação à idade, 26 casos estavam entre 0 e 24 meses (29,2%), 37 casos entre 25 e 48 meses
(41,6%), e 26 casos entre 49 e 72 meses (29,2%). Seguindo os critérios de Azevedo, 1993 de selecionar e realizar analises de acordo com a faixa etária das crianças,
os indivíduos selecionados foram submetidos à avaliação audiológica, e os procedimentos utilizados foram: avaliação de observação comportamental frente a sons
instrumentais, audiometria com reforço visual, audiometria tonal lúdica, audiometria vocal (em campo livre ou com fones auriculares), medidas de imitância acústica
(equipamento portátil ou não) e em alguns casos selecionados, emissões otoacústicas (EOA). A seguir, partindo dos resultados da avaliação auditiva, algumas crianças
foram encaminhadas para exames complementares, tais como, avaliação otorrinolaringológica, avaliação de linguagem, avaliação objetiva da audição, seleção e
adaptação de próteses auditivas e/ou foi sugerido o acompanhamento do desenvolvimento das habilidades auditivas. RESULTADOS: Dentre os casos de perda auditiva
unilateral (13 indivíduos) 3 tiveram sua perda classificada como de grau mínimo (23,07%), 4 com perda de grau leve (30,76%), 3 apresentavam perda moderada (23,07%),
1 moderadamente severa (7,7%), 1 perda severa (7,7%) e 1 perda profunda (7,7%). Sessenta e oito indivíduos (76,4%) apresentaram perda auditiva bilateral. Quanto
ao grau de acometimento 11 casos apresentaram perda mínima (16,18%), 13 perda leve (19,11%), 9 casos com perda moderada (13,23%), 8 casos moderadamente
severa (11,76%), 1 caso moderadamente severa à profundo (1,48%), 2 casos com perda auditiva severa (2,94%), 11 casos com perda de severa à profunda (16,18%) e
13 profunda (19,11%). Os 8 indivíduos (9%) restantes apresentaram dados compatíveis com dessincronia auditiva/neuropatia auditiva. Neste estudo 66 indivíduos
(74,09%) apresentaram pelo menos um fator de risco para deficiência auditiva neurossensorial. Os fatores de risco encontrados na nesta população foram: história
familiar (14,6%), otite (11,23%), convulsão (10,11%), síndrome (7,86%), infecção congênita (6,74%), ototóxico (5,61%), ventilação mecânica (4,49%), hiperbilirrubinemia
(3,37%), malformação (2,24%), muito baixo peso (2,24%), meningite (2,24%), álcool na gestação (2,24%) e hemorragia ventricular (1,12%). CONCLUSÃO: A perda
auditiva bilateral de grau leve foi a mais prevalente no grupo estudado, assim como a presença de um ou mais fatores de risco para deficiência auditiva, confirmando a
necessidade de uma avaliação audiológica nestes casos.
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Resumo:
Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma afecção com poucos sinais clínicos, que pode causar danos a longo prazo nos pacientes com tal doença. O Enalapril e o
Captopril são os mais conhecidos inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA). Tais fármacos agem inibindo a peptidil-dipeptidase que irá converter a
angiotensina I em angiotensina II, que possui grande atividade vasoconstrictora.
Embora a toxicidade dos iECA seja baixa, podem ocorrer efeitos adversos como tosse, cefaléia e tontura.
A tosse costuma ser seca e irritante, ocorrendo a qualquer hora do dia, mas predominantemente à noite. Os acessos em geral são de curta duração porém podem se
repetir várias vezes em intervalos irregulares. Essa, quando ocorre, prejudica a vida do paciente bem como é um comportamento agressivo à laringe, podendo provocar
modificações nas pregas vocais levando a mudanças na qualidade vocal. Outros sintomas também podem ocorrer, como sensação de pigarro ou secreção na garganta
e levar o paciente a executar movimentos visando a “limpeza” da garganta, com pigarrear constante e prejuízo da laringe.
Material e Método:
O estudo foi realizado com 204 pacientes de acordo com os seguintes critérios:
Critérios de inclusão:

Uso de iECA

Adultos entre 20 e 60 anos de idade

Critérios de exclusão:

Tabagista

Etilista

Portadores de outras afecções que não a HAS

Uso de outros medicamentos além dos iECA ou diuréticos
O trabalho foi desenvolvido em unidades da UNIFESP e foi dividido em três etapas. A primeira etapa consistia na elaboração de um questionário com perguntas sobre:
a medicação em uso, presença ou não de tosse, correlatos como pigarro, sensação de presença de catarro na garganta e disfonia anterior e posterior ao início do
tratamento bem como condições ambientais, moradia, antecedentes mórbidos e referentes ao uso de drogas, tabagismo e alcoolismo. A segunda etapa foi a aplicação
individual dos questionários, cabendo ao entrevistador fazer e explicar as perguntas aos entrevistados. A última etapa foi o processamento e a análise dos dados obtidos.
Para isso os pacientes foram distribuídos em quatro grupos, sendo o grupo I: pacientes que usam iECA e apresentam tosse; grupo II: pacientes que usam iECA e não
tem tosse; grupo III: pacientes que usam apenas diuréticos e apresentam tosse; e o grupo IV: pacientes que usam apenas diuréticos e não apresentam tosse.
Resultados e Discussão:
Dos 204 pacientes entrevistados, 49% (100) eram homens. A média de idade dos entrevistados foi de 49 anos e, 81,4% (166) usavam iECA e 18,6% (38) não usavam.
Ainda, 73,5% (150) não tinham tosse, enquanto 26,5% (54) tinham. Com relação à disfonia, 72,5% não a apresentavam.
Distribuição nos grupos: Grupo I: 47 entrevistados (23,1%); Grupo II: 119 entrevistados (58,6%); Grupo III: 07 entrevistados (3,4%); Grupo IV: 31 entrevistados (15,2%).
Nos grupos II e IV (grupos sem tosse) a distribuição de homens e mulheres foi praticamente homogênea: 54,6% homens e 51,6% homens, respectivamente. Porém, nos
grupos I e III (grupos com tosse) foi observada uma maior freqüência de mulheres: 61,7% e 71,4%, respectivamente.
Outra diferença observada entre os grupos com e sem tosse foi a freqüência de disfonia. Nos grupos I e III a freqüência de disfonia foi respectivamente 78,7% e 42,9%,
enquanto nos grupos II e IV foi de 10,9% e 9,7%.
A tosse tinha uma freqüência maior nos que usavam iECA, 28,3% contra 18,4% nos que usavam só diuréticos. Quando comparamos aqueles que tinham disfonia com
os que não tinham, encontramos 71,4% e 9,5% dos entrevistados com tosse, respectivamente.
A prevalência de tosse foi maior no sexo feminino, 32,7% contra 20,0% no sexo masculino, diferença essa estatisticamente significante.
Com relação à disfonia, a prevalência nos grupos I, II, III e IV foi, respectivamente: 78,7%; 10,9%; 42,9% e 9,7%, estatisticamente significativa apenas nos grupos I e III.
No sexo masculino a prevalência de disfonia foi de 25,0% e nas mulheres de 29,8%, sendo que esta diferença não foi estatisticamente significativa. Nos usuários de
iECA a prevalência de disfonia foi de 30,1%, contra 15,8% nos usuários de diuréticos apenas, diferença também não estatisticamente significativa.
A prevalência de disfonia nos entrevistados com tosse foi de 74,1% e nos sem tosse foi de 10,7%, diferença estatisticamente significativa.
A prevalência de tosse de 26,5% nos usuários de iECA encontrada neste estudo está em conformidade com a literatura científica mundial.
Conclusões:
A tosse foi a complicação mais encontrada com o uso de iECA.
Desse modo, ao analisar os dados obtidos chegamos à conclusão de que os pacientes que estavam sob o uso dos iECA e que apresentam tosse eram os que
apresentavam quadros de disfonia. Além disso, mesmo aqueles que não tendo utilizando os inibidores da ECA e que apresentavam disfonia.
Assim, podemos inferir que os iECA não causam por si só as disfonias, mas sim agem como um desencadeador de tosse em alguns indivíduos e, esta sim, sendo a
possível responsável pelas disfonias.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: As alterações auditivas decorrentes de comprometimento anátomo-funcional do Sistema Nervoso Central interferem com a habilidade do processamento
dos estímulos e conseqüentemente com o desenvolvimento da linguagem (Azevedo, 1997). OBJETIVO: O objetivo deste estudo é descrever os achados audiológicos
de crianças com sinais indicativos ou sugestivos de alteração auditiva central atendidas no Ambulatório de Audiologia Infantil da UNIFESP-EPM, correlacionando-os com
a presença de fatores de risco para deficiência auditiva. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se um estudo retrospectivo por meio do levantamento dos prontuários de
640 crianças entre 0 e 72 meses de idade avaliados no ano de 2003. Desta amostra, foram selecionados 33 indivíduos com achados indicativos ou sugestivos de
alteração central à avaliação audiológica, sendo 15 do sexo feminino e 18 do sexo masculino. Dezessete crianças tinham entre 0 e 24 meses, 11 entre 25 e 48 meses e
5 entre 49 e 72 meses. Estas crianças foram submetidas à avaliação audiológica, com procedimentos selecionados e analisados segundo os critérios de Azevedo (1993).
Os procedimentos utilizados foram: avaliação de observação comportamental frente a sons instrumentais não calibrados, audiometria com reforço visual, audiometria
tonal lúdica, audiometria vocal (em campo livre ou com fones auriculares), medidas de imitância acústica (equipamento portátil ou não) e em alguns casos selecionados,
emissões otoacústicas (EOA). A partir do resultado da avaliação auditiva, a criança foi encaminhada para exames complementares, tais como, avaliação
otorrinolaringológica, avaliação de linguagem, avaliação objetiva da audição, e/ou foi sugerido o acompanhamento do desenvolvimento das habilidades auditivas.
RESULTADOS: Em relação à presença de fatores de risco para deficiência auditiva, 15 crianças não apresentavam quaisquer fatores de risco, 6 apresentavam 1 fator
de risco para deficiência auditiva, 3 apresentavam 2 fatores risco, 5 apresentavam 3 fatores de risco e 4 apresentavam 5 ou mais fatores de risco. Os achados mais
freqüentes sugestivos ou indicativos de alteração central foram: ausência de reflexo cócleo-palpebral na presença de sensibilidade auditiva normal e alteração no padrão
de resposta a sons instrumentais. CONCLUSÃO: A avaliação audiológica nos primeiros anos de vida contribui não somente para conhecer sobre a sensibilidade auditiva
da criança, mas também para acompanhar o desenvolvimento das habilidades auditivas centrais, de modo a propor a intervenção mais adequada, visando o melhor
prognóstico para estas crianças.
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Resumo:
Sabemos que a leitura é um processo complexo e provavelmente influenciado por uma grande diversidade de fatores, sendo que um deles é a capacidade da criança
compreender a relação entre a palavra escrita e a falada, e a partir da consciência da palavra enquanto seqüência sonora, que pode ser denominado significante.
Vários autores têm estudado a habilidade de distinguir significante (palavra) da coisa que ela representa. Para que a criança compreenda a relação entre a palavra
falada e a escrita, é necessário que ela tenha ultrapassado a fase do desenvolvimento cognitivo chamado realismo nominal (Morais, 1988).
As crianças que confundem o significante com o significado podem apresentar dificuldades no seu processo de aquisição da leitura. Portanto, é importante investigarmos
nas fases anteriores ao processo formal de alfabetização, se as crianças já superaram o realismo nominal lógico, para apresentarem adequação nesse processo.
Objetivo: caracterizar as etapas de leitura e escrita anteriores à alfabetização, em crianças de 5 a 6 anos que freqüentam a pré-escola, para verificar a superação do
realismo nominal lógico e instrumentalizar os educadores que atuam na educação infantil, preparando-os para atender a todas as necessidades da criança.
Foi utilizada uma amostra de 32 crianças com idades variando entre 5 a 6 anos de ambos os sexos, freqüentadoras de uma escola da rede pública municipal da cidade
de São Paulo no ano letivo de 2003.
A faixa etária escolhida teve como propósito a possibilidade de comparar a evolução das etapas do realismo lógico, das crianças que estão iniciando o contato com a
leitura e a escrita.
Para alcançar os objetivos deste trabalho, foi utilizado o primeiro recurso investigatório que diz respeito ao realismo nominal lógico e a interpretação da escrita antes da
leitura convencional, do protocolo de avaliação de leitura e escrita, elaborado pela psicopedagoga Laura Monte Serrat Barbosa. Este recurso é constituído por perguntas
que são feitas às crianças, sendo algumas somente orais e outras com a apresentação de cartelas com palavras.
Cientes da importância do educador neste processo da aquisição de leitura e escrita das crianças, foi aplicado um instrumento constituído de 25 questões (objetivas e
subjetivas) com o objetivo de levantar os conhecimentos destes em relação ao desenvolvimento bio-psico-social das crianças que freqüentam a pré-escola. Estas
informações serviram de base para a elaboração de um informativo para os educadores contendo informações sobre aspectos do desenvolvimento das crianças.
Após coleta do material junto às crianças, os dados foram analisados pelos alunos envolvidos no projeto e seus orientadores.
Após a verificação destes dados obtidos com a aplicação do protocolo em 32 crianças de 5 a 6 anos, pudemos observar que 35,55% das crianças conseguiram superar
a fase do RNL encontrando-se no nível 3 (capacidade de antecipar uma representação silábica – elaboração de hipóteses silábicas), de modo que elas se encontram
em condições de analisar a palavra escrita como uma seqüência de sinais gráficos que representam sons, ou seja, compreendem a relação entre a palavra falada e
escrita.
Neste estudo sobre a verificação da superação do realismo nominal foi possível observar que a maioria das crianças encontra-se na fase de total desconhecimento da
correspondência entre fala e escrita. E considerando todos os questionários, os educadores obtiveram uma quantidade equilibrada de erros e acertos.
A maioria das crianças que participaram desse estudo não entende a escrita como uma forma de representação, com características próprias, independente do objeto
que representam. Neste caso, a aprendizagem da leitura fica restrita ao reconhecimento da figura da palavra ou ao esforço de emitir sons que se associam a certas
letras ou grupos de letras, sem uma real compreensão entre palavra falada e escrita. Já os professores demonstram um déficit em relação ao conhecimento do
desenvolvimento infantil.
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Resumo:
Introdução: O termo consciência fonológica refere-se à competência metalingüística que permite o acesso consciente ao nível fonológico da fala e a manipulação cognitiva
das representações neste nível (Navas e Santos, 2002). Trata-se da consciência de que a fala pode ser segmentada e da habilidade de manipular tais segmentos
(Capovilla & Capovilla, 2000). A consciência fonológica envolve diferentes níveis de complexidade - frases, palavras, sílabas e fonemas - e é desenvolvida gradualmente
pela criança. As habilidades de consciência fonológica são fundamentais durante o início do aprendizado de leitura, especialmente na pré-escola, pois consistem a base
do desenvolvimento da compreensão alfabética (Adams, 1990; Oudeans, 2003). Vários estudos demonstram que a habilidade de crianças em idade pré-escolar de
prestar atenção conscientemente aos sons da fala prevê o progresso futuro no aprendizado de leitura e da escrita. Tais habilidades podem ser aprendidas e aperfeiçoadas
por meio do ensino, do treino (Chard & Dickson, 1999; Constantine, 2001), o qual exerce impacto positivo sobre a aprendizagem da leitura e da escrita (Byrne, 1986;
Fuchs & cols, 2002). Levando-se em consideração que o aprendizado de leitura e escrita e o desenvolvimento da capacidade de prestar atenção à fala, analisando-a em
seus diversos segmentos – fonemas, sílabas e palavras – ocorrem durante os anos pré-escolares e início da escolarização, (Maluf & Barreira, 1997), este estudo teve
como objetivo investigar o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica em sujeitos na faixa etária de 4 anos, freqüentadores da Escola Municipal de
Ensino Infantil São Paulo.
Método: Participaram deste estudo 28 sujeitos, de ambos os sexos, na faixa etária compreendida entre 4 anos a 4 anos e 10 meses, matriculados no primeiro estágio da
EMEI São Paulo. Foram excluídos da amostra os sujeitos que apresentaram queixas e/ou evidências de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor segundo relato
do educador e aqueles cujos pais ou responsáveis não consentiram participar do estudo. Todas as etapas do estudo foram discutidas com a equipe técnica da EMEI e
pais ou responsáveis. Os sujeitos realizaram tarefas de segmentação de frases em palavras, verificação de superação do realismo nominal, detecção de rimas e análise
e síntese silábica do Protocolo de Tarefas de Consciência Fonológica, elaborado e adaptado ao Português brasileiro e ao vocabulário dessa faixa etária por Cielo (2002).
Tal instrumento foi aplicado em ambiente silencioso, individualmente, em uma única sessão, que variou entre 15 e 30 minutos. A seguir, as respostas foram agrupadas,
analisadas e comparadas segundo as variáveis sexo e desempenho nas tarefas mencionadas. Para os itens de cada subtarefa, havia duas tentativas de resposta,
valendo dois pontos a resposta correta na primeira tentativa, um ponto a resposta correta apenas na segunda tentativa ou zero, em caso de erro em ambas as tentativas.
A amostra foi, então, submetida à análise estatística, que constou de cálculo de média, mediana, desvio padrão, intervalo de confiança.
Resultados: Ao realizar a comparação do desempenho, verificou-se que os valores de média da pontuação dos sujeitos do sexo masculino foram superiores aos
apresentados pelos sujeitos do sexo feminino nas tarefas de segmentação de frases em palavras, verificação de superação do realismo nominal, detecção de rimas e
análise e síntese silábica do Protocolo de Tarefas de Consciência Fonológica (Cielo, 2002). Porém essa diferença não foi estatisticamente significante. Os indivíduos do
sexo masculino apresentaram pior desempenho na tarefa de detecção de rimas, enquanto que os do sexo feminino, na tarefa de segmentação de frases em palavras.
Quanto ao desempenho da amostra sem considerar a variável sexo, constatou-se melhor desempenho em tarefas de síntese silábica, seguida por segmentação silábica.
O pior desempenho da amostra refere-se à habilidade de segmentação de frases em palavras, seguida por detecção de rima. Foi observada a presença do pensamento
realista nominal em ambos os sexos.
Conclusões: Frente aos achados, podemos concluir que, no presente estudo, os sujeitos do sexo masculino apresentaram melhor desempenho nas tarefas de
segmentação de frases em palavras, verificação de superação do realismo nominal, detecção de rimas e análise e síntese silábica do Protocolo de Tarefas de Consciência
Fonológica (Cielo, 2002), embora tal superioridade não seja estatisticamente significante. Em ambos os sexos, houve melhor desempenho em tarefas de síntese silábica.
Os indivíduos do sexo masculino apresentaram pior desempenho na tarefa de detecção de rimas, enquanto que os do sexo feminino, na tarefa de segmentação de frases
em palavras.
Por fim, este estudo reforça a idéia proposta por Maluf e Barreira (1997), de que uma intervenção pedagógica que vise favorecer a aquisição da linguagem escrita em
pré-escolares deve promover, também, o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica, as quais podem ser trabalhadas por meio de atividades significativas,
divertidas e apropriadas ao nível de desenvolvimento da criança.
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Resumo:
A habilidade para compreender a fala é de extrema importância para participação ativa do indivíduo no mundo sonoro e para a efetividade da comunicação, uma vez
que, um bom desempenho social depende de uma compreensão adequada. A Logoaudiometria ou Audiometria Vocal avalia esta habilidade através de testes específicos
que utilizam estímulos lingüísticos, os quais possibilitam uma análise qualitativa da audição, em condições controladas de aplicação. Atualmente a avaliação
logoaudiométrica vem sendo realizada através de estímulos apresentados em compact disc , pois a gravação permite uma mesma qualidade de apresentação para
todos indivíduos avaliados. Dentre os testes logoaudiométricos existem avaliações liminares e supraliminares. Dentre as primeiras, o Limiar de Reconhecimento de Fala
(LRF) mostra a sensibilidade auditiva do indivíduo para a fala além de fornecer dados importantes sobre a compatibilidade de determinados limiares de audibilidade (
500, 1000 e 2000 Hz ), considerados como zona da fala, versus reconhecimento de fala. Os testes supraliminares, como o Índice Percentual de Reconhecimento de
Fala (IPRF), traduzem a acuidade auditiva do indivíduo. O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão sobre o LRF, destacando sua importância na avaliação e
no diagnóstico audiológico. Para tanto realizou-se um levantamento através de uma base de dados sobre os trabalhos e pesquisas já realizadas no português brasileiro.
Verificou-se que, no Brasil, a literatura concernente ao tema é de certa forma escassa, principalmente no que se refere à comparação do desempenho dos indivíduos
frente a diferentes estímulos verbais.
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Resumo:
Desde o início do desenvolvimento da linguagem, na aquisição das primeiras palavras, a criança caminha em um processo de abstrações que lhe permite identificar um
fonema e modificar sua produção na direção do padrão adulto da fala (Brandão, 2002). Para Barrera (2000), existem habilidades metalingüísticas que deveriam ser
desenvolvidas antes do processo de alfabetização, como os diferentes níveis da consciência metalingüística: perceber o aspecto segmental da linguagem oral, segmentar
adequadamente os enunciados e ter domínio das regras gramaticais. Consciência fonológica é o acesso consciente às representações fonológicas que vai se manifestar
pela habilidade de segmentar a fala e manipular as estruturas fonológicas das palavras (Brandão, 2002). Segundo Morais (1998), a consciência fonológica é a ponte
entre a comunicação oral e a escrita, facilitando a correspondência fonema/grafema.
Dessa forma, os objetivos deste trabalho consistem em observar a existência de atividades que desenvolvam habilidades metalingüísticas na rotina de sala de aula de
Educação Infantil; desenvolver material para apresentar o conteúdo a respeito de Metalinguagem e sua importância no processo de aprendizagem a professores de
Educação Infantil e, após intervenção, observar se há aumento no uso de atividades metalingüísticas na rotina de sala de aula.
Para tanto, foram entrevistadas inicialmente nove professoras dos Estágios I, II e III de uma Escola de Educação Infantil, pertencente à rede municipal de ensino que se
localiza na zona Sul da cidade de São Paulo. Nesta entrevista, as professoras relataram as atividades efetuadas no dia anterior. Foi realizada uma observação de 30
minutos na sala de aula de cada professora entrevistada.
As atividades observadas e relatadas pelas professoras foram classificadas de acordo com a habilidade metalingüística que desenvolvem ou outra habilidade importante
para ao aprendizado da linguagem escrita, ou seja, Consciência Fonológica, Consciência Morfológica, Consciência Sintática, Linguagem Padrão, Aumento e Fixação de
Vocabulário, Classe Semântica, Compreensão de Texto (oralmente) e Ritmo. Observou-se que Consciência fonológica, Linguagem padrão e aumento e fixação de
vocabulário foram as habilidades mais desenvolvidas pelas professoras de Educação Infantil. Já as Consciências morfológica e sintática foram as habilidades
metalingüísticas menos desenvolvidas. Os dados obtidos foram apresentados aos professores junto com sugestões de outras atividades, especialmente referente às
habilidades menos desenvolvidas, que também colaboram para o desenvolvimento da consciência metalingüística, procurando enfatizar a importância deste trabalho
para a alfabetização bem sucedida.
Após esta intervenção, duas professoras foram novamente observadas com o intuito de verificar se, comparado à primeira observação, houve aumento na utilização de
atividades que desenvolvem habilidades metalingüísticas. Esta diminuição de observações na segunda vez deveu-se ao fato da Secretaria de Educação não concordar
com os fundamentos teóricos deste projeto.
Os resultados deste estudo mostraram que há, na Educação infantil, a presença de atividades que desenvolvem habilidades metalingüísticas, porém, foi verificado, na
primeira observação, que a maioria delas foram pouco trabalhadas. O professor não conhece o conteúdo metalinguagem e, portanto explora pouco as oportunidades
que tem.
Concordamos que, como os objetivos das professoras em cada atividade não diziam respeito ao desenvolvimento de habilidades metalingüísticas, estas não sejam tão
exploradas. Porém, se a professora tem este conhecimento, mesmo não sendo o objetivo principal da atividade, este flui naturalmente, contribuindo para a criança ir
gradativamente desenvolvendo pré-requisitos para a alfabetização formal.
Na segunda observação foi constatado que houve um aumento no uso de atividades que desenvolvem as habilidades metalingüísticas, demonstrando a importância da
Educação Continuada dentro do próprio local de trabalho, a partir da realidade do professor, para o aumento do conhecimento do professor sobre o seu trabalho, neste
caso, metalinguagem. Desta forma, o professor pode ter consciência da importância de desenvolver estas habilidades para o processo de educação formal da criança.
Em cada atividade da escola, a linguagem é utilizada como meio, e, em algumas, como fim; portanto em todos os momentos estão sendo utilizadas as habilidades
metalingüísticas. Deste modo, observando que, em todas as atividades listadas e observadas, foi verificada a utilização da língua portuguesa, evidenciamos a importância
de se trabalhar sistematicamente com as habilidades metalingüísticas, tendo por objetivo facilitar e consolidar o processo de alfabetização. Este trabalho poderá ajudar
às professoras a tornar consciente o que intuitivamente faziam.
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Resumo:
Justificativa: O atraso de linguagem é a queixa mais comum em pré-escolares, havendo correlação entre ele e posteriores problemas de aprendizado acadêmico. A
detecção precoce de atrasos de linguagem permite a intervenção de profissionais habilitados bem como orientação aos pais/cuidadores, indispensáveis para evitar-se
maiores problemas futuros.
Objetivo: Avaliar o vocabulário de crianças pré-escolares recém-ingressas em escola de educação da rede municipal de ensino, procurando verificar o efeito da
escolaridade materna na extensão do vocabulário.
Material: Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, direção da escola e autorização dos pais mediante o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foram avaliadas 148 crianças entre 4 e 5 anos recém-ingressas na escola de educação infantil. Noventa crianças (60, 81%) eram do sexo masculino e 58
(39,18%) do Sexo feminino. O instrumento utilizado foi o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (Capovilla e Capovilla, 1997) que avalia o desenvolvimento lexical
no domínio receptivo, as habilidades de compreensão de vocabulário, de crianças entre 2 anos e 6 meses até 18 anos de idade. Os dados de aplicação foram tratados
descritivamente e analisados estatisticamente usando regressão linear.
Resultados: Não foram evidenciadas diferenças entre extensão de vocabulário e idade das crianças de quatro e cinco anos. Frequentar creche anteriormente ao ingresso
na escola foi significante para extensão do vocabulário. As crianças do sexo feminino apresentaram tendência maior de extensão de vocabulário. A escolaridade materna
não interferiu na extensão do vocabulário das crianças avaliadas.
Conclusão: No grupo de crianças estudadas, a escolaridade materna e a idade da criança não interferiram na extensão do vocabulário. Frequentar a creche produziu
impacto positivo na extensão do vocabulário da criança.
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Resumo:
Inicialmente o principal objetivo da pré-escola era o de fornecer nutrição, proteção e um ambiente saudável e emocionalmente estável para crianças carentes de 2 a 5
anos de idade. Atualmente a concepção do atendimento às crianças de 0 a 6 anos está mudando: a visão assistencialista está sendo substituída por um enfoque
educacional, e o aluno desta etapa passa a ser considerado um ser pensante e criativo. No Brasil, a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDB ) definiu
a Educação Infantil como primeira etapa da Educação básica, essa é dividida em creche de 0 a 4 anos e pré-escola de 4 a 6 anos. Este trabalho tem com objetivo
conhecer as alterações fonoaudiológicas das crianças da instituição “C. C. D. L. C. M.” (Rincão-SP), a fim de intervir e prevenir tais alterações e conscientizar os
educadores, pais/responsáveis sobre a importância da atuação fonoaudiológica frente às alterações apresentadas pelas crianças. Foi realizado um levantamento, através
da aplicação de um questionário aos professores, sobre as principais alterações fonoaudiológicas encontradas nos indivíduos que freqüentam a creche em questão.
Com a análise dos dados, foram elaboradas palestras de orientação relacionadas com as alterações encontradas. Foram ministradas palestras tanto para
pais/responsáveis, educadores e demais interessados sobre os seguintes temas: A atuação fonoaudiológica na instituição creche, desenvolvimento normal da criança,
incidência das principais alterações fonoaudiológicas encontradas nos indivíduos da instituição. Foram utilizados folders explicativos sobre os padrões normais de
alimentação. Reaplicamos um segundo questionário aos professores e constatamos que todos sabem a importância da atuação fonoaudiológica na instituição creche.
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Resumo:

Introdução. O Processamento Auditivo é responsável pela análise e interpretação dos estímulos recebidos auditivamente e envolve processos como o de discriminação
de freqüências sonoras e o processamento temporal responsável pelo mecanismo de seqüenciação de sons. Conhecer como ocorre a discriminação e seqüenciação de
sons de diferentes freqüências é importante para propor estratégias de terapia em distúrbios da audição. Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste em elaborar
um procedimento com sons musicais (em hertz) que permita investigar as diferenças dos desempenhos de indivíduos com e sem educação musical quanto à percepção
de diferenças mínimas entre freqüências, bem como a seqüenciação de três sons consecutivos de diferentes freqüências sonoras. Métodos. Foram selecionados por
meio de questionários, dois grupos distintos de trinta indivíduos cada um, variando entre 18 e 30 anos, um com educação musical e outro sem educação musical. Para
elaboração do instrumento de avaliação com sons musicais foi utilizado um piano para gravação em fita cassete e foram determinadas duas tarefas: discriminação
auditiva e seqüenciação de três sons de diferentes freqüências. O teste foi elaborado e aplicado individualmente. Resultados. Na elaboração do instrumento foram
selecionados dois tons musicais cuja diferença entre as suas freqüências sonoras estivessem entre os intervalos: A) maior do que 178 Hertz. B) entre 54 e 178 Hertz. C)
menor que 54 Hertz. D) de mesma freqüência sonora. Foram constituídos 25 pares de estímulos para o indivíduo responder se os sons são iguais ou diferentes. Esta
tarefa avalia discriminação auditiva. Os resultados médios de acertos foram 98,3%para músicos e 83,1% para não músicos, havendo uma variação por intervalo do maior
para o menor de 93 a 100 para músicos e 55 a 98 para não músicos. O intervalo menor que 54 hertz foi o mais discrepante entre os grupos. E, ainda foram constituídos
trinta itens de três sons consecutivos sendo um som grave e um agudo mantendo-se as diferenças entre as freqüências dos estímulos, para o indivíduo responder
rotulando lingüisticamente cada um dos sons grave ou agudo mantendo a seqüência ouvida. Esta tarefa avalia a seqüenciação. Os resultados médios de acertos foram
96,1%para músicos e 63,3% para não músicos. Erros do tipo inversão, isto é, reposta contrária ao estímulo dado mantendo a seqüência, foram observados duas vezes
mais em não músicos (2,47) do que em músicos (1,24) para estímulos cujas diferenças de freqüências eram menores do que 54 Hertz. Quanto menor a diferença entre
as freqüências do teste mais difícil é a tarefa para o grupo de não músicos. Tanto na tarefa de discriminação quanto na tarefa de seqüenciação, o grupo dos indivíduos
com educação musical (músicos) apresentou melhor desempenho do que o grupo dos indivíduos sem qualquer tipo de educação musical (não músicos). Conclusão. A
educação musical influenciou no desempenho dos indivíduos nas tarefas de discriminação e seqüenciação de sons. Verificamos, ainda, que ocorreu um efeito da
proximidade acústica na capacidade de discriminar e seqüênciar três sons consecutivos, principalmente em não músicos. Indivíduos com educação musical possuem
melhores habilidades em discriminação, comparação, seqüenciação e rotulação lingüística de sons com diferentes freqüências sonoras.
Participantes:
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Resumo:

A deficiência auditiva é um problema que afeta uma parcela significativa da população. Seu impacto pode afetar o desenvolvimento e funcionamento comunicativo, ou
seja, aspectos psicossociais, cognitivos, de fala e de linguagem. Um dos recursos para minimizar os efeitos da deficiência auditiva é a utilização de aparelhos de
amplificação sonora individual (AASI), cuja função é amplificar os sons em níveis que permitam o uso da audição remanescente de forma eficaz. Atualmente, há uma
crescente conscientização da importância do ponto de vista do paciente na determinação do sucesso funcional do tratamento em campos relacionados à saúde. Os
questionários de auto-avaliação procuram abordar o julgamento do paciente, nas diferentes situações cotidianas, fornecendo dados subjetivos importantes para o
processo de adaptação. As medidas objetivas de benefício, como testes clínicos, são importantes na etapa de verificação, enquanto as subjetivas são fundamentais para
validação da adaptação, pois por meio delas podemos compreender quão eficiente o usuário considera a prótese auditiva como auxilio em sua comunicação. O objetivo
desse trabalho foi avaliar o uso e o benefício das prótese auditivas doadas pelo SUS por meio da aplicação do Questionário Internacional de Auto-Avaliação do Uso e
Benefícios de Próteses Auditivas (QI-AASI), elaborado por Cox et al (2000) e traduzido e adaptado por Bevilaqua (2002) e posteriormente reavaliar os indivíduos que
apresentaram-se insatisfeitos. Este instrumento possui sete questões, as quais abordam diferentes aspectos: uso diário, benefício, satisfação e qualidade de vida,
limitação de atividades, restrições de participação e impacto da deficiência auditiva nos outros. Para cada questão há cinco possibilidades de respostas, graduadas com
escore de um à cinco, da pior para a melhor resposta, sendo possível uma pontuação máxima de 35, por questionário. Além das sete questões apresentadas foi realizada
uma oitava, a qual solicitava ao usuário que atribuísse uma nota de zero a 10 à suas próteses auditivas. Os aspectos abordados no questionário podem ser agrupados
em dois fatores. O fator um verifica a relação do usuário e suas próteses auditivas e o fator dois a relação deste com o meio comunicativo no qual está inserido. Foram
realizados retornos em grupos, os quais consistiram na aplicação ou reaplicação individual do questionário, além de otoscopia, retomada da anamnese e verificação das
próteses auditivas, bem como a realização dos encaminhamentos necessários, como formas de intervenção direta. Foram realizadas, também, intervenções indiretas,
por meio de orientações a respeito do funcionamento, manuseio e manutenção das próteses. Foram selecionados 40 voluntários maiores de 18 anos, usuários de
próteses auditivas, doadas pelo SUS, há mais de quatro meses. Os indivíduos que apresentaram escore inferior a 50% (17,5) e/ou apresentaram queixas e dificuldades
em relação ao uso da prótese foram convocados para a reavaliação. Foram avaliados 40 indivíduos, 24 do sexo feminino (60%) e 16 do sexo masculino (40%), sendo a
faixa etária de 24 a 86 anos. Houve prevalência de adaptação binaural, 28 indivíduos (70%) e 12 monoaurais (30%). Constatou-se que 72,5% dos pacientes utilizam
suas próteses diariamente por um período maior que oito horas. O escore médio total por indivíduo foi 28,125, o que corresponde a 80,35%, sendo a média de escore
do fator um 17,17 (49,05%) e do fator dois 10,95 (31,30%). De modo geral os pacientes estão satisfeitos com a adaptação das próteses. Pode-se perceber isso
principalmente pelo tempo de uso e notas atribuídas às mesmas, porém 50% dos pacientes possuíam alguma queixa ou dificuldade no uso e manuseio das próteses e
10% tiveram escore abaixo de 17, 5. A maioria dos pacientes, 67,5%, atribuiu nota máxima as suas próteses auditivas. Para reavaliação compareceram 10 indivíduos
dos 15 selecionados. Constatou-se um aumento médio de 2,3 pontos no escore total do questionário por indivíduo, bem como melhora do uso e benefício, após
intervenção, segundo relato dos pacientes. Por meio deste trabalho, constatou-se que os pacientes usaram efetivamente suas próteses auditivas, bem como obtiveram
benefício e melhora na qualidade de vida. Após a intervenção, os pacientes reavaliados demonstraram melhor adaptação e efeito de climatização, uma vez que houve
aumento no escore total do questionário por indivíduo. Sendo assim, é necessário que haja um acompanhamento dos pacientes protetizados, por meio de instrumentos
de auto-avaliação que permitam conhecê-los melhor, avaliar o uso e os benefícios das próteses, visando proporcionar melhorias tanto para o tratamento quanto ao
programa de doações. A partir do conhecimento das principais dúvidas e necessidades dos pacientes pode-se realizar uma intervenção adequada e eficaz para cada
caso.
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Resumo:

Na realidade da clínica fonoaudiológica, há muitos pacientes que referem pior qualidade de vida por causa da sua dificuldade de deglutição, interferindo na saúde
nutricional e em suas atividades sociais, sócio-emocionais e laboriais. Determinadas lesões neurológicas, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC), podem provocar
desordens nestes mecanismos e alterar a dinâmica do processo de deglutição. Nos casos dos tumores de cavidade oral as conseqüências e as implicações na qualidade
de vida do paciente podem ser sérias, envolvendo potencialmente a deglutição e a comunicação. Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da alteração de
deglutição na qualidade de vida em pacientes adultos pós-acidente vascular cerebral e em pacientes pós-cirurgia por câncer de cavidade oral. O instrumento utilizado
será o Questionário de Qualidade de Vida Referente à Deglutição, do inventário americano V-RQOL (Voice Related Quality of Voice) desenvolvido em 1996 por Hogikyan
e Sethuraman, que foi traduzido e adaptado pela fonoaudióloga Dra Maria Inês Gonçalves. O questionário possui 25 itens, que deverão ser respondidos de acordo com
a severidade da limitação investigada (escala de 1 a 5, sendo que 1 não é um considerado um problema, enquanto que 5 indica que é um problema constante e muito
sério). Após a coleta do material, os dados serão analisados, tabulados e submetidos à análise estatística. Para o cálculo do escore final do Questionário de Qualidade
de Vida Referente à Deglutição será calculado um escore padrão a partir do escore bruto, com um valor mais elevado indicando uma maior correlação entre dificuldade
de deglutir e a qualidade de vida, e o escore mínimo será zero, tanto para um domínio particular, como para o escore global.
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Resumo:
Objetivo: descrever a incidência de queixas e alterações fonoaudiológicas em relação à paralisia facial, deglutição, voz, fala (distúrbio articulatório, disfluência, disartria),
sistema sensório motor oral (SSMO), linguagem (compreensão e expressão oral e escrita) e audição em crianças portadoras de câncer do sistema nervoso central (SNC)
em tratamento no Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP-GRAACC-UNIFESP-EPM), por meio de triagem fonoaudiológica.
Material e método: a casuística foi composta por 63 crianças em tratamento de tumor de SNC, sendo 32 do sexo feminino e 31 do sexo masculino, com faixa etária de 1
a 20 anos, e média de idade de 9 anos e 11 meses. Os tumores de maior ocorrência foram astrocitoma (27%), meduloblastoma (10,5%) e craniofaringioma (10,5%).
O IOP conta com o acompanhamento fonoaudiológico realizado em parceria com a Disciplina de Distúrbios da Comunicação Humana (Departamento de Fonoaudiologia
– UNIFESP-EPM), que inclui o acompanhamento em ambulatório do Setor de Neuro-Oncologia, com a realização de triagem fonoaudiológica aplicada individualmente,
a qual consta de questionário e observação dos seguintes aspectos: paralisia facial, deglutição, voz, fala, SSMO, linguagem e audição. Tal triagem permite identificar
alterações, seguida da solicitação de exames, avaliações fonoaudiológicas e/ou fonoterapia específicas e encaminhamentos para outras especialidades.
Resultados: com relação às queixas, pudemos observar que 81% das crianças triadas não apresentavam queixas fonoaudiológicas e 19% as apresentavam. Das queixas
referidas, 24,5% eram relacionadas à fala, 24,5% à audição, 19% à deglutição, 13% à voz, 13% à paralisia facial e 6% à linguagem.
Com relação à triagem fonoaudiológica observamos que 49% das crianças não apresentaram alterações enquanto 51% as apresentaram. Dentre as alterações, 34%
eram relacionadas ao SSMO, 16% à fala, 13% à voz, 11% à audição, 10% à deglutição, 8% à linguagem e 8% à paralisia facial.
Todas as crianças com queixas fonoaudiológicas evidenciaram alterações na triagem, sendo que em 25% destas foram confirmadas as queixas; as demais 75% referiram
queixas não correspondentes às alterações encontradas. Dentre as crianças sem queixas, 37% evidenciaram alterações na triagem fonoaudiológica e 63% não
apresentaram queixas nem alterações.
Conclusões: foi observado maior número de alterações do que de queixas fonoaudiológicas, porém todas as crianças com queixas apresentaram alterações.
As principais alterações fonoaudiológicas encontradas foram, em ordem decrescente: SSMO, fala, voz, audição, deglutição, linguagem e paralisia facial.
As queixas de maior prevalência foram, em ordem decrescente, as relacionadas à fala, audição e deglutição.
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Resumo:
Através da aquisição, formação, conservação e evocação de informações, os indivíduos criam memória. As crianças, durante seus primeiros anos de vida, aperfeiçoam
diversas habilidades, dentre elas, o processamento de informação, os processos cognitivos e a própria memória. Assim, elas começam a desenvolver estratégias para
memorizar as atividades que são propostas durante a educação infantil e que possibilitarão seu ingresso e sucesso na vida acadêmica e profissional.
Este trabalho se propôs a avaliar o desenvolvimento da memória infantil, por meio de tarefas de memória visual e memória auditiva, através de 10 figuras de animais e
de uma lista de 10 nomes de animais, respectivamente. As tarefas foram realizadas por 3 grupos de crianças de 4, 5 e 6 anos com 28, 32 e 32 crianças, respectivamente,
de uma escola municipal de educação infantil da zona sul de São Paulo.
Foi observado que há um predomínio da evocação dos dois primeiros e dos dois últimos itens/estímulos, tanto nas tarefas de memória auditiva como visual. O estímulo
mais lembrado na tarefa de memória visual foi o primeiro. Na tarefa de memória auditiva, foram mais lembrados o primeiro e o último itens/estímulos.
Em todas as idades, há um melhor desempenho na tarefa visual, independente da fase que esta ocorre (primeira ou segunda tarefa de memória). Porém aos 6 anos as
crianças melhoram seus desempenhos na segunda fase. Este dado aponta para a importância da memória de curto prazo no processo de aprendizagem.
Os resultados sugerem que as crianças entre 4 e 6 anos têm maior habilidade em memorizar dados visuais do que auditivos e que é mais fácil evocar os primeiros e os
últimos itens de uma lista de itens/estímulos.
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Resumo:
Introdução: Os problemas de desenvolvimento são diagnosticados a partir de insucessos adaptativos, ou seja, fracasso em atender as solicitações do ambiente de acordo
com a faixa etária na qual a criança se encontra. Quanto menor a criança e mais grave os desvios de comportamento, mais difícil é o diagnóstico diferencial entre quadros
graves, tais como o Autismo e o Retardo Mental. Movimentos estereotipados e repetitivos são um dos aspectos característicos dos problemas de desenvolvimento.
Contudo alguns autores referem sua presença em crianças de desenvolvimento típico e seu desaparecimento sem necessidade de tratamento médico. O diagnóstico
diferencial e precoce de crianças atípicas é importante para distinção da conduta de intervenção.
Objetivo: verificar a ocorrência de tiques e estereotipias em grupos de crianças com e sem patologias, tendo como questão central sua associação com patologia.
Método: Foram estudados prontuários de pacientes avaliados, entre 2001 e 2002, no Setor de Psicologia do Desenvolvimento, do Departamento de Fonoaudiologia da
UNIFESP e destes selecionados 134 que continham o protocolo da Escala de Comportamentos Autísticos -ABC (Krug e cols, 1992). 39 protocolos pertenciam a crianças
Transtorno Autista (GTA). 43 pertenciam a crianças com Transtorno de Linguagem (GTL). Ressalta-se que os diagnósticos foram estabelecidos em equipe, por
profissionais especializados em entrevista, avaliação e tratamento dos quadros em estudo. Além disto, 52 protocolos eram de crianças sem problemas de linguagem e
de autismo – (GET), que freqüentavam escola de educação infantil e fundamental para filhos de funcionários da UNIFESP. O ABC é uma escala com 57 comportamentos
atípicos que tem por objetivo identificar crianças com autismo. Destes foram selecionados 16 comportamentos relacionados a tiques e estereotipias (motor e verbal). Os
dados foram descritos e tratados estatisticamente (ANOVA) utilizando o programa estatístico SPSS.
Resultados: Aproximadamente 90% das crianças com patologias apresentaram tiques e estereotipias. Cinqüenta por cento das crianças do GET apresentaram tiques e
esterotipias. O GTA apresentou número significantemente maior de tiques e estereotipias (p<0,05) que os GTL e GET. Conclusão: Os resultados sugerem que tiques e
estereotipias são comportamentos encontrados freqüentemente em crianças com patologias, sendo que em crianças com autismo a ocorrência é significantemente maior.
Sugerimos que comportamentos motores repetitivos, verbal ou não-verbal, rítmicos ou não e sem função aparente se constituem em sinais sugestivos de problemas de
desenvolvimento, sendo necessário o encaminhamento para investigação multiprofissional detalhada da criança, para exclusão do diagnóstico de Transtorno Autista.
Agradecimentos: À Psicóloga Márcia Regina Fumagalli Marteleto; FAPESP.
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Resumo:

A aquisição da linguagem permite ao indivíduo comunicar suas necessidades, sentimentos, idéias, iniciar e dar continuidade a uma conversa, interagindo na sociedade.
Estudos do desenvolvimento da linguagem encaram as relações intrínsecas entre os períodos chamados de pré-lingüístico e lingüístico, evidenciando o caráter preditivo
dos comportamentos no primeiro ano de vida para o desenvolvimento subseqüente. A possibilidade de verificação de comportamentos em constantes mudanças e da
caracterização comparativa destes comportamentos com os de outros indivíduos em condições semelhantes em idade, sexo e aspectos sócio-culturais, é uma constante
na atividade fonoaudiológica. No entanto, ainda não estão disponíveis no Brasil instrumentos-padrão de medidas quantificáveis para crianças nos primeiros anos de vida.
Alguns instrumentos de avaliação da linguagem receptiva e expressiva, verbal e não verbal são de referência na literatura internacional, dada a sua sensibilidade e
especificidade de aplicação. Assim, o objetivo desse estudo é verificar a concordância de item-idade entre crianças dos municípios de São Paulo e de Campinas sem
queixa de desenvolvimento, utilizando o instrumento americano Preschool Language Scale 3 (Zimmermam, Steiner & Pond,1992).
Material e método: Foi realizado um estudo descritivo observacional, de corte transversal, autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp-EPM (CEP 0143/04),
em 32 crianças com idades entre 3 meses e 14 dias a 11 meses e 29 dias, sendo 50% sexo feminino e 50% do sexo masculino, sem queixas ou diagnóstico de transtorno
no desenvolvimento. O perfil sócio-econômico foi estabelecido mediante questionário apresentado aos pais.
O instrumento escolhido, PLS-3, é composto por duas escalas padronizadas: Compreensão Auditiva (CA) e Comunicação Expressiva (CE). Cada subescala compreende
4 tarefas divididas por faixa etária com nível crescente de complexidade. As respostas foram descritas e analisadas na relação atividade-idade de cada sujeito,
comparadas por faixas etárias trimestrais (3m a 5m e 29d, 6m a 8m e 29d, 9m a 11m e 29d) e sexo. Cada criança foi observada individualmente por uma avaliadora,
em ambiente conhecido ou na presença de sua mãe e seus comportamentos foram registrados em fita de vídeo. Em decorrência de uma amostra reduzida não houve
tratamento estatístico dos dados por estes não serem significativos.
Resultados: Para as tarefas de CA,1(olha com intenção para o falante), 2(reage ao som do celofane) e 3(vira a cabeça para localizar a fonte sonora) o desempenho das
crianças, independente da faixa etária, foi superior a 90%; nas tarefas 4(discrimina 2 sons), 5(antecipa evento ou ação), 6(segue linha de ação) e 7(responde ao não) a
porcentagem de acertos foi superior ou igual a 75%; na tarefa 8(compreende palavra ou frase especifica), o desempenho da amostra foi igual a 50% de acertos; por fim,
nas tarefas 9(mantém a atenção por dois minutos) e 10(segue instruções simples com pistas) a porcentagem de acertos não ultrapassou 25%. Para as tarefas de CE, o
desempenho da amostra foi irregular, na tarefa 1(vocaliza sons relacionados ao prazer e desprazer) a porcentagem de acertos foi igual a 90%; nas tarefas 2 (contágio
vocal) e 5(combina sons para formar sílabas) ficou entre 25 e 50%; na tarefa 3(sorri) foi superior a 75%; nas tarefas 4(faz jogo vocal solitário) e 7 (comunica-se não
verbalmente) variou entre 50 e 75%; e, finalmente, nas tarefas 6(emite sons parecidos aos emitidos por outras pessoas), 8(produz quatro diferentes sons que pareçam
consoantes), 9(tem um vocabulário de pelo menos uma palavra) e 10(inicia jogo ou rotina social) o acerto foi inferior a 25%.
Discussão: Conforme o esperado em uma escala de complexidade crescente, foi possível observar que o índice de acertos diminuiu, gradativamente, de acordo com a
progressão das tarefas propostas, sendo que apenas as crianças da faixa etária mais alta responderam às tarefas finais. No entanto, nas tarefas 2 e 6 de CE o
desempenho das crianças foi relativamente pior ao seu índice de acertos nas tarefas subseqüentes. Observou-se que as tarefas de CA em relação às tarefas de CE
apresentaram maior número de acertos. Esta diferença no desempenho pode ser decorrente do reduzido estado de alerta das crianças e do seu estranhamento frente
aos avaliadores, não possibilitando o estabelecimento de um vínculo satisfatório. A comparação entre o desempenho dos dois sexos demonstrou semelhança nos
comportamentos. Com relação à classe econômica não houve correlação positiva entre o desempenho e os aspectos sociais, no entanto, para análise significativa da
amostra em Termos sócio-econômicos seria necessário um maior número de representantes de cada classe social.
Conclusão: Para um maior aprofundamento e descrição dos comportamentos propostos pelo PLS-3 com relação à sua idade de surgimento, estabilização e
desaparecimento é necessário um número maior de pesquisas. Como sugestão para novas pesquisas, propõe-se que este teste seja realizado durante mais de uma
sessão para a observação da criança em seus diferentes estados de alerta e/ou na presença de um adulto facilitador.
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Resumo:

A Enfermagem possui um papel fundamental em relação ao desenvolvimento de programas educativos na área de saúde, principalmente no que diz respeito à área
preventiva. Consideramos que a área de saúde bucal é um campo propício para o desenvolvimento de pesquisas na Enfermagem, uma vez que acreditamos na
capacidade do enfermeiro estabelecer programas educativos no sentido de fornecer orientações a gestantes sobre a importância de se realizar higiene oral em crianças
desde seu nascimento. A oportunidade de se conseguir uma consulta preventiva com o dentista muitas vezes é restrita pelas condições sócio-econômicas da população,
sendo encaminhadas a esse serviço somente quando uma patologia bucal, que não se limita somente à cárie dentária, já está instalada. A saúde bucal tem grande
importância no contexto da saúde geral, no entanto, temos verificado em nosso contato com a prática que o cuidado da cavidade oral é ainda um dos mais negligenciados
pela Enfermagem. Dessa forma, acreditamos que intervenção de Enfermagem tem grande importância tanto na orientação dos pais a respeito da correta higienização e
prevenção de doenças bucais, quanto durante o exame físico, avaliando a necessidade de uma consulta específica com um profissional odontólogo. Concordamos com
LIMA (2001) ao observar que a criança merece atenção especial, pois nos primeiros anos de vida é que se estabelece o alicerce para sua futura saúde. A criança de
zero a cinco anos, por constituir-se num ser humano em crescimento e desenvolvimento, requer cuidados e atenções especiais no atendimento de suas necessidades,
podendo ser graves os efeitos das carências biopsicossociais e culturais nesse período. Segundo a literatura pesquisada, a falta da correta higienização leva, entre
outras coisas, à má oclusão dentária, que pode evoluir para problemas sistêmicos como de coluna, labirintites, câncer bucal e infecções como a endocardite bacteriana.
Concordamos com OLIVEIRA (2001) que observa que a educação em saúde bucal se faz necessária e que uma abordagem precoce deve ser implementada para mães
de modo a permitir adequação de ações que visem à promoção da saúde bucal do adulto e da criança. Apropriada educação durante a gestação é o mais efetivo
motivador de pais. Sendo assim torna-se importante o fornecimento de orientações para a família a respeito desse assunto, em especial, a primigestas, pois, dessa forma
estaremos dando oportunidade de conhecer os mecanismos de prevenção das patologias bucais que acontecem na infância, bem como estimular a incorporação das
práticas de higienização oral desde o nascimento da criança. É nesse sentido que acreditamos ser importante a realização deste trabalho, onde pretenderemos
desenvolver ações educativas/preventivas junto a grupos de primigestas, pois acreditamos que esta pode ser uma alternativa quanto à demanda manifestada por essas
gestantes, no sentido de sanar as dúvidas que são peculiares a essa fase da vida da mulher, bem como também facilitar a aquisição de conhecimentos em relação aos
cuidados a serem prestados ao recém-nascido. Para tanto estabelecemos os seguintes objetivos: realizar um programa educativo junto a primigestas através de grupos
de discussão referente à importância dos cuidados de higiene oral a partir do nascimento do bebê e avaliar este programa através do levantamento das percepções
destas gestantes a respeito da efetividade após o término de sua implantação. Para podermos alcançar o objetivo proposto para este estudo, acreditamos ser necessária
a utilização dos pressupostos da pesquisa qualitativa, pois neste tipo de pesquisa acontece uma relação dinâmica entre a realidade vivida, o sujeito e o pesquisador.
Sendo assim, acreditamos que a abordagem fenomenológica será adequada para o alcance dos propósitos estabelecidos para este estudo, uma vez que ela irá permitir
a reflexão e interpretação das experiências vivenciadas pelas primigestas quanto à educação em saúde bucal recebida. É de nosso interesse ter como sujeitos do estudo
as mães usuárias do serviço de Pré-Natal do Hospital São Paulo. Pretendemos utilizar como pressuposto teórico o modelo andragógico de ensino de adultos desenvolvido
por Knowles como norteador do desenvolvimento dos grupos, fazendo assim com que haja a participação efetiva da gestante no planejamento e execução dos grupos
de discussão. As primigestas deverão ser entrevistadas para obtenção de sua percepção em relação à efetividade deste programa. As entrevistas serão gravadas em
ambiente que garanta a privacidade dos depoimentos e posteriormente serão transcritas na íntegra, onde obteremos os discursos das experiências vivenciadas por
essas gestantes nos grupos. Realizaremos as entrevistas a partir de uma questão básica relacionada diretamente com um dos objetivos propostos no início deste
trabalho: Qual foi a sua percepção a respeito das orientações recebidas durante a realização dos grupos de orientação sobre higiene bucal da criança?
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Resumo:

Este estudo teve por finalidade desvelar como as mães vêem o sono dos bebês lactentes que participam do Grupo Terapêutico de Massagem e Estimulação de
Bebês/GTMEB, um dos níveis de atividade do Projeto de Extensão Grupo de Massagem e Estimulação de Bebês/GMEB da UNIFESP/EPM, o qual recebe mães/pais
com seus filhos da comunidade em geral. A massagem como forma de estimulação da pele trabalha com o sentido do tato de maneira integrada aos outros sentidos,
juntamente com o movimento, proporcionando ao bebê experiência rica em estímulos, principalmente tátil-cinestésico e relaxamento. Como na pesquisa qualitativa
fenomenológica, é a interrogação que possibilita a construção da trajetória metodológica, o objetivo deste estudo vem delineado a partir da indagação proposta às mães,
sujeitos desta pesquisa: Como você vê o sono do seu bebê? Com tal questão evidenciamos que o sono, na visão das mães, é importante, definido como essencial e
tranqüilo. Elas expõem a influência que o ambiente externo e as atividades pessoais dos adultos exercem no ciclo sono-vigília de seus bebês e reconhecem as
repercussões que a massagem promove ao sono deles. Indicando que essa prática auxilia na melhora da sua qualidade, relacionam o cansaço do bebê com a
característica do sono, pois quando cansados e/ou relaxados dormem melhor, isto é, profundamente. Como vemos as expressões dos bebês são bastante evidentes
para as mães, as quais observam o seu filho dormindo; sendo capazes de identificar o sono REM – que segundo Klaus; Klaus (1989), corresponde a uma fase do sono
onde ocorrem movimentos oculares rápidos e alguns movimentos musculares como sorriso, careta, e por vezes até choro – apesar de ser um conhecimento científico
específico. Assim, as peculiaridades do sono são por elas indicadas em detalhes, com descrições das expressões, dos hábitos adquiridos e das necessidades de
cuidados que o bebê requer para dormir ou mesmo durante o sono. Portanto, para as mães, o sono do bebê é um momento de recuperação e restabelecimento da
vitalidade necessária para o desempenho de atividades e aprendizados diários. Elas reconhecem ainda, que tal necessidade básica quando se apresenta de forma
tranqüila, traz equilíbrio, favorecendo o desenvolvimento como um todo. Considerar a importância das experiências iniciais, relacionar os benefícios que a massagem
proporciona ao desenvolvimento do bebê e as repercussões que este tipo de intervenção pode acarretar na dinâmica relacional mãe/pai-bebê, evidencia o Quanto é
indispensável a valorização da compreensão e do respeito ao sono como uma necessidade básica, tanto em ambiente doméstico, como educacional e principalmente
hospitalar. Nesse contexto, acreditamos na importância do tema para os profissionais da saúde e educação infantil, em especial a nós enfermeiros, incentivando-nos a
planejarmos nossas intervenções de cuidado humanizado, visando favorecer a qualidade do sono-vigília dos bebês.
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Resumo:

Consideramos o relacionamento entre professor e aluno de extrema importância para a formação profissional, pois acreditamos que é a partir dessa relação que se
estabelece o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem de maneira favorável. Sendo assim, o que nos motiva a realizar este trabalho são as nossas vivências
e experiências, seja como aluna de graduação, como também como docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Verificamos
que, no decorrer da formação profissional em Enfermagem, os alunos, ao iniciarem o contato com a realidade da prática hospitalar, tecem uma série de questionamentos
em relação ao cuidado prestado junto ao paciente. Observamos também que o ensino deste cuidado, que é considerado como o foco central de nossa profissão, tem
sido direcionado no sentido de preparar o aluno para assistência integral do indivíduo, que deve englobar as dimensões bio-psico-sociais, assumindo assim características
de um cuidado holístico. Porém, quando entramos em contato com a realidade prática nos momentos de estágio, evidenciamos a existência de uma dicotomia entre a
assistência prestada pelo profissional enfermeiro e o cuidado que se espera que o aluno de graduação venha a prestar a partir do que lhe é ensinado. Realizamos a
revisão de literatura em relação ao tema cuidado e cuidar em Enfermagem, e diante dos conceitos estudados e de acordo com a nossa vivência acadêmica, buscamos
também referenciais que trabalharam com a perspectiva do ensino do cuidado em Enfermagem. Sendo assim, estabelecemos os seguintes objetivos para este estudo:
1) conhecer as experiências de cuidar/cuidado vivenciadas pelo aluno de graduação em Enfermagem da UNIFESP durante o desenvolvimento da prática em campo e
2) compreender a percepção que o aluno de graduação em Enfermagem da UNIFESP tem sobre o cuidar/cuidado e sobre o ensino do cuidar/cuidado em Enfermagem
no decorrer das disciplinas práticas. Por acreditarmos que a Enfermagem é uma profissão altamente ligada ao aspecto humano e que, por conseqüência, envolve uma
série de questões subjetivas que devem ser aprofundadas através de investigação, optamos por utilizar a abordagem qualitativa. Tal opção tem como principal justificativa
o fato de que nossas inquietações giram em torno das experiências subjetivas do aluno em relação ao ensino do cuidado prestado junto ao paciente durante o processo
de formação profissional, demonstrando a existência de uma relação dinâmica entre a realidade vivida, o sujeito da pesquisa e as pesquisadoras, premissa fundamental
para a realização dos estudos de cunho qualitativo. Dentre as alternativas metodológicas utilizadas nos estudos qualitativos, destacamos a Fenomenologia, que trabalha
com dados descritivos, onde o sujeito de pesquisa tem primordial importância no processo da construção do conhecimento. Assim, a compreensão da situação torna-se
possível a partir da vivência pessoal do pesquisador e da sua abertura ao existir das outras pessoas. Nossa região de inquérito será determinada pelos alunos do Curso
de Graduação em Enfermagem da UNIFESP, que já vivenciaram experiências de cuidar/cuidado em Enfermagem e que manifestarem aceitação em participar do estudo.
Os alunos serão selecionados e posteriormente contatados para realização de entrevista, que será gravada em ambiente que garanta a privacidade dos depoimentos.
Posteriormente serão transcritas na íntegra, para que assim possamos obter os discursos referentes às experiências de cuidado vivenciadas por esses alunos. Para
obtenção destes discursos utilizaremos a técnica de entrevista semi-estruturada proposta por TRIVIÑOS (1985), onde a partir de alguns questionamentos básicos, podem
surgir novos questionamentos à medida que se recebem as respostas do informante. Realizaremos as entrevistas a partir de duas questões básicas relacionadas
diretamente com o objetivo proposto no início deste trabalho: 1)Como foram suas experiências em relação a cuidar/cuidado de Enfermagem junto ao paciente durante o
desenvolvimento das atividades práticas junto ao paciente? 2) Qual é a sua percepção sob o cuidado e sobre ensino do cuidado em Enfermagem? Realizaremos a
análise dos discursos obtidos nas falas dos alunos levando em consideração os seguintes procedimentos: 1) Leitura e releitura atentiva das entrevistas obtidas na íntegra;
2) Obtenção das unidades de significado encontradas nos discursos; 3) Transformação das unidades de significado para a linguagem do pesquisador; 4) Obtenção das
convergências entre os significados a partir da visão do pesquisador; 5) Interpretação dos significados à luz dos pressupostos fenomenológicos, para obtenção do(s)
tema(s) ou da estrutura do fenômeno de estudo. No momento já recebemos parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo,
nº de protocolo 0689/04, e daremos continuidade a este estudo, realizando a coleta de dados junto aos alunos.
Unitermos: Cuidado, Cuidados de Enfermagem, Alunos de Enfermagem
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Resumo:
Estudo descritivo e correlacional, realizado em um hospital de ensino, do município de São Paulo. Objetivando conhecer, numa determinada população de pais, se estes,
utilizam a violência física como uma prática educativa. A coleta de dados foi realizada no período de 08/2003 à 01/2004. Foi utilizado um formulário, com identificação
dos pais/responsáveis, sexo, idade, escolaridade, situação empregatícia, estado civil, consumo de álcool ou drogas, número de filhos, rendimento familiar, reação
emocional quanto às gestação, socialização da criança e a forma com que, o entrevistado, foi educado por seus pais na resolução de problemas. Foram construídas
cinco situações do cotidiano familiar, no intuito de avaliar, quais seriam as situações de maior vulnerabilidade em que os entrevistados utilizavam a violência física como
prática educativa. Os resultados indicaram que, 40% da população, afirmam impor sua vontade sobre seu filho; a maioria (89%) relatou que deixariam seu filho brincar
com outras crianças, e na mesma proporção os incentivam, a ter amigos. 57% dos entrevistados afirmaram ter apanhado de seus pais, em situações de impor limites.
Não houve relação entre sexo, idade, escolaridade, número de filhos, estado civil e rendimento familiar e a prática de violência física. Foi significante (p= 0,020) o uso da
violência física como prática disciplinadora, com relação ao desemprego. A situação de maior vulnerabilidade para o uso do castigo ou violência física, foi a situação de
desobediência às ordens pré-determinadas, com 40% de incidência, seguida pela situação na qual a criança furta algo, com 31,7% dos casos. Assim, julga-se
imprescindível a participação dos profissionais de saúde, no enfrentamento contra a violência infantil, iniciando-se com uma reflexão mais ampla dos fatores que envolvem
este fenômeno, além de sua inserção em ação de comunicação, culturais e econômicas, que sejam capazes de gerar uma consciência coletiva.
Pesquisa realizada com fomento concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – 2003-2004.
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Resumo:
Na adolescência o indivíduo caminha em direção à maturidade reprodutiva em passo mais acelerado do que à maturidade psicosocial. Ele consegue ser visto pela
primeira vez não somente como uma pessoa, mas como um ser sexuado durante a puberdade ao desenvolver as características sexuais secundárias de base neurohormonal, emergindo as funções sexuais do indivíduo adulto, momento em que ocorre o estabelecimento da genitalidade. O início da atividade sexual entre adolescentes
tem-se dado cada vez mais cedo. Nesta fase, o jovem ainda não possui capacidade para racionalizar as conseqüências futuras, decorrentes de seu comportamento
sexual, deparando-se freqüentemente com situações de risco, como a gravidez não planejada ou indesejada. Do ponto de vista obstétrico, a gravidez na adolescência é
considerada de alto risco, devido ao elevado índice de morbidade materno-fetal. Além disso, pode trazer vários efeitos sociais negativos, como perda das oportunidades
educacionais, de trabalho e redução das chances de um casamento feliz. Ocorrem também efeitos psicológicos associados ao conflito emocional e educacional frente à
situação da maternidade (Godinho et al, 2000). A incidência da gravidez na adolescência tem aumentado em todo o mundo. A Pesquisa Nacional sobre Demografia e
Saúde realizada em 1996 revelou que 18% das adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos já tiveram pelo menos um filho (Brasil, 1997). Acredita-se que a adolescente
não esteja apta para enfrentar a gravidez, o parto e o processo de criação de um filho. Pior que uma gravidez na adolescência é sua repetição, que pressupõem problemas
como o pequeno espaço interpartal, no mínimo 10% dos bebês apresentam baixo peso ao nascer (Cockey, 1997). Mulheres que iniciam a maternidade na adolescência,
tendem a terem um número maior de filhos durante toda a sua vida reprodutiva. Como na maioria dos casos, a primeira gestação não é planejada, e algumas vezes
indesejada; a probabilidade das seqüentes gestações adquirirem o caráter não desejado da primeira torna-se altíssima. Diante da relevância do tema e na constatação
do elevado número de gravidez e sua repetição entre adolescentes em nosso meio e considerando a problemática da gestação não planejada deve-se disponibilizar
informações e meios sobre os vários métodos anticoncepcionais existentes constitui-se uma das melhores formas de adesão a um programa de prevenção. Oferecer
opções de escolha à jovem ou até mesmo ao casal gera segurança e conseqüentemente maior adesão ao método.
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Resumo:
As DSTs estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo mundo. Nos países industrializados ocorre um novo caso de DST em cada 100 pessoas por
ano, e nos países em desenvolvimento, as DSTs estão entre as principais causas de procura aos serviços de saúde. Dadas às características epidemiológicas das DSTs
o principal foco de ação deve ser a prevenção primária, para isso é necessário que tenhamos serviços de saúde acessíveis e resolutivos como o Serviço de Combate
às Doenças Sexualmente Transmissíveis (SCDST) da UNIFESP composto por graduando de Enfermagem e Medicina, devidamente acompanhados por profissionais
qualificados no assunto. Este estudo foi desenvolvido por discentes Enfermagem responsáveis pela educação para a saúde no SCDST, pautam sua atuação na premissa
de que um programa de educação em saúde deve ter como princípio oferecer informações corretas que permitam uma reflexão a fim de produzir mudanças de atitudes,
ou reforço para manutenção de comportamentos benéficos à saúde. Este estudo quantitativo se constitui em um “survey” descritivo exploratório em corte transversal,
onde foram utilizados dados primários. Teve a finalidade de elaborar diretrizes educativas para este serviço, e como principal objetivo verificar o grau de retenção do
conteúdo das ações educativas junto aos pacientes atendidos no SCDST. Os 60 sujeitos do estudo foram pacientes atendidos neste serviço no período de junho a agosto
de 2004, após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O instrumento de coleta de dados constitui-se em um questionário estruturado com
questões fechadas que abordam o diagnóstico sociodemográfico, comportamental e educacional. No diagnóstico educacional estudamos três variáveis: prevenção,
transmissão e sinais e sintomas. Criamos a escala de graduação I, II e III que indicam níveis de conhecimento satisfatório, intermediário e desconhecimento,
respectivamente, das variáveis pesquisadas. Baseamos esta escala no critério de número de respostas certas.No diagnóstico sociodemográfico os resultados mais
relevantes apontaram que 76% dos pacientes atendidos neste serviço são do sexo masculino, 43% têm entre 21 e 30 anos de idade, 48% são solteiros e 38% possuem
o primeiro grau incompleto. Com relação ao diagnóstico comportamental a média de idade que os sujeitos do estudo tiveram sua coitarca foi aproximadamente 15 anos
de idade, 45% praticam sexo vaginal, oral e anal, 62% possuem parceiro fixo, 23% já tiveram alguma DST previamente. Apenas 45% utilizam preservativo em todas suas
relações sexuais; dos sujeitos que nunca utilizam preservativo 66% o fazem por ter parceiro fixo e por confiança. No diagnóstico educacional os resultados mais relevantes
indicaram que apenas 33% possuíam um grau de informação satisfatória acerca de prevenção das DSTs, após a ação educativa 92% haviam adquirido este mesmo
grau de informação sendo que 87% mantiveram um nível satisfatório de informação a médio prazo. Com relação às informações referentes à transmissão das DSTs 72%
dos sujeitos da pesquisa tinham um grau de informação satisfatório antes da ação educativa, após esta atividade 95% atingiram este mesmo grau de informação sendo
que 93% mantiveram-se neste mesmo nível a médio prazo. Com relação ao conhecimento acerca dos principais sinais e sintomas das DSTs, 30% dos sujeitos do estudo
desconheciam tais informações antes da ação educativa, após esta atividade apenas 3% mantiveram-se neste nível da escala. À guisa de conclusão notamos que
quando se trata de DST não podemos falar em grupo de risco, uma vez que a maioria dos pacientes atendido no SCDST possui parceiro fixo, o principal fator que tem
relevância na prevenção dessas doenças e o uso do preservativo de forma correta em todas as relações sexuais, atitude que deve ser incorporada nos hábitos de vida
de cada um. Conforme revelado na escala criado, a intervenção educativa realizada no SCDST apresentou resultados positivos em todas as variáveis estudas (prevenção,
transmissão e sinais e sintomas), e, mesmo quando submetidos novamente ao questionário, após um período de aproximadamente 20 dias dessa atividade, os sujeitos
do estudo ainda mantinham um nível satisfatório de conhecimento, revelando que o conteúdo apresentado a eles não foi apenas aprendido, mas sim, apreendido.
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Resumo:

Estudos comprovam que a imobilização total do membro homolateral à cirurgia oncológica de mama é a grande responsável pelo aparecimento de fibroses, retrações e
aderências, limitando a amplitude de movimentos (ADM) e aumentando o risco de linfedema e outras complicações. Essas complicações podem ser evitadas por meio
da adoção de um programa de exercícios de reabilitação funcional, iniciado o mais precocemente possível, tendo em vista o reconhecimento de que o inicio precoce
influi positivamente nos resultados obtidos. Para que a reabilitação alcance os resultados esperados, além de ter inicio imediato, deve contar com a adesão das pacientes.
Aderir ao tratamento significa concordar com a proposta terapêutica e seguí-la conforme recomendado. Identificar os fatores que dificultam a adesão precoce ao programa
de tratamento é uma forma de otimizar o serviço prestado. Diante do exposto, os objetivos deste estudo descritivo e prospectivo foram: verificar a taxa de adesão de
pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama ao início precoce de um programa de exercícios de reabilitação funcional da amplitude de movimento do ombro
homolateral à cirurgia, a ser realizado no domicílio no período compreendido entre o pós-operatório imediato e o primeiro retorno ambulatorial; identificar as dificuldades
referidas pelas pacientes para aderir à realização dos exercícios no período acima mencionado e verificar quais as atividades de vida diária, realizadas pelas pacientes
no mesmo período. Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-EPM, foram monitoradas 22 mulheres com diagnóstico de câncer de
mama atendidas no Ambulatório de Mastologia do HSP, submetidas a Mastectomia e Quadrantectomia , entre agosto de 2003 a junho de 2004 e que aceitaram participar
de um programa de exercícios de reabilitação, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Cinco pacientes foram excluídas devido à falta de registro dos
dados no retorno ambulatorial. Os resultados preliminares mostram que da amostra de 17 pacientes, a maioria (76,5%) aderiu ao programa de reabilitação e 76,9% delas
referiu ter apresentado dificuldades para execução dos exercícios. Também, as quatro pacientes que não aderiram ao programa apontaram essas dificuldades como a
causa da não adesão. Entre os motivos apresentados com maior freqüência como sendo os responsáveis pelas dificuldades na realização dos exercícios encontram-se:
o medo de que estes afetassem a operação e a dor ao realizar os exercícios. No que se refere à realização das atividades de vida diária, a maioria (70,6% a 100,0%)
conseguiu realizar as atividades de higiene pessoal sem dificuldades. Vestir-se, despir-se e tomar banho foram aquelas em que, com maior freqüência, as pacientes
referiram ter apresentado alguma dificuldade, requerendo ajuda de terceiros. Em relação às atividades domésticas, a maioria das pacientes (12 – 70,6%) não as realizou
devido, principalmente, à preocupação dos familiares com a possibilidade destas afetarem a cirurgia. Cabe destacar que na entrevista pré-operatória uma indagação
freqüentemente feita pelas pacientes era se o “braço ia voltar ao normal” e se elas “iam poder fazer os afazeres domésticos como antes”. Talvez por este motivo apenas
cinco delas realizaram algumas dessas atividades sem apresentar dificuldades, referindo ainda terem experimentado a sensação de serem capazes de retomar a rotina
doméstica anteriormente realizada. Os resultados preliminares do estudo mostraram que a maioria das pacientes aderiu ao programa de exercícios para reabilitação do
ombro homolateral à cirurgia. Acreditamos que essa taxa pode ser aumentada por meio da adoção de algumas medidas, tais como o reforço das orientações quanto à
possibilidade controlar a dor pós-operatória fazendo uso adequado da terapia analgésica e sobre o programa de reabilitação, a fim de tentar reduzir o medo de que a
realização moderada dos exercícios possa ocasionar-lhes desconforto ou deiscência dos pontos.
Descritores: neoplasia mamaria, cuidados pós-operatórios e reabilitação.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode ser transmitido ao feto durante a gestação acarretando em aborto, natimorto, prematuridade
e seqüelas muitas vezes irreversíveis. A sífilis congênita é um dos indicadores de qualidade da assistência pré-natal, pois, a sífilis materna é um agravo de diagnóstico
e tratamento simples e barato não justificando a sua transmissão vertical.
Um estudo realizado por Figueiredo et al. (2002) mostra o descompasso entre o atendimento ao pré-natal, a compreensão da família sobre o agravo e o atendimento
hospitalar durante o parto, o que possibilitou questionar a qualidade da assistência às gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde no ano 2000 em 41 Unidades
Básicas de Saúde do Município de São Paulo (FIGUEIREDO, 2004).
O Ministério da Saúde estabeleceu no ano 2000 um programa denominado Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), que estabelece, em relação
ao Incentivo à Assistência Pré-natal, um sistema de controle denominado Sisprenatal que procura encontrar formas de assegurar à mãe e à criança melhor qualidade da
assistência.
Utilizando os indicadores de qualidade estabelecidos no ano de 2000 por Figueiredo et al (2004) este estudo procurou comparar a assistência prestada às gestantes em
uma Unidade Básica de Saúde do Município de São Paulo analisada antes e após implantação do Sisprenatal na perspectiva de uma investigação que subsidie a ação.
OBJETIVO: Comparar a assistência pré-natal entre as gestantes atendidas antes (2000) e depois (2003) da implantação do Sisprenatal numa Unidade Básica de Saúde
tendo como evento marcador de qualidade a sífilis congênita.
MÉTODOS: Este é um estudo epidemiológico, de corte transversal no qual foram investigados 51 prontuários de gestantes que realizaram pré-natal no ano de 2000 e
81 prontuários no ano de 2003, período este em que o programa Sisprenatal já havia sido implantado. Para a coleta de dados, utilizou-se um formulário contendo variáveis
preconizadas pelo Ministério da Saúde em relação ao pré-natal. Os dados foram analisados e os resultados apresentados, de acordo com as variáveis selecionadas para
o estudo, em gráficos e tabelas.
RESULTADOS: O número de consultas realizadas é um dos parâmetros importante para avaliação da qualidade do pré-natal, observamos através da análise descritiva,
que a média observada antes e após a implantação do Sisprenatal foi de 5,0 consultas por gestante. Outro fator é o início precoce do pré-natal, nesse estudo observouse que 59% (30/51) das gestantes no ano 2000 e 68% (55/81) de 2003 o realizaram no 1º trimestre de gestação. Quanto aos exames preconizados pelo Ministério da
Saúde observou-se que 43% (22/51) no ano de 2000 e 51% (41/81) em 2003 realizaram o 1º VDRL, entretanto, a solicitação do 2ºVDRL no 3º trimestre de gestação e
do teste treponêmico foi observada apenas em 21% (17/81) e 13,6% (11/81), respectivamente, dos prontuários de 2003. A disponibilidade do resultado da sorologia do
HIV é intervir precocemente nos casos positivos na tentativa de tornar a carga viral da mãe indetectável a fim de diminuir o risco de contaminação da criança, foi observado
em 2000 que apenas 47% (24/51) dos prontuários havia o resultado desse exame e 44% (36/81) em 2003. O Ministério da Saúde preconiza a reavaliação da puérpera
no pós-parto como estratégia que visa prevenir intercorrências indesejadas ao binômio mãe-filho, observou-se no ano de 2000 e 2003 que 55% (28/51) e 53% (43/81)
das mães respectivamente, não retornaram à Unidade Básica de Saúde no pós-parto.
CONCLUSÃO: Este estudo comparativo da qualidade da assistência prestada a gestante antes e após a implantação do Sisprenatal concluiu que: a média do número
de consultas não se alterou;o número de gestantes que procuraram o serviço no primeiro trimestre de gestação aumentou; há uma maior agilidade na chegada do
resultado do 1º VDRL além de um maior número de exames cujos resultados retornaram ao prontuário; apenas em 2003, após a implantação do Sisprenatal, foi possível
observar solicitação e resultados dos testes treponêmicos e 2º VDRL; não houve variação na quantidade de exames solicitados para o teste anti-HIV; não foi observado
aumento do número de consultas de retorno das gestantes à Unidade Básica no pós-parto. Esses dados apontam que mesmo com a implantação do Sisprenatal há
ainda muito a ser feito para atingir as metas de um pré-natal de qualidade.
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Resumo:
Introdução. A educação de pais, responsáveis e de pacientes com artrite reumatóide juvenil (ARJ) é fundamental para a aderência ao tratamento. Na maioria das vezes,
as dúvidas são esclarecidas junto ao clínico durante as consultas de rotina. No entanto, como nem sempre o tempo da consulta é suficiente para a troca de informações
e, como ainda, as consultas normalmente ocorrem após grandes intervalos de tempo; freqüentemente, os pacientes sentem-se desorientados a respeito dos sintomas
e problemas que a enfermidade por vezes pode apresentar, trazendo insegurança e, muitas vezes, uma parcial aderência ao tratamento.
Objetivos. 1)Possibilitar ao paciente de ARJ alcançar um bom nível de qualidade de vida mesmo tendo este que conviver com uma enfermidade crônica. Pretende-se
alcançar esta melhoria de qualidade de vida, oferecendo aos pacientes e/ou seus responsáveis informações mais detalhadas a respeito de sua doença por meio de
explanações individualizadas realizadas pelas alunas do Curso de Graduação em Enfermagem. Ao final das cada aula o paciente recebe um exemplar do folheto
explicativo “Manual Explicativo sobre Artrite Reumatóide Juvenil”, que além de promover a melhor fixação das explicações oferecidas, visa esclarecer possíveis dúvidas
remanescentes do paciente nos períodos de intervalos entre as consultas médicas de rotina, já que estas podem ocorrer entre grandes espaços de tempo – de 6 meses
a 1 ano. 2)Através da aplicação de testes escritos junto aos pacientes, e/ou respectivos pais ou responsáveis, antes e após a aula explicativa e eliminação de dúvidas,
pretendemos avaliar o processo de informação e educação sobre a ARJ, verificando com isso o aproveitamento e a capacidade de fixação imediata das informações por
parte dos pacientes.
Pacientes e Método. Uma equipe composta de três reumatologistas pediátricos e de três alunas de Graduação em Enfermagem elaborou um folheto informativo (Manual
Explicativo sobre Artrite Reumatóide Juvenil) com explicações sobre aspectos clínicos, tratamento (medicamentos e reabilitação), prática de exercícios, importância da
avaliação oftalmológica e odontológica periódica, e ainda sobre o impacto emocional da ARJ.
Vinte pacientes com ARJ foram selecionados consecutivamente. Em seguida ao momento da consulta médica, os pacientes receberam o folheto explicativo (Manual
Explicativo sobre ARJ) e assistiram a uma aula individual com duração aproximada de 60 minutos, apresentada pelas alunas de Graduação em Enfermagem, com
possibilidade de debate e esclarecimento de dúvidas. Antecipando a aula sobre ARJ, um questionário de 10 itens baseado no folheto, foi aplicado aos pais ou
responsáveis dos pacientes com menos de 10 anos de idade, e aos próprios pacientes (no caso de idade maior ou igual a 10 anos), e logo após ao término da aula e
dos esclarecimentos dados pelas alunas, foi novamente aplicado o mesmo questionário para avaliação das informações retidas de imediato.
Resultados. As questões elaboradas, para serem aplicadas aos pacientes/responsáveis, sobre a doença estão citadas à abaixo:
1.O que é Artrite Reumatóide Juvenil?
2.Quais são as características mais comuns da Artrite Reumatóide Juvenil?
3.Associe os tipos de Artrite Reumatóide Juvenil.
4.Sobre a Artrite Reumatóide Juvenil do tipo Poliarticular, podemos dizer que:
5.Sobre a Artrite Reumatóide Juvenil do tipo Pauciarticular, é correto afirmar:
6.Sobre a Artrite Reumatóide Juvenil de início sistêmico, é correto afirmar:
7.Quais são os principais tratamentos?
8.Quais os objetivos do tratamento?
9.Por que os exercícios e a fisioterapia são uma parte importante do tratamento?
10.Como deve ser o dia-a-dia da criança com Artrite Reumatóide Juvenil?
Dos 20 pacientes, 15 eram do sexo feminino e a média de idade foi de 12,1 anos. Sete pacientes apresentaram ARJ de início Pauciarticular, 6 de início Poliarticular e 7
de início Sistêmico.
Com as respostas dadas a 1ª pergunta do questionário aplicado anteriormente à aula expositiva, foi possível perceber que os pacientes/responsáveis estavam pouco
esclarecidos a respeito de sua doença, uma vez que, nenhum deles soube assinalar corretamente a alternativa relacionada ao seu problema. Já na aplicação do segundo
questionário, logo após a aula expositiva a estes mesmos pacientes/responsáveis, pudemos notar que houve uma compreensão satisfatória por parte de 65% dos
entrevistados, que agora identificaram corretamente nesta questão o que é a ARJ.
A média das notas do questionário, que totalizava 10 pontos, e foi aplicado antes da aula, foi de 5,4 (variando entre a nota mínima de 3 e a máxima de 8). Enquanto que
a média das notas do questionário aplicado após as explicações, foi de 8,6 (variando entre 6 e 10 pontos). Em 11 casos, a aula foi administrada aos pais e em 9 casos,
aos pacientes.
Conclusões. O impacto da educação direcionada e objetiva no dia da consulta é positivo, uma vez que houve sensível melhora da melhora da compreensão sobre a
doença. O processo de educação pode ser otimizado com a participação de profissionais não-médicos, adequadamente treinados, através de aulas e do fornecimento
de material didático.
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Resumo:

|Introdução: Infecção é a maior causa de mortalidade e segunda causa mais freqüente de óbito em pacientes com insuficiência renal crônica terminal, precedida apenas
dos eventos cardiovasculares. Nos Estados Unidos da América entre 1993 e 1995, ao final do 1º ano de tratamento dialítico a taxa de mortalidade global em pacientes
em diálise foi de 235,6/1000 pacientes-ano e, destes óbitos, 33% ocorreram por infecção (U.S. RENAL DATA SYSTEM, USRDS, 1997 ).No programa de Hemodiálise
da Disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo,anos de 1998, as infecções foram responsáveis por 35% das causas de óbito e 32% das internações
hospitalares,perdendo apenas para as causas cardiovasculares.Já as infecções em transplante renal em conjunto com eventos de rejeição ao enxerto, constituem nas
principais causas de morbidade após o transplante renal. Dentro de inúmeros agentes etiológico causadores de infecções tem-se o S.aureus como importante provocador
de infecções da pele, do tecido celular subcutâneo, septicemias., endocardites, meningites, pneumonias, osteomielites, perionites, intoxicações alimentares, síndrome
do choque tóxico etc. Tal agente pode ser recuperado das narinas anteriores, do períneo e de outros locais da pele, em cerca de 10% a 40% de pessoas sadias, a narina
parece ser o principal local de colonização desse microrganismo.Também o S.areus é responsável por boa parte das infecções de ferida operatória após o transplante,
e são agentes preponderantes em infecções em diálise peritoneal e infecções relacionadas ao cateter de Tenckhoff) com e hemodiálise, em particular o S.areus causa
80% das complicações clínicas associadas com bacteremias e é responsável por 75% dos óbitos relacionados a este tipo de infecção.Assim com o elevado número de
incidência de infecções causadas pelo S.Aureus em pacientes renais crônicos tratados no Serviço de Nefrologia do Hospital São Paulo da UNFESP-EPM e pelo não
conhecimento do número de pacientes colonizados por S.aureus resistentes à oxacilina (ORSA) muito menos do potencial de risco destas cepas para resistência a
vancomicina , ficamos motivados a ralização deste estudo.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, o local do estudo será no serviço de Nefrologia do Hospital São Paulo e Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação
Oswaldo Ramos.Serão serão incluídos no estudo pacientes com IRCT em programa de diálise do Serviço de Nefrologia do Hospital São Paulo e pacientes do Hospital
do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos,sendo 100 em hemodiálise e 60 em CAPD, no transplante renal serão avaliados 160 pacientes com mais de 18
anos :60 pacientes recém-transplantados com até 30 dias de pós-transplante,50 com 2 até 6 meses pós-transplante e 50 com mais de 6 meses.Serão excluídos pacientes
que não consentirem em participar da pesquisa.A coleta do material será feita com swab introduzido na região nasal anterior e girado delicadamente.
Resutados: Foram inseridos no estudo 168 pacientes.A coleta do material para identificação do S.aureus já foi realizada nos pacientes incluídos e a amostra estão na
fase de processamento no Laboratório Especial de Microbiologia Clinica (LEMC) da Unifesp. Os dados clínicos para identificação dos fatores de risco relacionados com
as infecções por S.aureus estão sendo retirados do prontuário e inseridos em banco de dados do Excel para posterior análise estatística.
Conclusão: Este estudo busca relatar a possível prevalência de resistência intermediária do S.areus a vancomicina, que constitui o único antibiótico totalmente eficaz
no tratamento deste germe e busca alertar que o emprego abusivo desta droga pode induzir resistência nestas outras espécies bacterianas , além do alto custo hospitalar.
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Resumo:

GUIMARÃES (1996), refere que o Processo de Enfermagem é utilizado como método para sistematizar o cuidado propiciando condições para individualizar e administrar
a assistência e possibilitando assim, maior integração da enfermeira com o paciente, a família, a comunidade e com a própria equipe, com resultados positivos para a
melhoria da prestação desta assistência.
Atualmente, ainda são utilizadas diversas denominações no Processo de Enfermagem, havendo a necessidade de padronização das atividades tratáveis pela
enfermagem e de uma linguagem comum para o entendimento de todos. E com a preocupação a respeito da padronização, houve a expansão dos diagnósticos de
enfermagem e o desenvolvimento de sistemas de classificação.
De acordo com GUIMARÃES (2000), a NIC é uma das mais avançadas propostas em termos de pesquisa sobre Intervenções de Enfermagem apresentadas em uma
estrutura taxonômica, voltadas para os diagnósticos da NANDA. A sua articulação com a classificação de Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes Classification
- NOC), também desenvolvida pelo grupo da Universidade de Iowa possibilita o registro padronizado e a informatização do Processo de Enfermagem de maneira uniforme
beneficiando a enfermagem como um todo.
Mesmo com avanços significativos já alcançados na prevenção e no controle das Infecções Hospitalares, as infecções continuam crescendo, constituindo grave problema
de saúde pública e sendo responsável por perdas inestimáveis em relação ao sistema previdenciário assistencial. Portanto, é de grande importância a aplicação do
Processo de Enfermagem para o diagnóstico de enfermagem Risco para Infecção já que o controle e a prevenção da infecção hospitalar constituem grande preocupação
da equipe de saúde e principalmente da enfermagem.
O diagnóstico de enfermagem “Risco para Infecção”, segundo NANDA é definido como estar em risco aumentado de ser invadido por organismos patogênicos “.
Considerando as infecções hospitalares constituem um problema de saúde pública determinando um aumento da morbidade e mortalidade em pacientes internados e
portanto, as ações para seu controle têm grande valor na promoção da saúde coletiva. Destacando a importância da atuação da equipe de enfermagem na prevenção e
controle das infecções hospitalares através da sistematização da assistência de enfermagem.
Neste estudo, verificamos que as enfermeiras das Unidades de Cardiologia identificaram muitas atividades da Nursing Intervention Classification (NIC) que são
importantes para sua prática e também concordaram com muitos indicadores da Nursing Outcomes Classification (NOC), desta forma, estes sistemas de classificações
podem ser utilizados em nossa prática assistencial. O uso da padronização da linguagem para intervenções e resultados constitui um importante passo para o
desenvolvimento do processo do cuidado de enfermagem, além de estabelecer a padronização da prática.
Após o presente estudo, também pode-se afirmar que as intervenções de enfermagem propostas pela Nursing Intervention Classification (NIC) atingem de forma
satisfatória os resultados esperados descritos pela Nursing Outcomes Classification (NOC).
Portanto este trabalho demonstra que o paciente ao receber um cuidado de enfermagem melhor planejado, baseado em conhecimentos científicos da equipe
multidisciplinar, evidenciamos melhora em seu quadro clínico e melhora significativa de sua qualidade de vida.
Referências Bibliográficas:
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Resumo:

A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é definida como uma síndrome em que o coração é incapaz de ejetar sangue suficiente para atender as necessidades
metabólicas do organismo. Por essa razão, pacientes com ICC exibem intolerância à atividade.
Dependendo do grau de comprometimento das atividades realizadas pelo paciente, a ICC pode ser classificada por tipos funcionais : I, II, III, e IV.
Este trabalho tem como objetivo avaliar os resultados de enfermagem (NOC) encontrados em pacientes com ICC tipo funcional grau III e IV, após as atividades de
enfermagem realizadas na prática.
Os dados foram coletados na Unidade de Cardiologia do Hospital São Paulo (HSP) em pacientes que tivessem diagnóstico médico de ICC grau III e IV e diagnóstico de
enfermagem intolerância à atividade.
Foi utilizado para a coleta de dados folhas contendo diagnóstico de enfermagem, intervenções e resultados.
Durante 2 meses foi feito um acompanhamento prospectivo de 4 pacientes, desde sua admissão até sua alta da unidade.
As principais intervenções realizadas nos pacientes pelas enfermeiras durante a internação foram:
Controle de Energia: regulagem do uso de energia para tratar ou prevenir a fadiga e otimizar funções (NIC, 2002).
Cuidados Cardíacos: promoção do nível máximo de atividade funcional para um paciente que sofreu episódio de função cardíaca prejudicada, resultante de um
desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio ao miocárdio (NIC, 2002).
Os resultados que as enfermeiras esperavam encontrar eram: tolerância
à atividade, estado respiratório (trocas de gases e ventilação), nível de conforto e conservação de energia.
Através do acompanhamento dos pacientes notou-se que 100% deles apresentaram melhora no seu quadro de intolerância à atividade.
Os resultados esperados pelas enfermeiras foram alcançados, sendo que, os mais visíveis foram: conservação de energia e estado respiratório, na qual 100% dos
pacientes conseguiram obter uma melhora, e chegar a esses resultados de uma maneira rápida e eficaz.
Os demais resultados esperados, também foram alcançados mas de uma forma mais lenta porém progressiva.
Portanto, conclui-se que, uma assistência de enfermagem previamente planejada e realizada corretamente para um diagnóstico específico, oferecendo ao paciente
ótimos resultados e uma melhora em sua qualidade de vida, isto é, dando-lhe chance para desenvolver tarefas mínimas em seu cotidiano.
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Resumo:

Os defeitos de fechamento do tubo neural (DFTN) configuram uma das mais graves malformações congênitas da espécie humana. Os DFTN são malformações do
sistema nervoso central, causadas por um desenvolvimento alterado, em etapas precoces da embriogênese e incluem anencefalia, a encefalocele, e a espinha bífida.
Os inúmeros trabalhos epidemiológicos realizados há décadas, em todas as partes do mundo, detectam alguns fatores de risco, que sugerem fatores etiológicos,
genéticos e ambientais na gênese desses defeitos.
O objetivo deste estudo foi a caracterização de gestantes com fetos portadores de defeito de fechamento do tubo neural atendidas no Serviço de Medicina Fetal da
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2003, segundo fatores de risco.
Esta caracterização foi realizada por meio de análise e levantamento das informações contidas nos prontuários das gestantes, enfocando as seguintes variáveis: idade
materna, variação geográfica, origem étnica e aspectos raciais, status sócio econômico, escolaridade, ocupação materna, história reprodutiva, problemas de saúde desde
a última data de menstruação (infecções, diabetes,...), dieta, uso de drogas (contraceptivos, remédios,...), exposição à radiação ionizante, patologias pregressa, cirurgias/
transfusão sangüínea, hábitos (fumo, bebida,...) e exposição a produtos químicos.
Este estudo evidenciou uma população jovem com 49,61 % com idade menor que 25 anos e prioritariamente da raça branca (75,81 %).
Em relação ao fator sócio-econômico caracterizou-se por uma população de baixa renda com 65,18 % com renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos, assim
como de baixa escolaridade, 32,3 % com grau de instrução correspondente a primeiro grau incompleto.
O conhecimento e o uso do ácido fólico foi relatado por apenas 8,66% das pacientes.
Quanto aos antecedentes obstétricos encontrou-se 33,08 % de primigestas e 37,69 % de nulíparas com 19,23 % de antecedentes de abortamento.
Na avaliação preliminar sobre hábitos alimentares, 30,77% das gestantes apresentavam uma dieta inadequada e em 57,6% não apresentavam regularidade alimentar.
O uso de bebidas alcoólicas na gestação foi verificado em 30,23% das pacientes, sendo o vinho o mais consumido (50%).
Em relação a exposição a radiação ionizante durante a gestação encontrou-se 15,2%. A utilização de produtos de limpeza teve índices altos para desinfetantes (25,44%)
e cloro (24,12%).
Apesar de não ter sido evidenciado alto índice de patologias maternas durante a gestação, observou-se um uso freqüente de medicamentos durante a gestação de 46,43
%.
Os dados deste estudo chamam a atenção para a necessidade da implementação de programas de atenção à saúde no sentido de orientar a população quanto a
importância dos cuidados com a saúde na prevenção de defeitos congênitos.
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Resumo:
Na cidade de São Paulo temos aproximadamente 970.000 idosos, estima-se que 10% destes necessitem de algum tipo de cuidado diferenciado por comprometimento
de atividades de vida diária, as quais consistem em comer, vestir-se, tomar banho, ir ao banheiro, andar; e atividades instrumentais de vida diária, sendo estas: fazer sua
própria refeição, arrumar a casa, lavar roupa, fazer compras, andar de ônibus, telefonar, administrar finanças. Tais comprometimentos muitas vezes acaba por fazer
necessário a presença de uma pessoa para prestação de determinados cuidados para com o idoso, figura esta que denominamos de cuidador de idosos. Segundo
Waldow (1998), o cuidado humano engloba os seguintes significados: a busca da sobrevivência, a relação com o meio ambiente e entre os próprios humanos. Assim, o
objetivo deste trabalho é caracterizar as pessoas que cuidam de idosos SUS-dependentes de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Saúde de Sacomã SP, conhecer quem são tais cuidadores e identificar as atividades desenvolvidas por estes. É um estudo qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIFESP/HSP, utilizou a técnica da entrevista para coletar dados de 10 cuidadores, 09 mulheres e 01 homem, que exercem a função há pelo menos 03 anos. Com
relação ao vínculo com os idosos, temos 05 filhas, 02 esposas, 01 esposo, 01 nora e 01 cuidadora formal. Quanto à escolaridade, 02 pessoas possuem o ensino médio
completo, 02 o fundamental completo e 06 o fundamental incompleto. Da população em questão, 06 indivíduos estão na faixa etária de 37 a 48 anos e 04 na de 62 a 82
anos. Para 08 dos entrevistados, o envelhecimento é visto de uma forma negativa, associado à desgastes físicos, de aparência e à doenças; 02 acreditam ser uma nova
fase da vida ou ainda crê que a velhice não depende da idade e sim da “cabeça” de cada um. Quando questionados sobre as mudanças que surgem com a chegada do
envelhecimento, as alterações mais citadas foram as limitações físicas e funcionais, desvalorização social e necessidade de maior paciência e atenção por parte dos
familiares. Dentre as atividades realizadas, 04 ajudam o idoso a se alimentar e 09 preparam o alimento para o mesmo; 06 auxiliam nas necessidades fisiológicas e 05
na higiene pessoal; 04 ajudam a andar e 02 prestam cuidados a idosos acamados; 05 fazem atividades de lazer e recreação com o idoso; 09 acompanham em
atendimentos de saúde, fornecem informações aos profissionais dos serviços de saúde e seguem suas orientações. O que causa maior satisfação aos cuidadores é
vivenciar o idoso alimentando-se e/ou andando, mesmo que com ajuda, atividades estas costumam ser associadas a bem-estar além de assumirem um significado de
sobrevivência e capacidade física. Concluímos que o cuidado é visto na ambigüidade da obrigação e da falta de opção; o cuidador se sente sobrecarregado lhe faltando
tempo para o auto-cuidado; as orientações dadas pelos profissionais da UBS estão condicionadas ao comprometimento dos mesmos e não com a dinâmica do serviço;
a complexidade do cuidado depende do grau de comprometimento da capacidade funcional do idoso e dos sentimentos gerados por atividades como banho e
manipulação de fezes; o ato de cuidar permanece ligado principalmente a figura feminina, realidade que encontra respaldo em registros históricos os quais mostram a
estreita ligação entre a mulher e a ação de tomar conta e cuidar (Waldow, 1998). Os entrevistados apresentam uma escolaridade restrita e 09 deles mantêm um laço
familiar com os idosos; e o fato de cuidarem não por motivação interna, mas por delegação e/ou obrigação familiar compromete o próprio envelhecimento.
Referências Bibligráficas:
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Resumo:

Estudo descritivo e transversal que objetivou identificar erros de medicação, reais ou potenciais, por meio da análise da documentação de enfermagem contida no
prontuário do paciente. Estes erros, devido ao tipo de estudo implementado, podem representar falhas de documentação do processo de atendimento, que não
comprometeram a segurança dos pacientes. A coleta de dados foi realizada no mês de outubro de 2003, em três unidades pediátricas de um hospital universitário da
cidade de São Paulo, sendo a amostra constituída de 68 prontuários. Os resultados obtidos apontaram 1717 erros na medicação, podendo constituir falhas na
documentação de enfermagem, relacionada a consecução da terapia medicamentosa, estando presentes em 21,1% das 8152 doses de medicamentos ou soluções
computadas no período de estudo. Foram categorizados mais de 13 tipos de erros de medicação, destacando-se a omissão de doses como a mais freqüente (75,7%).
Frente aos resultados identificados e considerando a possibilidade de erros de documentação, recomenda-se como estratégia de intervenção, o desenvolvimento de
programas de educação continuada, bem como, a criação de ferramentas de gestão da assistência que permitam melhorar esta prática da enfermagem e monitorar os
resultados obtidos, a fim de garantir a segurança do paciente.
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Resumo:

A enfermagem é uma área propícia para o desenvolvimento da liderança,pois o trabalho é desenvolvido por um grupo de pessoas com formação diversificada desde o
nível elementar até o nível superior; cabendo ao enfermeiro a responsabilidade de coordenar as atividades exercidas pelos demais membros da equipe. Deste modo,
este trabalho tem por finalidade conhecer os estilos de liderança adotados pelos enfermeiros chefes das diferentes unidades de internação do Hospital São Paulo,
segundo a opinião dos técnicos e auxiliares de enfermagem e verificar se a liderança adotada tem exercido influência sobre as ações da equipe para o estabelecimento
e alcance dos objetivos nestas unidades. Tratou-se de estudo exploratório feito com técnicos e auxiliares de enfermagem do Hospital São Paulo. O instrumento
empregado foi um questionário fechado que abordou os dados relativos à liderança, comunicação e participação da equipe na tomada de decisão. A amostra foi
constituída por 133 respondentes ( 27 técnicos e 106 auxiliares) , que nas datas da coleta, após terem tomado conhecimento do estudo, concordaram em participar
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados e tabulados em índices percentuais simples e apresentados sob a forma de
gráficos e tabelas. A análise dos estilos de liderança do enfermeiro segundo a opinião dos técnicos e auxiliares de enfermagem pesquisados aponta para um grupo com
características para o estilo democrático em 70% deles (93) , embora exista ainda por parte de alguns, uma liderança centralizadora (autocrática), com foco no líder. O
estudo demonstrou ainda que o estilo de liderança adotado pelo enfermeiro exerce influência sobre as ações da equipe (técnicos e auxiliares de enfermagem), pois a
maior parte da amostra estudada opinou que : o líder enfermeiro confia no trabalho da equipe; tem algum interesse nos problemas da equipe; visita mais de uma vez os
pacientes por plantão; não apresenta dificuldade enquanto líder; tem algum conhecimento sobre o controle e andamento do serviço; frente ao estilo de liderança do
enfermeiro, os resultados esperados atendem a todas as expectativas; existe integração total entre os membros da equipe; participam na tomada de decisão
freqüentemente; confiam bastante no enfermeiro líder; a equipe se empenha consideravelmente para alcançar os resultados esperados na unidade; sentem-se satisfeitos
em relação ao trabalho que efetuam; consideram-se bastante motivados frente ao estilo de liderança do enfermeiro; consideram plenamente satisfatórios os resultados
frente aos pacientes. Desta forma podemos inferir através dos dados da pesquisa que as equipes de enfermagem pesquisadas apresentam opinião bastante favorável
aos seus enfermeiros enquanto líderes nas unidades. No entanto, ainda há a necessidade por parte destes enfermeiros em valorizar o potencial de cada membro da
equipe, destacando suas qualidades e conquistas adquiridas ao longo de sua trajetória como profissional, devendo também estar voltado para tentar atender às suas
necessidades individuais. Uma vez que a liderança pode ser aprendida, já que requer qualidades individuais e habilidades específicas, é importante que existam modelos
nas instituições de saúde. Assim sugerem-se outros estudos nesta instituição que analisem a opinião dos enfermeiros das unidades sobre a liderança de seus chefes de
áreas ou enfermeiros coordenadores que respondem por mais de um setor e cujo relacionamento com a equipe não é tão próximo, a fim de que se possam estabelecer
comparações entre os dados atualmente encontrados.
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Resumo:

A motivação para o desenvolvimento deste estudo com escoteiros deu-se ao fato de uma das autoras ser membro do movimento escoteiro e pertencer ao Grupo de
Estudos do Projeto de Extensão Universitária “Corporalidade e Saúde” da Universidade Federal de São Paulo. O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva
que teve como objetivos: Caracterizar a população de Escoteiros pertencentes a grupos do estado de São Paulo; Identificar os conhecimentos de alguns aspectos da
sexualidade e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens que fazem parte do Movimento Escoteiro; Propiciar com os resultados, oficinas de educação sexual e
reprodutiva para a população estudada. A amostra deste estudo foi constituída por 100 escoteiros do pólo grande sul. O instrumento de medida do estudo foi um
questionário constituído de questões abertas, semi- estruturadas e estruturadas, retiradas do banco de dados do projeto Corporalidade e Saúde, respeitando as variáveis
do estudo quanto a Sexualidade: relacionamentos afetivos; sexuais e doenças sexualmente transmissíveis em relação a saúde reprodutiva: métodos contraceptivos;
gravidez; aborto e orientação sexual. Os dados foram coletados no período de outubro a novembro de 2003 e março a abril de 2004. Cabe ressaltar que a mesma só
ocorria uma vez por semana, devido às atividades junto aos Escoteiros acontecerem aos finais de semana, respeitando o horário das atividades de cada Grupo. Os
resultados evidenciaram que a maioria dos adolescentes desconhecem alguns dos aspectos que envolvem a sexualidade e a saúde reprodutiva,reforçando nossa crença
na necessidade de ações de promoção, prevenção e proteção à saúde dessa população. Partindo dos resultados serão organizadas oficinas que contemplem os eixos
temáticos básicos como a questão da corporalidade (integrando as transformações anátomo-fisiológicas durante a puberdade, a concepção, métodos contraceptivos, o
respeito pelo próprio corpo e pelo corpo do outro), relações de gênero (concepções sobre os sexos; o respeito pelo outro sexo) além de questões significativas como
prevenção de DSTs (conhecimento das DSTs, formas de contágio, vias de transmissão, prevenção, discriminação), família, namoro, masturbação, o ‘ficar’, aborto,
homossexualismo dentre outros temas.]
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A terapia intravenosa é um recurso terapêutico e um dos procedimentos invasivos mais comuns realizados em hospitais. Dos pacientes que utilizam
deste recurso, 50% a 75% apresentam complicações, sendo a flebite uma das principais. Flebite é definida como uma inflamação aguda de uma veia que está recebendo
fluidos, caracterizada por edema, dor, desconforto, eritema ao redor da inserção ou ao longo da veia, e/ou pelo desenvolvimento de um “cordão” venoso palpável. Vários
fatores podem desencadear a flebite, tais como: técnica inadequada de inserção do cateter, tonicidade e pH da medicação ou solução, calibre e material do cateter e
tempo decorrido da inserção. Na literatura, a variação encontrada de flebite foi de 2% a 50%. A porcentagem aceitável de flebite deve ser 5 % ou menos. OBJETIVO: O
estudo teve como objetivo avaliar a incidência de flebite em pacientes no pré e pós-operatório de neurocirurgia, identificar o tempo de permanência dos cateteres venosos
periféricos e os possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de flebite. METODOLOGIA: Estudo prospectivo realizado na Unidade de Neurocirurgia do Hospital
São Paulo, no período de outubro de 2003 a abril de 2004. Os pacientes incluídos foram com idade igual ou superior a 18 anos internados na unidade para cirurgia
eletiva. A avaliação inicial do paciente foi realizada a partir de sua primeira inserção periférica até a interrupção da terapia intravenosa ou alta. O sítio de inserção e a
região ao redor foram avaliados diariamente. No instrumento de coleta constaram dados de identificação do paciente e dados sobre o cateter intravenoso periférico e
sobre a terapia intravenosa. RESULTADOS: Neste estudo foram incluídos 60 pacientes, num total de 152 cateteres intravenosos periféricos, todos do tipo cateter sobre
agulha. Dos 60 pacientes, 31 (51,7%) eram do sexo feminino e 29 (48,3%) do sexo masculino, com uma mediana de idade de 46 anos, variando de 18 a 84 anos. Dos
152 cateteres intravenosos periféricos, 58 (38,1%) foram inseridos no pré-operatório, 58 (38,1%) no pós-operatório e 36 (23,8%) no trans-operatório. Considerando-se o
total de 152 cateteres periféricos, ocorreram 16 (10,5%) episódios de flebite. Das 16 flebites, 11 (68,75%) ocorreram no período pós-operatório em cateteres inseridos
no pós-operatório, 3 (18,75%) flebites ocorreram no pós-operatório em cateteres inseridos no trans-operatório e 2 (12,5%) ocorreram no pré-operatório em cateteres
inseridos no pré-operatório (p=0,02). Houve relação estatisticamente significante entre a incidência de flebite e o período pós-operatório. O tempo de permanência dos
cateteres variou de 2 a 216 horas, com uma mediana de 24 horas. Dos 152 cateteres periféricos, 109 (71,7%) permaneceram no local de inserção por até 48 horas. Dos
43 (28,3%) cateteres que permaneceram por mais de 48 horas, ocorreram 10 (23,2%) casos de flebite (p=0,035). Houve relação estatisticamente significante entre o
tempo de permanência maior que 48 horas e a ocorrência de flebite. As flebites ocorreram predominantemente nas formas de manutenção intermitente dos cateteres
com 21,8% do total. Houve relação estatisticamente significante entre a ocorrência de flebite e a forma de manutenção intermitente dos cateteres intravenosos periféricos
(p=0,002). Dos 152 cateteres, 51 (33,5%) foram retirados devido à alta do tratamento, sendo 38 (25%) por término da terapia intravenosa e 13 (8,5%) por alta hospitalar.
Outros 57 (37,5%) foram retirados devido a ocorrências adversas, sendo 22 (14,4%) por obstrução do cateter, 16 (10,5%) por flebite, 12 (8%) por infiltração, 6 (4%) por
remoção acidental do cateter e 1 (0,6%) por dobra do cateter. CONCLUSÕES: Este trabalho concluiu que a incidência de flebite em relação aos cateteres inseridos em
veias periféricas foi de 10,5%, sendo o dobro da taxa recomendada pela literatura. O tempo de permanência dos cateteres variou de 2 a 216 horas, sendo que os
cateteres instalados com menos de 48 horas tiveram menor incidência de flebite. Os fatores de risco mais associados aos cateteres que evoluíram com flebite foram:
tempo de permanência maior que 48 horas, manutenção intermitente dos cateteres e inserção no período pós-operatório.
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Resumo:

A pneumonia hospitalar (PH) é definida como aquela que se instala após 48 a 72 horas de internação, não sendo produzida por germes previamente incubados no
momento da admissão (FRANCO et. al.,1998). As PH são atualmente a segunda ou terceira causa de infecção hospitalar, ocorrendo em torno de 5 a 10% das internações.
A presença de PH aumenta a permanência hospitalar em 7 a 9 dias, o custo de internação em 5800 dólares por paciente, sendo a mortalidade elevada em torno de 16
a 37%. Diversos fatores têm sido responsabilizados pelo aumento do risco de PH, sobretudo em pacientes submetidos a cuidados intensivos sob ventilação mecânica.
Estes fatores de risco podem estar relacionados às condições clínicas do hospedeiro; as medidas que visam ao controle de infecções; bem como, às características das
práticas intervencionistas, de monitoramento, de diagnóstico e terapêutica. A incidência da PH nos últimos vinte anos depende diretamente do perfil dos pacientes
admitidos em Unidade de Terapia Intensiva, caracterizando-se por um contingente de indivíduos mais idosos, com doenças subjacentes de maior gravidade, pela
utilização freqüente de métodos invasivos e ventilação artificial, de cirurgias de grande porte, além do uso corriqueiro de terapia imunossupressora, aumentando a
suscetibilidade do hospedeiro às infecções bacterianas e a mortalidade. Interferir na cadeia epidemiológica da PH é fundamental para sua prevenção e controle, e uma
das formas é o conhecimento de seus fatores de risco. O objetivo deste trabalho é identificar os fatores de risco para o desenvolvimento da PH. O estudo foi realizado
na Unidade de Terapia Intensiva Geral, na Unidade de Terapia Intensiva da Pneumologia e na Retaguarda Grave do Pronto Socorro do Hospital São Paulo. Foram
acompanhados pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, com diagnóstico médico de PH. Os pacientes foram seguidos diariamente a partir de 72
horas do momento da admissão nas unidades mencionadas até seu óbito, alta ou transferência, e foram classificados como colonizadores/portadores de PH ou não.
Foram acompanhados 39 pacientes internados na unidades mencionadas, com idade média de 45 anos, sendo 22 (56,4%) homens e 17 (43,6%) mulheres, destes, 19
(48,7%) desenvolveram PH e 20 (51,3%) não desenvolveram. Nos pacientes portadores de PH, o tempo médio de internação foi de 15 dias, e o tempo médio para o
desenvolvimento da PH foi de 5 dias. Todos os portadores de PH estavam sedados com intubação orotraqueal, ventilação mecânica e sonda nasogástrica/enteral, 94,7%
faziam uso de antiácido e antagonista H2, 47,4% faziam uso de corticóides, 42,1% apresentavam patologias associadas como: HAS, DM, DPOC, cardiopatias, 36,8%
eram tabagistas, 31,5% realizaram cirurgia extensa e/ou prolongada (>4 horas), 31,5% estavam em choque, 31,5% foram extubados, 26,3% apresentavam idade > 60
anos, 26,3% apresentaram Glasgow < 9, 15,7% eram elitistas, 15,7% faziam uso de dreno de tórax, 10,6% apresentavam doença neuromuscular, 5,3% estavam
desnutridos e 5,3% estavam em nebulização. Destes pacientes, 63,1% foram transferidos para outras unidades, 26,3% foram a óbito e 10,6% tiveram alta hospitalar.
Nos pacientes não portadores de PH, o tempo médio de internação foi de 7,5 dias, 90% estavam com intubação orotraqueal e ventilação mecânica, 80% sedados, 80%
faziam uso de antiácido e antagonista H2, 65% utizaram sonda nasogástrica/enteral, 55% apresentavam patologias associadas como: HAS, DM, DPOC, cardiopatias,
45% faziam uso de corticóides, 45% foram extubados, 40% realizaram cirurgia extensa e/ou prolongada (>4 horas), 25% eram tabagistas, 25% estavam em nebulização,
20% estavam em choque, 20% apresentavam idade > 60 anos, 15% apresentaram Glasgow < 9, 10% estavam desnutridos, 5% eram etilistas, 5% faziam uso de dreno
de tórax, 5% apresentavam doença neuromuscular e 5% apresentavam traqueostomia. Destes pacientes, 70% foram transferidos para outras unidades, 25% foram a
óbito e 5% tiveram alta hospitalar. Os resultados obtidos permitiram concluir que o tempo de internação em unidades de terapia intensiva representa risco de
desenvolvimento PH e pacientes sedados, com intubação orotraqueal em ventilação mecânica, com sonda nasogátrica/enteral também apresentaram risco maior para
o desenvolvimento de pneumonia hospitalar. O índice de mortalidade em relação aos pacientes com pneumonia foi elevado (26,3%), semelhante ao índice relatado na
literatura. O presente estudo teve como intuito contribuir para o melhor entendimento do efeito da PH identificando os fatores de risco para o seu desenvolvimento. A
identificação destes fatores de risco é necessária para relacionarmos com possíveis intervenções que possam estabelecer medidas para prevenção e controle da
pneumonia hospitalar, já que as mesmas são responsáveis por grandes perdas em relação ao sistema previdenciário assistencial e perdas inestimáveis no setor social.
Participantes:

Ligia Cristina de Souza Camara, Simone Regina de Azevedo, Ana Rita de Cássia Bettencourt, Dulce Aparecida Barbosa

158

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Enfermagem
Título:

INTERFERÊNCIA DO USO DE ESMALTE DE UNHA E LUZ AMBIENTE NA MONITORIZAÇÃO DA
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO PELO OXÍMETRO DE PULSO

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Azevedo, S.R.; Câmara, L.S.; Bettencourt, A.R.C.; Diccini, S.
Simone Regina de Azevedo
Ana Rita de Cassia Bittencourt - UNIFESP - Enfermagem / Fundamentos de Enfermagem e Enf. Medico-cirurgica

Resumo:

A oximetria de pulso é um método não invasivo utilizado para monitorização da saturação de oxigênio (SpO2).
A técnica do oxímetro de pulso é baseada na absorção de luz infravermelha (940nm) pela hemoglobina oxigenada e luz vermelha (660nm) pela hemoglobina reduzida.
Assim, o sensor periférico emite esses dois comprimentos de onda que atravessam os tecidos monitorizados e são absorvidos pelo fotodetector no extremo oposto da
fonte que emitiu a luz. Esse sinal pulsátil, captado pelo aparelho em forma de uma relação absorção da luz vermelha/ absorção da luz infravermelha se transmite a um
micro processador que é empiricamente calibrado para SpO2.
O oxímetro de pulso só pode funcionar se detectar a variação da transmissão da luz, portanto existem limitações quanto ao seu uso como baixa perfusão periférica,
vasoconstrição, arritmias, anemia, hemoglobinopatias, luz fluorescente, movimentação e pigmento de verniz nas unhas (esmalte).
Este estudo teve como objetivo verificar se ocorre interferência nos valores da SpO2 na monitorização com o oxímetro de pulso quando a paciente com distúrbios
respiratórios faz uso de esmalte nas unhas; e verificar se ocorre influência da luz ambiente neste tipo de monitorização.
Foram estudadas 43 pacientes do sexo feminino com distúrbios respiratórios e idade média de 55,3 anos, internadas nas unidades da Retaguarda, Clínica Médica e
Pneumologia do Hospital São Paulo, sendo que 28 (65%) eram brancas, 10 (23%) pardas, 3 (7%) negras, e 2 (5%) amarelas. Foi utilizado como critério de exclusão:
pacientes ictéricos, com hipotermia, cianose periférica, fazendo uso de drogas vasoativas.
Avaliamos os valores da SpO2 em todos os dedos da mão esquerda e comparamos com o respectivo dedo da mão direita. Para avaliar a interferência do esmalte na
oximetria de pulso, os esmaltes foram aplicados na mão esquerda obedecendo a seguinte seqüência: o dedo mínimo recebeu a cor base, o dedo anular a cor rosa
cintilante, o dedo médio a cor rosa, o dedo indicador a cor chocolate e o dedo polegar a cor vinho. Cada dedo da mão esquerda (com esmalte) teve o seu respectivo
dedo controle na mão direita.
Enquanto aguardávamos a secagem do esmalte na mão esquerda, avaliamos na mão direita, a interferência da luz ambiente na monitorização com oximetro de pulso.
Primeiramente, verificamos a SpO2 sob a luz ambiente e depois a mão foi coberta, com um cobertor, para impedir o foco luminoso e a SpO2 foi novamente verificada.
Foi utilizado o aparelho portátil da marca Dixtal DX2455, com sensor tipo jacaré. O tempo de estabilização para a realização da medida da saturação de oxigênio foi de
um minuto. Para análise estatística da SpO2 para cada tipo de coloração e presença ou não de luz ambiente foi utilizada a prova de Wilcoxon. O valor p< 0,05 foi utilizado
para indicar a significância estatística.
Os pacientes foram divididos em dois grupos: sem oxigenioterapia, composto por 23 pacientes (53,5%) e com oxigenioterapia (máscara de Venturi e cateter de oxigênio),
composto por 20 pacientes (46,5%).
Na comparação entre as unhas da mão direita com as unhas da mão esquerda em pacientes sem oxigenioterapia, nos dedos mínimo (p=0,07), anular (p=0,87), médio
(p=0,38), indicador (p=0,28) e polegar (p=0,39) não foram encontrada diferença estatiscamente significante quanto a média da SpO2. Em pacientes com oxigenioterapia,
nos dedos mínimo (p=0,58), anular (p=0,25), médio (p=0,34), indicador (p=0,50) e polegar (p=0,46) também não foram encontrada diferença estatiscamente significante
quanto a média da SpO2.
Na comparação entre as unhas da mão direita (com luz) e na ausência de luz em pacientes sem oxigenioterapia, nos dedos mínimo (p=0,33), anular (p=0,33), médio
(p=0,41), indicador (p=0,10) e polegar (p=0,23) não foram encontrada diferença estatiscamente significante quanto a média da SpO2. Em pacientes com oxigenioterapia,
nos dedos mínimo (p=0,10), anular (p=0,47), médio (p=0,42), indicador (p=0,32) e polegar (p=0,35) também não foram encontrada diferença estatiscamente significante
quanto a média da SpO2.
Quando comparadas as medidas da SpO2 com o respectivo dedo controle, em pacientes sem oxigenioterapia, as colorações base (p=0,28), rosa cintilante (p=0,64),
rosa (p=0,79), chocolate (p=0,83) e vinho (p=0,74) não apresentaram diferença estatisticamente significativa. E quando comparadas as medidas da SpO2 com o
respectivo dedo controle, em pacientes com oxigenioterapia, as colorações base (p=0,70), rosa cintilante (p=0,69), rosa (p=0,66), chocolate (p=0,88) e vinho (p=0,56)
também não apresentaram diferença estatisticamente significativa.
Os resultados demonstram que não houve diferença estatisticamente significante nos valores da SpO2 na monitorização com o oxímetro de pulso em relação ao uso de
esmalte de unha, assim como na presença ou ausência de luz ambiente. O esmalte de unha talvez não seja um fator limitante na monitorização com o oxímetro de pulso,
pois os resultados apontam uma tendência neste sentido, indicando a necessidade de mais pesquisas sobre o tema.
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Resumo:

Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida (QV) refere-se ao bem estar físico, mental, social e ocupacional de um indivíduo. Conhecer indicadores
de QV é fundamental, pois mostram aspectos da saúde das pessoas. Muitos doentes necessitam de cuidados diversos, como é o caso dos renais crônicos e em geral
os parentes mais próximos assumem essa responsabilidade. Estes tornam-se sobrecarregados e, consequentemente, apresentam alterações na qualidade de vida.
Frente a isso, foi realizado um levantamento das necessidades dos cuidadores para posteriormente sugerir intervenções direcionadas às suas solicitações. A pesquisa
foi realizada na Unidade de Diálise do Hospital São Paulo, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi aplicado a 42 cuidadores os seguintes questionários:
questionário de identificação (que visa levantamento sócio-econômico, psicológico e religioso), o instrumento Cargiver Burden Scale (que avalia aspectos gerais da
qualidade de vida de uma população específica à dos cuidadores) e por último, o Índice Cognitivo de Depressão.Os cuidadores têm relacionamento bom com seus
pacientes em 46% dos casos, excelente em 40% e 14% dizem ter relacionamento ruim ou péssimo. Das necessidades dos cuidadores, 43% gostariam de receber
orientação profissional, 29% suporte econômico, 18% suporte social e 10% suporte psicológico. Em 85,7% dos cuidadores a depressão está ausente. Dos 14,3% que
têm depressão, 50% apresentam depressão leve e 50% moderada. Todos os cuidadores que apresentaram depressão ou ficaram no limite máximo para depressão leve
são do sexo feminino.A grande maioria dos cuidadores considera que as orientações profissionais podem fazer diferença na qualidade do cuidado que prestam. Serviços
de diálise precisam considerar o cuidador como uma pessoa com potencial para desenvolver problemas emocionais, principalmente se for do sexo feminino. Serviços
de diálise devem investir num suporte a ser oferecido aos cuidadores, pois isto pode refletir positivamente no tratamento dos pacientes a eles vinculados.
Participantes:

Selma Cañellas Crivelari, Renata Naomi Kikuda

160

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Enfermagem
Título:

Modificações na qualidade de vida de portadores de diabetes tipo 1 proporcionadas pelo exercício

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Soares, K.O.
Karin Oracic Soares
Odete de Oliveira - UNIFESP - Enfermagem / Enfermagem em Saude Publica e Adm. Aplicada a Enf

Resumo:
A presente pesquisa consiste em investigar as modificações na qualidade de vida de portadores de diabetes tipo 1 proporcionadas pelo exercício. Trata-se de um estudo
observacional analítico, realizado exclusivamente através de questionário. Participaram do estudo 64 pacientes de 13 a 20 anos de ambos os sexos. A coleta de dados
foi realizada de janeiro a maio de 2004 no Centro de Diabetes da Universidade Federal de São Paulo. Concluiu-se que a hipoglicemia é mais frequente no grupo que
realiza exercícios habitualmente, assim como a redução da quantidade de insulina. A hiperglicemia surgiu com maior freqüência no grupo que não possuia o hábito de
exercitar-se. A melhoria de complicações possivelmente relacionadas ao diabetes e os benefícios emocionais não apresentaram diferença significativa entre os dois
grupos.
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Resumo:
A pesquisa em apreço emergiu para dar continuidade ao estudo realizado por FERREIRA et al. (2003), como parte integrante do PIBIC/CNPq/UNIFEP; trata-se de uma
pesquisa descritiva que têm como objetivos: verificar por meio do jogo educativo os conhecimentos dos jovens sobre a seqüência correta da colocação do condom e
avaliar o jogo como forma de educação em saúde. Tem por finalidade subsidiar a elaboração das atividades educativas desenvolvidas no Projeto de Extensão
Corporalidade e Saúde. A população estudada constitui-se de 191 adolescentes, sendo 51% do sexo masculino e 49% do sexo feminino, na faixa etária de 12 a 24 anos
de idade. A coleta de dados foi realizada no período de abril e maio de 2004 por meio de três instrumentos; um jogo contendo molduras corretas e incorretas sobre a
colocação do condom estando na forma de banner; um quadro a ser preenchido pelos jovens após observarem as molduras do banner; e um questionário que caracteriza
a população e avalia o jogo como uma forma de educar em saúde. Os principais resultados mostram que os adolescentes e jovens não possuem conhecimentos
suficientes sobre a seqüência da colocação do condom, embora quase 50% referiram o seu uso. Em relação ao jogo educativo, a maioria atribuiu os conceitos excelente
e bom ao jogo, acreditam também que o jogo é um método eficiente na educação em saúde para os jovens.
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Resumo:

Introdução: Pés e anexos são observados diariamente no Centro de Diabetes da Universidade Federal de São Paulo quanto a sua sensibilidade e integridade.
Rotineiramente, os portadores de diabetes apresentam alterações das unhas (onicopatias). Vários fatores, como baixa vascularização periférica, contribuem para o
desenvolvimento de tais lesões. O diagnóstico clínico das lesões ungueais é importante, no entanto deve ser complementado com o exame laboratorial devido à etiologia
que, muitas vezes, pode ser de origem microbiana, como as onicomicoses causadas por fungos filamentosos e leveduriformes. O tratamento adequado das onicopatias
previne infecções secundárias, o agravamento do “pé diabético” e gastos desnecessários com medicamentos de custo elevado. Objetivo: Comparar os resultados
laboratoriais do exame micológico de escamas das unhas dos pés de pacientes diabéticos e teste sensibilidade com o diagnóstico clínico de onicomicose. Materiais &
métodos: Este estudo quantitativo examinou 100 pacientes acima de 40 anos de ambos os sexos. Após assinado o termo de consentimento, foi aplicado questionário,
realizado exame micológico e teste de sensibilidade. Os resultados foram comparados com diagnóstico feito a “olho nu”. Resultados: A população estudada foi de 53
homens e 47 mulheres, sendo a maior parte de cor branca (77%), entre 51 e 70 anos (67%), portadores de DM tipo 2 (92%) e convívio com a doença por um período
de 6 a 19 anos (71%) . Hipoglicemiante oral (HO), insulina (I), HO + I ou apenas dieta eram condutas terapêuticas adotadas respectivamente por 57%, 22%, 7% e 14%.
A preferência por calçado fechado foi verificada em 76%, sendo tais artigos reutilizados todos os dias por 42%. A meia sintética (43%) era a mais utilizada. Cerca de
25% não usavam meias e 28% reutilizavam tal acessório. Ausência de tratamento prévio foi relatada por 70% dos participantes. Em 30% dos casos que realizaram
tratamento prévio (local e/ou sistêmico), 10 % obtiveram evolução favorável, no entanto, com recidivas. Onicomicose subungueal (72%) e distrófica total (21%). Alteração
no hálux foi verificada em todos os casos. Espécies de Candida não-albicans foram as leveduras mais isoladas. O gênero Trichosporon e Rhodotorula apresentaram
maior inibição no meio Sabouraud dextrose ágar com Gentamicina e Cloranfenicol. Dermatófitos (22%) foram os fungos filamentosos de maior freqüência, seguido de
fungos demácios (14%). Hifas septadas hialinas foram verificadas em 59% das amostras e leveduras em 11%. A positividade micológica das amostras foi de 88%. As
seguintes alterações de sensibilidade foram encontradas: 31% térmica, 6% tátil, 2% vibratória, 11% térmica e vibratória, 16% tátil e térmica, 2% tátil e vibratória e 12%
tátil, térmica e vibratória. Um total de 20% dos pacientes não apresentaram nenhum tipo de alteração. Conclusão: Alta positividade micológica verificada em escamas
de unhas dos portadores de diabetes demonstra que o tratamento sistêmico ou tópico com antifúngicos e os cuidados apropriados com os pés podem ser preventivos,
especialmente quando há baixa sensibilidade.
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Resumo:

A partir de nossas vivências, seja como aluna do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM, como também como
docente de Enfermagem desta mesma instituição, temos observado que nem sempre o enfermeiro está preparado para o atendimento do paciente no que diz respeito
aos cuidados a serem prestados em relação a queixa de dor. Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor - SBED (2004) a dor pode ser considerada como um
sintoma ou manifestação de uma doença ou afecção orgânica, mas também pode vir a constituir um quadro clínico mais complexo. A dor crônica merece maior atenção
por parte dos profissionais de saúde, pois é ela que acaba com a qualidade de vida, limitando a movimentação, a agilidade, a atividade e o bem-estar das pessoas.
Qualquer dor, seja ela aguda ou crônica, tenha ela causa conhecida ou não, tem sempre um componente psicológico. Este componente psicológico é extremamente
variável de pessoa para pessoa, e é modificado e influenciado por fatores culturais, étnicos, sociais e ambientais. Em relação à utilização de escalas e inventários para
quantificação e qualificação da dor, Oliveira et alli (2002) observam que seu uso possibilita comparar as características e a intensidade da dor e as suas modificações
temporais em um mesmo doente, em momentos diferentes, entre doentes diferentes e em unidades assistenciais e de pesquisa diferentes. Esses autores recomendam
entre esses métodos a Escala de Dor MacGill (QDM), citando-a como um dos mais empregados mundialmente, destacando também que ela possibilita a avaliação a dor
sob o prisma multidimensional, uniformizando expressões utilizadas para descrevê-la. Dessa forma observamos ser de vital importância que, tanto a equipe
multidisciplinar, como também o próprio paciente e as pessoas que cuidam ou convivem com ele estejam empenhadas para o reconhecimento da dor e também em
conhecer meios que possibilitem sua reabilitação. Disto resulta a necessidade de se preparar adequadamente os profissionais de saúde para lidarem com esse assunto,
e em especial o profissional enfermeiro. O Conselho Internacional de Enfermeiros, em declaração de 2000, observa que a avaliação da dor é parte tão essencial dos
cuidados de enfermagem que não deve ser limitada somente aos pacientes terminais. Observa também que a inclusão da avaliação da dor, com apropriado registro e
conseqüente intervenção, assegura que todos os pacientes, incluindo os terminais, tenham acesso a intervenções para controle da dor. Acreditamos que os educadores
de enfermagem devem assegurar que todos os estudantes tenham conhecimentos sobre dor e sofrimento, e que eles entendam a necessidade da monitorização e
registro sistemático da dor como o quinto sinal vital. Mediante nossas inquietações e os referenciais acima estudados acreditamos ser importante realizarmos um
levantamento junto as profissionais enfermeiras sobre suas experiências em relação à assistência prestada junto aos pacientes hospitalizados com sintomatologia de
dor, para que assim possamos conhecer a sua percepção sobre a importância da utilização das escalas de dor na prestação dos cuidados de enfermagem junto a esses
pacientes. Sendo assim estabelecemos os seguintes objetivos para este trabalho: 1) conhecer a experiência da enfermeira quanto ao manejo e controle da dor na
assistência a pacientes clínicos e cirúrgicos, e 2) compreender a percepção que a profissional enfermeira possui a respeito da utilização das escalas de dor para a
assistência aos pacientes clínicos e cirúrgicos. Para atingirmos estes objetivos utilizaremos os princípios da abordagem qualitativa, seguindo o referencial fenomenológico
pois pretendemos analisar as vivências e percepções da profissional enfermeira dentro da realidade imediata da assistência em unidades clínicas e cirúrgicas, buscando
posteriormente o significado e os pressupostos destes fenômenos. Realizaremos entrevistas gravadas junto aos sujeitos de pesquisa, que serão norteadas por duas
questões básicas referentes aos objetivos propostos: Qual é a sua experiência em relação ao manejo e controle da dor na assistência ao paciente? O que você conhece
em relação a utilização de escalas de dor para o manejo e controle da dor na assistência ao paciente? As entrevistas serão gravadas mediante termo de consentimento
livre e esclarecido assinado pelos sujeitos de pesquisa, em ambiente reservado, que garanta a privacidade dos depoimentos. Os dados obtidos serão analisados
posteriormente a partir dos pressupostos de GIORGI (1985) que destaca os seguintes procedimentos a serem realizados:na análise dos discursos: Leitura e releitura
atentiva das respostas obtidas na íntegra; obtenção das unidades de significado encontradas nos discursos; transformação das unidades de significado na linguagem
das pesquisadoras; obtenção das convergências entre os significados a partir da visão das pesquisadoras e interpretação dos significados à luz dos pressupostos
fenomenológicos. Já recebemos parecer favorável do Comitê de Ética Pesquisa de nossa Universidade onde daremos continuidade ao estudo.
Participantes: Amanda da Silva Crivaro, Rosali Isabel Barduchi Ohl
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Resumo:

Objetivo. Conhecer o perfil epidemiológico do paciente atendido, visando atuar profilaticamente nos fatores desencadeantes e agravantes responsáveis pelo
aparecimento das lesões.
Métodos. Estudo prospectivo realizado mediante coleta de dados e acompanhamento dos curativos de pacientes atendidos no Ambulatório de Curativos da Disciplina
de Cirurgia Vascular do Hospital São Paulo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um protocolo composto por variáveis de identificação pessoal e
antecedentes clínicos. O acompanhamento do curativo permitiu a observação do aspecto da lesão. A coleta foi realizada entre outubro de 2003 e maio de 2004 e o
protocolo foi aplicado aos pacientes portadores de úlceras crônicas em membros inferiores com idade superior a 18 anos.
Resultados. Foram entrevistadas 60 pessoas. Destas, 57% (34) eram homens. A idade média dos pacientes foi de 59,56 anos (21-85 anos), sendo que 55% deles tinham
idade maior que 60 anos. Segundo a etiologia da lesão, os dados encontrados foram: 46% (28) de origem venosa, 10% (06) arterial, 10% (06) hipertensiva, 22% (13)
diabética, 8% (5) mista (arterial e venosa), 2% (1) síndrome pós trombótica e 2% (1) ainda não possuíam diagnóstico definido. Com relação aos antecedentes clínicos,
70% (42) eram hipertensos, 33% (33) diabéticos, 20% (12) possuíam algum tipo de cardiopatia e 60% (36) eram portadores de varizes. Segundo o hábito de fumar 32%
(19) dos pacientes afirmaram ser fumantes e 13% (08) ex-fumantes. Foi observado ainda que 77% (46%) dos pacientes possuíam apenas uma ferida, sendo que mais
da metade das úlceras (58%) abriram por causas traumáticas, tais como pancadas, prurido e quedas.
Conclusão. O estudo demonstrou até o momento um maior número de úlceras de etiologia venosa, geralmente recorrente, de longo tratamento e associadas a outras
doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão e varizes. Estes dados evidenciam que além das medidas curativas, é importante o tratamento das doenças
associadas como coadjuvante no tratamento das úlceras crônicas.
UNITERMOS: Úlcera. Estase venosa. Curativo. Epidemiologia.
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Resumo:
Introdução: O Centro de Material Esterilizado (CME) é uma unidade do hospital que tem por finalidade o preparo e esterilização de material utilizado na assistência
médica e de enfermagem, tornando mais fácil seu controle, conservação, manutenção e reserva (MOURA, 1996). Conforme o modo com que este trabalho está
organizado, bem como as condições sob as quais se desenvolve, pode provocar doenças, acidentes, desgaste físico e/ou mental aos trabalhadores (BENATTI, 1997).
Assim, o CME pode se tornar um ambiente de risco para os funcionários, que podem estar expostos a temperaturas ambientais elevadas, movimentos repetitivos,
iluminação deficiente e ruído excessivo. Objetivo: Este estudo teve como objetivos: 1.realizar o reconhecimento dos riscos existentes no CME de um hospital escola de
grande porte do município de São Paulo; 2.conhecer a percepção que os trabalhadores do CME tinham sobre os riscos ocupacionais a que estavam expostos. Material
e Método: O reconhecimento dos riscos existentes no ambiente de trabalho foi realizado por meio da observação sistematizada do ambiente de trabalho para identificação
dos fatores de riscos presentes. A avaliação qualitativa dos riscos ambientais do Centro de Material Esterilizado foi realizada utilizando-se o método proposto por
TRIVELATO (2001). Inicialmente foram identificados os agentes que apresentavam potencial para causar danos ou perigo à saúde dos trabalhadores, verificando-se
como ocorria a exposição a estes agentes. Esta etapa envolveu o conhecimento da forma como o trabalho era executado, processos utilizados, leiaute das instalações
incluindo as dimensões dos locais de trabalho e áreas sobre influência potencial de contaminantes. Foram relacionados os produtos e materiais utilizados, as fontes
potenciais de contaminantes, as circunstâncias que poderiam gerar vazamentos, a possibilidade de se criarem condições perigosas, a disposição das máquinas e
equipamentos. As atividades dos trabalhadores foram examinadas observando-se o tipo de exposição, as exigências físicas do trabalho executado, o tipo de jornada,
função e número de trabalhadores envolvidos além do posicionamento destes em relação às máquinas. Para conhecer a percepção dos trabalhadores sobre os riscos
ocupacionais a que estavam expostos a coleta de dados foi realizada aplicando-se um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas. Foram
consideradas, ainda, as condições de saúde dos trabalhadores e suas queixas no último ano de trabalho. Resultados: Dos 63 funcionários do CME, 89,0% aceitaram
participar da pesquisa, sendo 91,1% do sexo feminino, 60,7% pertencentes à categoria auxiliar de enfermagem. O exercício de outra atividade com remuneração era
feito por 32,0% dos entrevistados. Com respeito as condições ambientais do CME, 32,2% dos entrevistados relataram que o setor de trabalho está localizado em áreas
cuja temperatura ambiental é fria ou muito fria enquanto 81,4% citaram o ruído como elevado. Quanto a realização das suas atividades no CME, 44,6% dos participantes
relataram que a posição em as realizavam era principalmente em pé. Para 77,8% dos entrevistados o volume de tarefas era grande ou excessivo e 64,4% acreditavam
que exigiam muito esforço físico sendo que 54,2% citaram elevadas exigências mentais na sua execução. Na caracterização das suas atividades quanto as suas
sensações ao executá-las, 70,6% dos entrevistados descreveram com sentimentos negativos (cansativas, monótonas, repetitivas e imprevisíveis). Entre os participantes,
51,8% apresentaram algum problema de saúde que e destes 69,0% acreditavam haver relação com a atividade desenvolvida no CME, sendo o esforço físico o principal
responsável pelo transtorno. Dos trabalhadores, 13,4% relataram a necessidade de mais máquinas e 11,4% relataram a necessidade da contratação de novos
funcionários.
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Resumo:
O presente estudo, de natureza qualitativa, visa contribuir para a formação do estudante de enfermagem, tendo como finalidade responder a seguinte questão: Como a
aluna sente, percebe, organiza-se diante da possibilidade ou da concretude da morte de um cliente? Esta problematização emergiu de um processo reflexivo em que o
fenômeno da morte deixou o convívio familiar e passou a residir nos Hospitais, nesta transferência o profissional de enfermagem passou a ter um papel vital no cuidado
do cliente com prognóstico de morte. Os sujeitos deste estudo foram 40 estudantes do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP. Os objetivos são: conhecer as representações dos alunos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, frente as questões
que envolvem a morte e o morrer; contribuir com conteúdo para elaboração de aulas sobre o tema na disciplina curricular Psicologia Aplicada à Saúde. Como percurso
metodológico utilizamos a premissas das Representações Sociais, utilizando a técnica de entrevista com duas questões norteadoras não estruturadas. Os resultados
deste estudo foram organizados em gráfico, tendo como núcleo central da representação o evento morte e como representações periféricas mais importantes: conceitos,
medo da morte e relacionamento aluno-paciente.
DESCRITORES: Estudantes de Enfermagem. Morte. Recursos humanos de enfermagem. Saúde mental.
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Resumo:
No mundo, o número de pessoas com feridas crônicas tem aumentado consideravelmente, em função da alta morbidade de patologias que predispõe esse agravo.
Atualmente, utiliza-se para o tratamento destas feridas uma série de terapias tópicas, e alguns estudos têm demonstrado como tais terapias interferem no tratamento
dos pacientes. Esta investigação visa identificar evidências clínicas encontradas na literatura sobre o tratamento de feridas crônicas, e a interferência das terapias tópicas
no prognóstico de cicatrização. O estudo é baseado em uma análise sistemática, ou seja, uma revisão planejada, realizada através de levantamento bibliográfico por
meio de bases de dados, para responder a uma pergunta específica, que reúne de forma organizada alguns resultados de pesquisas clínicas, identificando, selecionando
e avaliando criticamente os trabalhos. Os artigos foram selecionados por meio de bases de dados (Cochrane, Lilacs e Medline), correspondente ao período de 1991 a
2004, identificando estudos que enunciassem resultados clínicos para o tratamento de pessoas com ferimentos crônicos utilizando tecnologias avançadas. A
apresentação dos resultados desta investigação é baseada na descrição das propriedades das coberturas utilizadas para o tratamento de feridas crônicas, ou seja, a
forma do produto e sua ação específica indicada para a otimização do processo de cicatrização. As coberturas cuja função foram de oferecer um ambiente úmido para
estimular a migração celular, demonstraram não serem favoráveis para feridas muito exsudativas, pois observou-se um aumento do número de trocas (p<0.001, Wynne
e col, 2004). Em relação às feridas com pouca ou moderada quantidade de exsudato observou-se tempo de cicatrização mais rápido, remoção mais fácil (p<0.001,
Seeley e col, 1999), rapidez na troca (p<0.001, Seeley e col, 1999), e estímulo ao desbridamento autolítico quando a cobertura oferecia umidade. Ao associar umidade
com absorção obtém-se uma cicatrização mais rápida em úlceras por pressão de graus III e IV, quando comparados apenas com a umidade (p<0.001, Belmin e col,
2002). Terapias tópicas absorventes, do tipo espumas ou fibras algínicas, evidenciaram clinicamente uma maior formação de tecido de granulação (p=0.04, Lalau e col,
2002), diminuição da dor (p=0.047, Lalau e col, 2002; p=0.023, Thomas e col, 1997) e do número de trocas dos curativos (p<0.005, Andersen e col, 2002), maior
capacidade de absorção do exsudato (p<0.005, Andersen e col, 2002; p<0,0001, Thomas e col, 1997), diminuição do odor, maior conforto (p=0.023, Thomas e col, 1997)
e redução da toxicidade para os fibroblastos. Curativos adsorventes, ou seja, àqueles que permitem trocas gasosas pela adsorção das moléculas que causam odor
desagradável, e impregnados com substâncias bactericidas, demonstraram melhor epitelização e diminuição do tamanho da ferida quando comparados com um grupo
em tratamento convencional (p<0.05, Bowler e col, 1999). Terapias cujas funções são bactericidas evidenciaram reepitelização mais rápida da ferida (p=0.03, De Gracia,
2001) e a propriedade de adsorver e reter microorganismos (p<0.05, Bowler e col, 1999), fundamentais para manter um estímulo à cicatrização. Curativos de barreira
bacteriana também demonstraram redução na área da ferida (p<0.05, Bradley e col, 1999). A não aderência da cobertura no leito da ferida deve ser um princípio universal
em todos os curativos (Turner, 1982), uma vez que preserva a formação da granulação. Sendo assim, em relação a essa função a evidência é comprovada pelo menor
tempo de cicatrização da ferida (p<0.02, Kloth e col, 2002). Os resultados encontrados demonstram que as evidências clínicas ainda são insuficientes e parciais para
apontar a interferência das terapias tópicas no tratamento de pessoas com feridas crônicas, porém tais evidências incitam a compreensão da relação entre os co-fatores
que interferem na cicatrização e as condições tópicas para o fomento desse processo. Compreendemos que a assistência de enfermagem engloba uma multifatoriedade
de circunstâncias ambientais, sociais, de hábitos e clínicas que determinam o diferencial dos cuidados a serem prestados a estes indivíduos. É fundamental que esses
cuidados sejam permeados por uma abordagem transdisciplinar, baseados no raciocínio clínico para a escolha da melhor terapêutica tópica que propicie conforto,
estímulo ao processo de cicatrização e melhoria da qualidade de vida do paciente.
Dessa maneira, há um amplo campo na assistência, pesquisa e educação na área que pode contribuir para a melhoria da qualidade da assistência e do prognóstico de
cicatrização no tratamento de pessoas com ferimentos crônicos.
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Resumo:
Introdução: A alta precoce é segura e benéfica para as pacientes, desde que tanto estas quanto a equipe de saúde recebam orientações específicas sobre o controle de
infecção, a fim de que as taxas dessa ocorrência possam ser reduzidas.Além das orientações e o reconhecimento dos fatores de risco para infecção da ferida cirúrgica
é necessário que a vigilância pós-operatória seja realizada de forma sistemática, de modo a ter maior controle da situação. Tendo em vista a existência de dados
conflitantes sobre a ocorrência de infecção pós-operatória em pacientes com câncer de mama atendidas no Ambulatório de Mastologia do HSP/UNIFESP e submetidas
a tratamento cirúrgico, decidiu-se realizar um novo levantamento, a fim de estimar a real dimensão desse problema.
Objetivo: Verificar a ocorrência de casos de infecção de sítio cirúrgico em pacientes com câncer de mama submetidas a quadrantectomia e mastectomia, e identificar os
fatores de risco para essa ocorrência.
Casuística e método: Estudo prospectivo, desenvolvido no Ambulatório de Mastologia do HSP/UNIFESP, no período de setembro de 2003 a maio de 2004. A população
constituiu-se de 89 pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama naquele período, das quais, 64 fizeram parte da amostra que foi monitorada nos retornos
ambulatoriais. A enfermeira do setor registrava, na ficha de seguimento pós-operatório, os dados sobre as condições da incisão cirúrgica e do sistema de drenagem,
bem como os procedimentos executados por ocasião desses retornos, e as orientações ministradas às pacientes.
Resultado: Tomando por base os dados registrados nas fichas de seguimento pós-operatório das 64 pacientes monitoradas, nove (14,1%) apresentaram diagnóstico de
infecção de sítio cirúrgico, sendo que seis delas foram submetidas a mastectomia e três a quadrantectomia. No que se refere aos fatores de risco, seis pacientes tinham
idade superior a 50 anos, duas eram obesas, cinco tiveram tempo cirúrgico superior a 120 minutos e uma delas foi classificada como ASA III.
Conclusão: Comparando os resultados deste estudo com os do último levantamento realizado nesse Ambulatório (junho de 2003 a agosto de 2003), pode-se constatar
que ambos ficaram próximos (14,1% e 13,3%, respectivamente). Cabe destacar, no entanto, que de acordo com dados de literatura, o percentual de 14,1 % encontrado
neste estudo, ainda permanece elevado. Considera-se necessário o estabelecimento de critérios uniformes para a definição dos casos de infecção de sítio cirúrgico, a
fim de obter dados confiáveis que sirvam de base para a implementação de medidas que visem seu controle.
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Resumo:

Objetivos: Estudar a associação das isoformas da enzima conversora de angiotensina I (ECA), em especial a isoforma de 90 kDa, considerada um possível marcador
genético de hipertensão, com a desnutrição na infância, e a relação entre a expressão/síntese desse marcador e a hipertensão na infância decorrente do quadro de
desnutrição.
Métodos: Foram estudadas 43 crianças desnutridas (Peso/Idade [P/I] ou Estatura/Idade [E/I] abaixo de –1,5), tratadas no CREN (Centro de Recuperação e Educação
Nutricional – UNIFESP) e 8 controles (ambos P/I e E/I entre -1,0 e 2), provenientes da Escola Paulistinha, ligada à UNIFESP. Dessas crianças, 25 eram do sexo masculino
e 26 do sexo feminino. A idade média das crianças do primeiro grupo foi de 3,2 ± 1,2 anos e do segundo grupo foi de 4,7 ± 0,6 anos. Foram aferidos peso, altura e a
pressão arterial das crianças e coletadas amostras de urina para dosagem da atividade da ECA, creatinina urinária e microalbuminúria. A partir do gráfico de crescimento
em relação à idade, sexo e estatura, as crianças foram classificadas de acordo com o percentil de adequação de altura. Foram cruzados os resultados obtidos com os
valores de pressão arterial referentes aos percentis 90 e 95 de pressão arterial para cada sexo e idade (“Update Second Task Force” 1987,1996) e de acordo com o
percentil de estatura. As crianças com pressão sistólica e/ou diastólica acima dos valores padrão do percentil 90 e abaixo do percentil 95 são classificadas como em
risco para vir a desenvolver hipertensão arterial enquanto que as acima do percentil 95 são classificadas como hipertensas. A atividade enzimática da ECA foi determinada
fluorimetricamente, utilizando-se Z-Phe-HL e HHL como substrato.
Resultados: A prevalência de hipertensão arterial no grupo das crianças desnutridas é muito alta (44,2%). 55,8% das crianças deste grupo são normotensas e entre
essas, 37,2% estão em ‘risco de hipertensão’. Os exames laboratoriais não demonstraram nenhuma alteração na função renal, exceto uma criança desnutrida que
apresentava níveis de aumentados de microalbuminúria. Através das análises das dosagens da atividade da ECA, pode-se observar que a relação Z-Phe-HL (ligado a
isoforma N-Domínio da ECA e à hipertensão arterial)/ HHL (ligado a isoforma C-domínio da ECA) é maior que 1 em quase a totalidade das crianças do grupo desnutrido,
o que nos leva a acreditar que essas crianças têm realmente a atividade da isoforma N-domínio aumentada. Quando se analisa somente as crianças de 4 e 5 anos
(grupo no qual nós podemos fazer comparações com o grupo controle), nota-se que, tanto os desnutridos como os controles, tem a relação Z-Phe-HL/ HHL aumentada;
entretanto, comparando-se os dois grupos, observamos que a média dessa relação é maior nas crianças desnutridas com 4 e 5 anos (1,76 e 2,73, respectivamente)
quando comparada aos controles com as mesmas idades (1,38 e 1,61, respectivamente).
Conclusões: Esses dados sugerem que, na urina das crianças desnutridas, a isoforma N-domínio da ECA, responsável pela inativação do vasodilatador Angiotensina 17, que contrapõe as ações da Angiotensina II, pode vir a estar diretamente relacionada à elevada prevalência de hipertensão arterial evidenciada nestas crianças. É
preciso dar continuidade ao trabalho para que se possa aumentar o tamanho do grupo controle em relação às dosagens laboratoriais e que seja feita aferição da pressão
arterial destas crianças, a fim de se melhor correlacionar a clínica com o resultado obtido pelas dosagens laboratoriais.
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Resumo:
Introdução
Até a década de 80, TEPT havia sido estudado extensamente em veteranos de guerra e vítimas de desastres naturais, mas ainda que a doença tenha sido rastreada
por estudos que usaram essas populações de alto risco, o transtorno também pode ocorrer em resposta a eventos traumáticos de menor magnitude experimentados por
indivíduos na população geral. Isso se deu na última década, quando o conceito de TEPT foi ampliado com a classificação das doenças mentais da Associação Americana
de Psiquiatria, o DSM-IV, que possibilitou o diagnóstico pautado em outros acontecimentos que não apenas catástrofes ou ações de guerra.
Dessa forma, a tendência atual de enxergar a doença é dar maior ênfase à percepção do indivíduo e à fenomenologia clínica do transtorno do que à gravidade do
estressor. E é essa mudança de olhar que nos remete à necessidade de estudar os possíveis fatores predisponentes da doença, já que é escassa a literatura sobre
fatores de risco para TEPT, sendo que dentre eles um elemento importante que deve ser ressaltado é a ocorrência de abusos na infância, particularmente abuso físico
e sexual.
Tendo em vista, portanto, o impacto e a prevalência dos abusos na infância que, variam de acordo com os estudos de 2,6% a 11% da população adulta e a crescente
importância do TEPT na traumática realidade atual associados à complexidade da relação entre abuso e TEPT e à escassez de pesquisas relacionadas a isso,
particularmente no Brasil, estudos sobre essa temática são fundamentais para possibilitar um entendimento mais amplo da doença e conseqüentemente propiciar ações
concretas para sua prevenção além de sinalizar para um possível estudo epidemiológico do transtorno no país.
Objetivos
Os objetivos gerais deste estudo são:
Determinar se abusos físicos, psicológicos e/ou sexuais na infância são fatores predisponentes para o desenvolvimento de sintomatologia de Transtorno de Estresse
Pós-Traumático em adultos.
Estimar a prevalência de agressões na infância de origem física, psicológica e/ou sexual na população estudada.
Analisar outros possíveis fatores de risco para TEPT.
Analisar outras características da relação entre abusos e TEPT como tempo de latência entre o abuso e a manifestação da doença, relação entre o tipo de abuso e a
gravidade do quadro clínico do paciente e as comorbidades que acompanham o transtorno.
Materiais e Método
Instrumentos
“SCID-Structured Clinical Interview Diagnostic”. É uma entrevista semi-estruturada que permite diagnosticar os principais transtornos psiquiátricos representados no Eixo
I do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – Quarta edição, DSM-IV.
“Inventário Sociodemográfico” – Dados sociodemográficos serão obtidos a partir de inventário próprio para este estudo. Haverá coleta padronizada de informações a
respeito de sexo, idade, estado civil, profissão, instrução, renda familiar e condições de moradia.
“ETI-The Early Trauma Interview”. É uma entrevista com 56 itens que avalia experiências traumáticas ocorridas antes dos 18 anos em quatro domínios: abuso físico,
abuso sexual, abuso emocional e traumas gerais. Esta fornece um escore que permite quantificar a gravidade do trauma (ETI Childhood Trauma Severity Index).
“THQ – Questionário de História de Trauma”. É uma entrevista com 24 questões que avaliam ocorrência de eventos graves ou traumáticos de diversas origens durante
a vida.
“IES-Impact Event Scale”. É uma escala auto-administrada, composta por 15 itens, que tem como objetivo mensurar a presença de sintomas intrusivos e de esquiva à
posteriori à ocorrência de situações de trauma.
Participantes
Serão selecionados para o estudo 60 indivíduos que preencham os seguintes requisitos:
Fatores de inclusão: Pacientes de ambos os sexos entre 18 e 60 anos de idade.
Fatores de Exclusão: Ter diagnóstico de transtornos esquizofrênicos, delirantes, depressão psicótica, esquizoafetivo, afetivo bipolar, dependência a substâncias
psicoativas nos últimos 6 meses.
Procedimentos
Os indivíduos serão encaminhados para o projeto através de diversos departamentos do Hospital São Paulo e outras instituições como o Departamento de Psiquiatria
do HSPE e do Hospital Pirajussara, Delegacia da Mulher, Casa da Saúde da Mulher da UNIFESP dentre outros para que façam uma entrevista de seleção com um dos
profissionais do estudo.
Todos os indivíduos que aceitarem a participar do estudo e que preencherem os critérios de inclusão e exclusão serão avaliados por entrevistadores treinados para a
aplicação de um questionário sócio demográfico e das entrevistas IES, ETI e THQ. Passarão então por uma consulta com um profissional de Saúde Mental treinado para
avaliação através do SCID. A partir daí, os indivíduos vão ser divididos em dois grupos, um somente com pacientes que sofreram algum tipo de abuso e outro com os
controles, pessoas que não sofreram abusos na infância.
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Resumo:
Introdução: O trauma ocular é a principal causa de cegueira unilateral irreversível. Na terceira idade o trauma ocular assume importância significativa, pois devido à
própria constituição do envelhecimento, o idoso torna-se desprovido de suas defesas naturais contra as dificuldades diárias. A senilidade leva a várias modificações
corporais que torna esta população vulnerável, como alterações na deambulação, equilíbrio, reflexos, sensibilidades aos estímulos externos, dentre outras. O déficit
visual, além de aumentar o risco de outros acidentes, prejudica a qualidade de vida do idoso, propiciando co-morbidades como depressão e dependência para atividades
rotineiras.
Objetivos: Descrever os achados epidemiológicos do trauma ocular em idosos em um centro de referência da cidade de São Paulo.
Métodos: Em estudo retrospectivo, foram selecionados todos os prontuários de pacientes com 60 anos ou mais (critério da OMS para países em desenvolvimento - 1984)
atendidos no pronto-socorro de oftalmologia do Hospital São Paulo – UNIFESP, no período de maio de 2002 a julho de 2004. Foram extraídas informações referentes à
idade, sexo, olho acometido, acuidade visual inicial, local e mecanismo do trauma. Os dados sofreram classificação diagnóstica e análise descritiva.
Resultados: Foram incluídos 82 pacientes no estudo, sendo 51,22% do sexo masculino. As idades variaram de 60 a 93 anos, com idade média de 70,33 anos. A faixa
etária mais prevalente foi de 60 a 65 anos. O olho direito e esquerdo foram acometidos com freqüência quase que igual (42,68% e 41,46% respectivamente) e ambos os
olhos foram afetados em apenas 2,44%. A maior causa de lesão ocular foi queda da própria altura com 45,13%, e o local mais freqüente foi a própria casa (46,34%).
Defeito pupilar aferente foi encontrado em 6,1%. Em 87,65% o tipo de trauma foi fechado (zona I = 83,1%, zona II = 7,04% e zona III = 9,86%), contra 12,35% de trauma
aberto (zona I = 40%, zona II = 50% e zona III = 10%).
Conclusão: A maioria dos acidentes ocorre no próprio lar, por queda da própria altura, causa que é passível de prevenção com medidas relativamente simples.
epidemiologia, oftalmologia, prevenção.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O estridor é a respiração ruidosa produzida pelo fluxo turbulento do ar atravessando as vias aéreas obstruídas. A laringomalácia (LM) é a causa mais
comum de estridor na infância, sua incidência varia de 19.4%-75%. O estridor em LM aparece após as primeiras semanas de vida e pode persistir até 18-24 meses, pode
intensificar-se na agitação, alimentação ou posição supina. Deve-se ao colapso supraglótico secundário ao excesso de mucosa da parede posterior de laringe,
encurtamento de prega ariepiglótica ou desabamento de cartilagem epiglótica sobre a luz da laringe. Há muitas teorias propostas para explicar essa fisiopatologia, desde
a anormalidade da estrutura cartilaginosa da laringe e traquéia levando a uma maior flacidez das estruturas supraglóticas, até a imaturidade do SNC. O diagnóstico da
LM é feito através da rinolaringoscopia flexível durante a respiração espontânea. OBJETIVO: Nossa proposta é avaliar crianças portadoras de LM e correlacionar os
dados clínicos com os achados polissonográficos. MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi realizado no Centro do Respirador Bucal da Disciplina de Otorrinolaringologia
Pediátrica da UNIFESP-EPM. Entre 1999 a 2004 foram selecionadas 25 (vinte e cinco) crianças, 14 com LM e 9 com outras alterações laríngeas. A idade variou de 4
dias de vida a 8 anos e 10 meses. Todas foram submetidas a exame otorrinolaringológico com nasofibroscopia (NF) e, posteriormente, polissonografia (PS). Foram
incluídos somente pacientes com queixas de ronco e estridor laríngeo ou alteração vocal, que ao exame nasofibroscópico apresentavam LM ou outra doença laríngea,
sem outras alterações nas VAS. Foi considerado como LM a presença de excesso de mucosa em parede posterior de laringe, encurtamento de prega ariepiglótica ou
desabamento de cartilagem epiglótica sobre luz laríngea. Foram excluídas as crianças portadoras de hipertrofia adenoamigdaliana, malformações, síndromes, doenças
neurológicas ou congênitas. Os dados relativos à idade, nasofibroscopia e polissonografia (IAH, NADIR e tipo de apnéia ou hipopnéia) foram registrados.Para análise,
as alterações laríngeas foram separadas em 2 grupos: grupo acometido por LM e grupo portador de outras doenças laríngeas (estenose subglótica, hemangioma,
papilomatose, paralisia de prega vocal, nódulo vocal, fenda vocal, fixação de aritenóide e espessamento de prega vocal). Todos os pacientes assinaram Termo de Ciência
e Termo de Consentimento Informado, e este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. RESULTADOS: Dentre as 14 crianças com diagnóstico de laringomalácia, 9
(64%) apresentavam eventos respiratórios do tipo central. Por outro lado, dentre as 9 crianças portadoras de outras alterações laríngeas, 4 (44.4%) foram centrais e 2
(22,2%) obstrutivas. DISCUSSÃO: A fisiopatologia da LM ainda permanece controversa. Entre as teorias mais aceitas, têm-se a imaturidade do tecido cartilaginoso da
laringe e da traquéia e a imaturidade do SNC. Esta justificaria em grande parte, como foi encontrado no nosso grupo, a predominância de eventos centrais observados
entre as crianças portadoras de LM. Achado concordante é observado no trabalho de Milezuck & Johnson, no qual crianças com LM apresentavam como comorbidades
GERD, prematuridade, atraso de DNPM entre outras, todas relacionadas a algum grau de imaturidade neurológica. Observamos que dentre os 9 pacientes com LM com
eventos centrais, 7 deles tinham menos que 6 meses de idade, reforçando a hipótese de imaturidade do SNC e acrescentando maior gravidade aos pacientes com menor
idade. Dados da literatura revelam apnéia central em crianças RN porém sem dessaturação de oxihemoglobina, parâmetro que separa as apnéias centrais entre
patológicas e normais. 7 pacientes do grupo apresentam saturação <90%,que prova a interrelação entre LM e apnéia patológica. Ainda não se sabe se o desaparecimento
do estridor poderia também provocar o da apnéia central e da dessaturação da na LM. Em nossa amostra encontramos 4 pacientes com idade >24 meses com sintomas
importantes de LM, inclusive com dessaturação muito baixa. É estranho persistirem até esta idade com esses sintomas e com esta gravidade de apnéia central.
CONCLUSÃO: Os pacientes acometidos por LM apresentaram maior ocorrência de apnéia do tipo central quando avaliados pela polissonografia, sendo um indicativo de
respaldo à teoria da etiologia da imaturidade neuromuscular da doença.
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Resumo:

Em unidade de terapia intensiva (UTI) de neurocirurgia o paciente permanece por um longo período de hospitalização, apresentando altas taxas de infecção hospitalar
(IH) e de mortalidade. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da implantação do álcool-gel para higiene das mãos em profissionais da saúde na diminuição das
taxas de IH em uma UTI de neurocirurgia e analisar a aderência dos profissionais a este procedimento. Método: O estudo foi realizado na UTI da Neurocirurgia, do
Hospital São Paulo. Foi dividido em dois períodos: Pré-intervenção: (05/2003 a 08/2003) realização de vigilância de IH e observação da higienização das mãos dos
profissionais da saúde. Intervenção: (09/2003 a 04/2004) realização de treinamento dos profissionais sobre higiene das mãos e implantação do álcool-gel (um dispensador
para cada dois leitos). Resultados: Durante a primeira fase foi observada uma baixa aderência na higiene das mãos pelos profissionais, em 392 oportunidades apenas
17,9% realizaram a lavagem das mãos. Com a implantação do álcool gel, no mês de setembro, ocorreu uma diminuição significativa na taxa de IH 29,12/1000pacientes/dia
para 21,23/1000pacientes/dia (p<0,001).
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Resumo:

Introdução:
A Doença Gordurosa do Fígado de Causa não Alcoólica (DFGNA) é a doença hepática mais comum nos Estados Unidos. A esteatohepatite não alcoólica (EHNA) é a
manifestação mais grave de acometimento hepático da Doença Gordurosa do Fígado de Causa não Alcoólica.
A classificação mais recente para a DFGNA propõe dois tipos: a primária, decorrente de condições associadas à síndrome de resistência à insulina, diabetes tipo II,
obesidade e hiperlipidemia; e a secundária, causada por drogas, procedimentos cirúrgicos e outras doenças.
A maioria dos casos de DFGNA ocorre entre a quinta e a sexta década de vida, porém é crescente o número de trabalhos mostrando sua ocorrência em crianças (14),
os quais evidenciam a associação de obesidade e esteatohepatite.
A maioria dos pacientes é assintomática, e muitas vezes encaminhados para avaliação e seguimento por apresentarem alterações ao ultra-som abdominal (10,11).
Atualmente aceita-se que a DFGNA seja uma causa comum de doença crônica do fígado com potencial para a progressão à cirrose e mesmo óbito. Uma vez estabelecido
o papel de cada um dos componentes envolvidos na etiopatogênese da doença poder-se-ia entender a real história natural da doença.
Objetivos:
Avaliação da anamnese dos pacientes obesos. Avaliação do grau de obesidade dos pacientes envolvidos na pesquisa; serão avaliadas as variáveis antropométricas
como peso, estatura, índice de massa corporal (IMC). Avaliação das variáveis antropométricas, laboratoriais e Ultra-Som. Comparação dos grupos obeso sem esteatose
com o grupo obeso com esteatose hepática.
Metodologia:
Dois mil e quinhentos estudantes com idades entre 11 e 18 anos foram avaliados antropometricamente; o critério de inclusão nesta etapa do estudo foi o Índice de Massa
Corporal (IMC > que o percentil 85=sobrepeso e IMC > que o percentil 95=obesidade). Foram identificados 91 adolescentes com obesidade e sobrepeso (prevalência de
obesidade na amostra=3,92%). Esses adolescentes foram convidados a prosseguir no estudo, sendo então submetidos à avaliação clínica), antropométrica e laboratorial
(Insulina; Glicemia; Hemoglobina Glicosilada; Tiroxina (T4 livre); Hormônio Tiroestimulante (TSH); testes para avaliação da função hepática: TGO; TGP; gama-GT;
fosfatase alcalina; colesterol total e frações) e realização do ultra-som hepático.
Resultados:
Nessa amostra, a média do índice de massa corporal (IMC) no grupo com esteatose (29 pacientes) foi 31,36 ± 2,66 kg/m2..Baseando-se com o IMC, foi possível
estabelecer que 25 (86,20%) eram obesos, 4 (13,79%) apresentavam sobrepeso. No grupo sem esteatose (62 pacientes) encontra-se IMC de 29,19 ± 2,77 kg/m2. .Os
obesos eram em número de 31 (50%), e sobrepeso, 31 (50%) A respeito dos dados dos pais dos pacientes do grupo com esteatose o IMC dos pais e mães foram
respectivamente 28,00 ± 2,91 e 29,72 ± 5,46 Sobre o grupo sem esteatose, os pais e mães tinham respectivamente IMC de 28,00 ± 6 e 29,49 ± 4,87. Sobre os dados
antropométricos e laboratoriais, encontraram-se três achados laboratoriais com diferença significante (p<0,05): perfil lipídico (colesterol total do grupo sem esteatose é
158,59 mg/dl, do grupo com esteatose é 179,41 mg/dl-p=0,0099; VLDL do grupo sem esteatose é 18,09 mg/dl, do grupo com esteatose é 25,79 mg/dl-p=0,0007; LDL do
grupo sem esteatose é 98,96 mg/dl, do grupo com é de 111,62 mg/dl-p=0,0239;e triglicericerides do grupo sem esteatose é 90,48 mg/dl, e do grupo com é 128,96 mg/dlp=0,0007), IMC (grupo sem esteatose possui IMC igual a 29,19 kg/m2, e o grupo com esteatose, IMC igual a 31,36 kg/m2-p=0,0007) e hiperinsulinemia (o grupo sem
esteatose com valor de 12,75 µIU/ml, e o grupo com esteatose com valor igual a 17,92 µIU/ml-p=0,0066).
Discussão e conclusões:
Observou-se que o perfil dos pacientes dessa mostra é formado por adolescentes em sua maioria obesos, os quais possuem genitores com elevado IMC. No grupo
obeso com esteatose, encontraram-se três achados laboratoriais com diferença significante: perfil lipídico, IMC e hiperinsulinemia. Essa tríade perfaz os fatores de risco
para a evolução para EHNA. A literatura demonstra que crianças com esteatose hepática têm menos evidências bioquímicas de doença hepática do que radiológicas, o
que explica a maior parte dos exames laboratoriais com valores dentro da normalidade e sem diferenças significantes entre os grupos. Os adolescentes que apresentaram
alterações laboratoriais e radiológicas podem futuramente ter outras complicações hepáticas: uma simples esteatose hepática e esteatohepatite não alcoólica podem
evoluir para diferentes graus de fibrose e cirrose hepática. No entanto, uma limitação desse estudo foi devido à impossibilidade de realização de biópsia do fígado. Dessa
forma, não foi possível analisar o grau de alteração hepática que estes adolescentes já podem possuir.
Portanto, para a compreensão da fisiopatogênese dessa doença e também para avaliação do prognóstico em adolescentes serão necessários mais estudos.
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Resumo:

O Papilomavírus humano possui diversos subtipos e muitos deles são conhecidos como fatores de alto risco para aparecimento de câncer cervical. A eficiência da
resposta imune do hospedeiro é essencial na progressão das lesões. Mais especificamente, a prevalência da resposta imune celular e as citocinas secretadas pelas
células Th1 teriam maior eficiência contra o HPV. Estudos indicam que polimorfismos na região promotora do gene da IL-10, citocina de padrão Th2, podem interferir na
quantidade de sua produção. Assim, esse trabalho tem como objetivo comparar dois polimorfismos da região promotora da IL-10 (-1082 e –592) através do método PCRRFLP e a quantidade e tipo de carga viral apresentada por pacientes portadoras do Papilomavírus humano e pacientes não portadoras, detectados por Captura Híbrida,
além de aspectos citológicos, colposcópicos e anatomo-patológicos das amostras colhidas.
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Resumo:

Introdução: O termo síncope neurocardiogênica (SNC) ou neuromediada é usado para descrever os episódios de perda da consciência e do tônus postural secundários
ao reflexo vasovagal. Embora a síncope neuromediada seja a causa mais freqüente de desmaios, a patofisiologia e tratamento desta condição não está totalmente
esclarecidos. O teste de inclinação tem sido utilizado no diagnóstico da síncope para identificar indivíduos suscetíveis ao reflexo vasovagal, desencadeados pelo estresse
postural. Observou-se que nos pacientes submetidos a repetidos testes houve melhora na tolerância a inclinação. Baseado nesta observação, o Treinamento Postural
Passivo (TPP) ou Tilt training, foi proposto como uma nova abordagem no tratamento da SNC. O TPP consiste no treinamento do sistema nervoso autônomo através de
sessões repetidas de inclinação, promovendo modulação autonômica e dificultando o aparecimento clínico do reflexo vasovagal. Entretanto, o mecanismo envolvido
nesse processo não totalmente esclarecido.
Objetivo: Avaliar o comportamento do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) durante o TPP, através da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) no domínio do tempo e
da freqüência.
Materiais e Métodos: Pacientes com diagnóstico de síncope neurocardiogënica e teste de inclinação positivo, foram selecionados. O TPP iniciou-se com a fase de
equilíbrio, em posição supina por vinte minutos seguidos pela fase ativa onde o paciente é inclinado a setenta graus e mantido até a ocorrência de sinal e/ou sintoma ou
duração máxima de quarenta e cinco minutos. Durante todo o procedimento foi realizado monitorização da freqüência cardíaca (FC) e da pressão arterial a cada dois
minutos e pelo sistema Holter. A variabilidade da FC (VFC) foi realizada nos 5 minutos intermediários da primeira e última sessão, no domínio do tempo e da freqüência.
Resultados: Foram analisados doze pacientes com idade média de 20.58 ± 7.84 anos, sendo quatro do sexo masculino. Na quinta sessão todos os pacientes estavam
aptos a tolerar os quarenta e cinco minutos de inclinação. Os resultados da VFC encontram-se na tabela abaixo.
Pre-treinamento
Pos-treinamento
P
RRi 801.41 ±167.46
698.83 ± 146.59
0.12
SDNN 122.58 ± 26.86
115.25 ± 41.94
0.61
SDANN 82.83 ± 26.44
73.66 ± 23.88
0.38
PNN>50 21.01 ± 17.20
16.86 ± 16.25
0.58
HF 1432.75 ± 1205.78
242.5 ± 135.03
0.01
LF 1719.58 ± 1153.8
997.5 ± 576.8
0.06
LF/HF 1.78 ± 1.41
5.16 ± 4.42
<0.0001
Conclusão: Não houve alteração autonômica evidenciada no domínio do tempo. No domínio da freqüência, houve modulação no componente parassimpático da VFC.
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Resumo:
Estudos apontam que as características de distribuição do tipo de fibra muscular num determinado indivíduo são determinadas pelo código genético. Entretanto, parece
que alguma transformação no tipo de fibra é possível com a prática de atividade física específica. Vários estudos têm mostrado que maratonistas de elite apresentam
uma alta proporção de fibras lentas nos músculos de membros inferiores, entretanto não tem sido demonstrado que atletas com predominância de fibras do tipo1
apresentam melhor performance muscular. Os tipos de fibras musculares mais significantes são as do tipo1, 2A e 2B. As fibras Tipo1, também chamadas de oxidativaslentas ou fibras de contração lenta contêm muitas enzimas oxidativas, são envolvidas por mais capilares do que qualquer outro tipo de fibra e possuem maior concentração
de mioglobina, que lhe conferem uma grande capacidade de metabolismo aeróbico e alta resistência à fadiga. Ela possui baixa velocidade de contração, produz menor
tensão específica e é mais eficiente que a fibra rápida. As fibras rápidas por suas características são divididas em 2A e 2B. A fibra tipo 2B, também chamada de fibra
glicolítica rápida ou fibra de contração rápida, tem um número bem menor de mitocôndrias, capacidade limitada de metabolização aeróbia e menor resistência à fadiga.
No entanto, essas fibras são ricas em enzimas glicolíticas, que lhe conferem grande capacidade anaeróbia e as tornam mais rápidas porém menos eficientes, pois a
intensa atividade enzimática acarreta em maior gasto de energia por unidade de trabalho realizado e sua tensão específica também é maior que a do tipo1 e comparável
com a fibra 2A. A fibra muscular do tipo 2A, também denominada fibra glicolítica oxidativa rápida, possui características intermediárias às fibras do tipo1 e 2 B. Uma
característica peculiar da fibra do tipo 2A é sua alta capacidade de adaptação, por exemplo com o treinamento de endurance essas fibras são capazes de elevar sua
capacidade oxidativa a níveis muito próximos das fibras do tipo1. O objetivo deste estudo foi o de avaliar os aspectos histológicos e histoquímicos, com especial atenção
a porcentagem dos tipos de fibras, no músculo de atletas corredores de longa distância altamente treinados, e de detectar indícios de sobrecarga muscular.
Foram analisados fragmentos musculares estocados do músculo vasto lateral de 20 indivíduos maratonistas e ultra-maratonistas altamente treinados (homens e
mulheres), no Setor de Doenças Neuromusculares da UNIFESP-EPM. Foram utilizadas reações histológicas básicas e histoquímicas (NADH, SDH e ATPase em
diferentes pHs).
Não foram observadas alterações histológicas compatíveis com processo miopático ou neurogênico. Em todos os indivíduos foi constatada proliferação mitocondrial nas
regiões subsarcolemais e/ou difusamente no citoplasma das fibras, com intensidade variável. Através das reações SDH e NADH observamos um aumento da atividade
oxidativa nas regiões subsarcolemais das fibras, em todos os casos, de intensidade variável. Pela reação de ATPase, observamos que 35% dos atletas apresentam uma
percentagem de fibras do tipo 1 acima de 60% (limite máximo da normalidade). Foi observada também uma redução na porcentagem de fibras do tipo 2B em todos os
casos (< 6 %).
Concluímos que neste grupo de atletas corredores de longa distância altamente treinados, não havia sinais de sobrecarga ou lesão muscular. Ao contrário havia indícios
de alterações adaptativas (aumento da atividade mitocondrial) provavelmente no sentido de suportar o intenso trabalho anaeróbico. Não é possível determinar neste
momento se a presença de predominância de fibras do tipo 1, em alguns atletas, seja um fenômeno adaptativo, ou uma característica geneticamente determinada, o
qual poderia dar a estes indivíduos uma maior resistência anaeróbica.
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Resumo:

Introdução: O termo “visão subnormal” foi criado na segunda metade do século XX e antes a maioria dos profissionais da área da saúde davam pouca atenção a este
assunto, pois os deficientes visuais eram encaminhados para a escola de cegos para o aprendizado do Braille. Dentro da área da reabilitação visual, o uso de auxílios
ópticos pode melhorar a eficiência visual da visão baixa, que é definida como perda da função visual (acuidade visual, campo visual, sensibilidade ao contraste, visão de
cores) que persiste após a correção do erro de refração, e/ou após tratamento clínico ou cirúrgico da doença ocular.
Objetivo: Determinar a freqüência das patologias e dos auxílios ópticos prescritos dos pacientes encaminhados a um serviço de visão subnormal.
Material e método: Foi realizado o levantamento de 2135 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Visão Subnormal do Departamento de Oftalmologia da
UNIFESP entre os anos de 1979 e 1990 para verificar a incidência das patologias e o auxílio óptico prescrito.
Resultados: Dos 2135 pacientes, 1018 (47%) eram crianças (0 a 18 anos), 695 (33%) eram adultos (19 a 50 anos) e 422 (20%) eram idosos (acima de 50 anos). Das
1018 crianças, 353 (40%) apresentaram diagnóstico de coriorretinite macular. Dos 695 pacientes adultos, 110 (16%) apresentaram retinose pigmentária e dos 422
pacientes idosos, 165 (37%) apresentaram degeneração macular relacionada à idade. O auxílio óptico mais prescrito para as crianças foi o telescópio monocular (78%
das prescrições) e o auxílio óptico mais prescrito para os adultos foram óculos com lentes esferoprismáticas (34%). Entre os idosos o auxílio óptico mais prescrito foram
óculos com lentes asféricas com 38% das prescrições. A média de idade dos pacientes que receberam prescrição de telescópio foi de 21 anos, e a média de idade dos
pacientes que receberam prescrições de óculos com lentes asféricas foi de 44 anos, mostrando que os pacientes adultos são os que mais recebem prescrição de óculos
para perto.
Conclusão: Os resultados mostraram que muitos auxílios ópticos são prescritos após reabilitação para parte dos pacientes atendidos (20%); dados adicionais já estão
sendo obtidos através da análise dos prontuários restantes.
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Resumo:

O objetivo desse estudo é a padronização de valores de amplitudes em microvolts (V) e latência em milisegundos (ms) para os registros dos potenciais visuais evocados
(PVEs) na avaliação da via retroquiasmática em adultos normais.
Participaram deste estudo 47 sujeitos normais (25 mulheres e 22 homens), sendo idade média de 24,4 ±5,6 DP. Os eletrodos ativos foram colocados em
Oz, O1, O2, e o eletrodo referência comum em Fz. Foram apresentados estímulos em padrões em tabuleiro de xadrez, pretos e brancos, com ângulo
visual de 15 minutos e taxa de reversão temporal de 1,9 Hz na tela de um monitor de TV monocromático. Posteriormente, as respostas corticais oriundas
do occiput esquerdo (O1), occiput médio (Oz) e occiput direito (O2), foram captadas e analisadas para os parâmetros de latência (ms) e amplitude (V)
para os componentes N75 e P100 dos PVEs. Foram encontrados os valores de média, com os respectivos desvios-padrão. Para O1 latência N75 de 80,1
±5,9 ms; latência P100 de 106,1 ±6,5 ms; amplitude N75-P100 de 11,2 ±5,0 V. Para Oz latência N75 de 80,2 ±5,8 ms; latência P100 de 106,2 ±5,9 ms;
amplitude N75-P100 de 14,6 ±6,6 V. Para O2 latência N75 de 78,6 ±5,7 ms; latência P100 de 106,6 ±7,1 ms; amplitude N75-P100 de 10,8 ±4,7 V.
Foram determinados valores normativos para os registros dos PVEs utilizados na avaliação da via visual em adultos normais, estabelecendo-se limites de normalidade
para os parâmetros de latência e amplitude segundo os componentes N75-P100 em relação ao estímulo empregado. Os achados deste estudo servirão de base para
diagnóstico de distúrbios visuais retroquiasmáticos.
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Resumo:
Introdução: A Síndrome de Sjögren (SS) é uma doença auto-imune caracterizada por processo inflamatório crônico que acomete principalmente glândulas salivares e
lacrimais, levando à xerostomia e xeroftalmia. Entretanto, também pode apresentar manifestações extraglandulares, inclusive envolvimento renal.
Objetivos: Avaliar a presença de nefropatia em pacientes com SS primária e correlacionar com a presença de auto-anticorpos e outras manifestações clínicas.
Pacientes e métodos: 12 pacientes (11 mulheres e 1 homem) em acompanhamento no ambulatório de Reumatologia do Hospital São Paulo, com diagnóstico de SS
primária de acordo com o consenso americano-europeu foram estudados. Foram realizadas densitometria óssea, determinações séricas de auto-anticorpos, hemograma,
VHS, proteína C reativa, creatinoquinase, AST, ALT, Na, K, Cl, Mg, fósforo, uréia, creatinina, gasometria venosa. Em urina de 24h foram dosadas: citratúria, proteinúria,
depuração de creatinina e calciúria, e, em amostra urinária após jejum de 12 horas foram dosados: pH, RBP (retinol binding protein), osmolaridade e microalbuminúria.
Resultados: A idade média foi de 61,3 ± 15,6 anos (34 a 77 anos). A media do tempo de acompanhamento ambulatorial foi de 54,5 meses (9 a 222 meses). Seis pacientes
(50%) apresentaram anticorpo anti-Ro/SSA positivo e desses, três (25%) também apresentavam anti-La/SSB positivo. Três pacientes (25%) cursaram com leucopenia e
um com linfopenia. Quatro pacientes apresentaram osteoporose de coluna e/ou fêmur, mas apenas uma destas estava na pré-menopausa. Nenhum paciente referiu
antecedente de fratura óssea. A avaliação renal detectou 8/12 (66,7%) com pH urinário em jejum > 5,5, mas, nenhum paciente apresentou acidose metabólica. Em 10/12
pacientes (83,3%) houve redução de osmolaridade urinária e 3/12 (25%) apresentaram creatinina sérica >1,2 mg/dL Nenhum paciente apresentou proteinúria, mas três
(25%) apresentaram microalbuminúria. Dois pacientes apresentaram hipercalciúria e apenas uma referiu calculose renal. Em sete pacientes (58,3%) encontrou-se
hipocitratúria em amostra de 24h e uma delas apresentava história pregressa de litíase renal.
Conclusões: Estes dados preliminares revelaram elevada freqüência pH urinário alcalino, hipocitratúria e redução de osmolaridade, indicando alta prevalência de
comprometimento túbulo-intersticial, assintomático em pacientes com SS. Exames complementares como prova de acidificação com cloreto de amônio serão realizados
para detectar a presença de acidose tubular renal incompleta nas pacientes que apresentaram pH urinário alcalino.
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Resumo:
Introdução:
As imunodeficiências primárias (PID) caracterizam-se por defeitos quantitativos e/ou qualitativos em um ou mais sistemas responsáveis pela proteção do organismo. Nas
deficiências humorais, ocorrem disfunções na produção de anticorpos e os pacientes apresentam-se clinicamente com infecções de repetição. A ausência de imunidade
celular manifesta-se precocemente e é praticamente incompatível com a vida se não tratado adequadamente.
Pacientes com imunodeficiência primária necessitam de tratamento rigoroso para o controle das infecções. Um dos tratamentos para esses pacientes consiste em
aplicação de gamaglobulina endovenosa regularmente.
O estado nutricional normal representa uma relação saudável entre o consumo e as necessidades de nutrientes. O desequilíbrio entre o consumo e as necessidades
pode, com o passar do tempo, provocar desnutrição manifestada por alterações no metabolismo intermediário, função dos órgãos e composição corporal. A desnutrição
nas crianças é diferente do que ocorre nos adultos, porque afeta o crescimento e o desenvolvimento.
Objetivo:
O objetivo deste projeto é avaliar o estado nutricional dos pacientes encaminhados ao ambulatório de imunopediatria durante o período de janeiro de 2002 a abril de
2003. Essa população tem como característica a presença de imunodeficiência primária como diagnóstico de certeza. Além disso, outra característica desses pacientes
é a presença de infecções de repetição.
Materiais e Métodos:
Estudo de 34 pacientes onde obteve-se na primeira consulta dados relevantes para o diagnóstico de imunodeficiência primária e o diagnóstico nutricional dos pacientes.
Além disso, foi pesquisada a presença de infecções ao longo da vida, tratamentos utilizados, números de internações, intercorrências, atopias entre outros.
A avaliação nutricional foi baseada em tabelas de percentis do National Center for Health Statistics e foi considerado como eutrófico pacientes entre os percentis 3 e 97,
desnutridos os pacientes com percentis iguais ou menores a 3 e obesos aqueles com percentis maiores ou iguais a 97.
O percentil consiste em classificar o paciente comparando-o à população em geral. Assim um paciente que está no percentil 25, significa que 25% da população possui
peso abaixo do que ele e que 75% esta com o peso acima. Assim, utilizando-se esta classificação, englobamos pacientes que apesar de magros, não necessariamente
são desnutridos, podendo ser apenas uma característica constitucional própria da pessoa.
O diagnóstico de imunodeficiência primaria foi realizado pelo médico responsável pela criança, com os dados clínicos, exame físico e exames subsidiários necessários.
Resultados:
Dos 34 pacientes analisados, 73,5% (25/34) eram do sexo masculino e 26,5% (9/34) do sexo feminino, tendo uma média de idade de 5,89 anos (13 meses - 16 anos).
Apresentaram uma média de peso de 21,72 Kg e uma média de estatura de 1,11metros.
Como diagnóstico nutricional, temos: 76,5% (26/34) dos pacientes apresentaram-se eutróficos na primeira consulta, 23,5% (8/34) com desnutrição, isto é, apresentaramse nos percentis iguais ou menores a 3 e não obtivemos pacientes com obesidade.
Como diagnóstico de imunodeficiência primaria, temos: 23,6% (8/34) com deficiência de anticorpos antipolissacárides, 20,6% (7/34) com neutropenia cíclica, 17,6%
(6/34) com ataxia telangectasia, 11,8% (4/34) com hipogamaglobulinemia, 11,8% (4/34) com agamaglobulinemia, 8,8% (3/34) com deficiência de imunoglobulina A e
5,8% (2/34) com hiperprodução de imunoglobulina M.
Conclusão:
A presença de imunodeficiência primária não representa uma maior propensão à desnutrição, independentemente dos diferentes diagnósticos clínicos de
imunodeficiência primária apresentados por estes pacientes. Comparando esta população com imunodeficiência primária com aquela sem imunodeficiência primária
porém com quadro de infecção de repetição, a prevalência de desnutrição não é significativamente representativa. A maioria dos pacientes são eutróficos apesar de
apresentarem quadros de infecção de repetição e serem portadores de uma doença crônica.
Participantes:

Daniela Meleti, Fabíola Alves de Souza Leão, Beatriz Tavares Costa Carvalho

184

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Medicina Aplicada
Título:

Avaliação do uso de colírio em paciente portador de glaucoma

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Picosse, F.R.; Lisboa, R.D.R.
Fabiola Rosa Picosse
Mauro Silveira de Queiroz Campos - UNIFESP - Oftalmologia / Oftalmologia

Resumo:
INTRODUÇÃO
O glaucoma é uma doença crônica que não tem cura. É a principal causa de cegueira irrecuperável.Atualmente ainda não é conhecida uma forma de prevenção primária
do glaucoma. A terapêutica, portanto, consiste na prevenção da cegueira, através do uso de colírios.
Acredita-se que o paciente glaucomatoso tem grande dificuldade na aplicação do colírio por diversos motivos:idade avançada, doença sistêmica incapacitante associada,
dependência de terceiros para a aplicar o colírio,sexo, raça, renda, ocupação, , acuidade visual, habilidade para leitura, grau de escolaridade, problemas em manusear
o frasco, entre outros.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Ambulatório de Glaucoma do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP entre os meses de maio e junho de 2004.
Foram selecionados aleatoriamente 40 pacientes adultos, de ambos os sexos, portadores de glaucoma primário de ângulo aberto, sob tratamento clínico somente com
o uso de colírio.
Os pacientes foram solicitados a responderem um questionário, para avaliação de suas características, condições sócio-econômicas, culturais e tratamento em uso.
Em seguida foi fornecido ao paciente um frasco de fluoresceína sódica, frasco plástico conta-gotas, contendo 3ml de solução oftálmica estéril; e gaze.
No local da realização da pesquisa havia condições para higienização das mãos,
Foram agrupadas variáveis indicativas da qualidade da instilação do colírio de acordo com a observação do examinador.
Com base nestas observações foi feita uma pontuação específica para cada ato observado, de modo que quanto melhor a qualidade da aplicação, maior o número de
pontos. A somatória geral da pontuação nos permite avaliar a qualidade da aplicação de cada paciente. Foi calculado um ponto de corte a partir da mediana desta
pontuação. Este ponto é o valor 5,5. Desta maneira, obteve-se dois grupos distintos:
G1: abaixo ou igual ao valor 5,5 : instilação inadequada
G2: acima do valor 5,5 : instilação adequada
Para análise estatística, os grupos 1 e 2 foram variáveis dependentes para um modelo de regressão logística binária, que teve como variáveis independentes as seguintes
questões:
Q2: Você recebeu alguma instrução sobre o modo de aplicar o colírio?
Q9: É você mesmo quem aplica o colírio?
Q13: Em que posição você aplica o colírio?
Q20: Você sente ardor, dor ou irritação ocular ao aplicar o colírio?
Para avaliação da associação entre qualidade de instilação com sexo e escolaridade foi utilizado o teste de Qui-quadrado.
A diferença entre as médias de idade entre os grupos de qualidade de instilação foi avaliada pelo teste de T de Student.
RESULTADOS
Foi constatado que dos 40 pacientes estudados, 24 deles (60%) se incluíram no Grupo 1 (instilação inadequada), e 16 deles (40%) no Grupo 2 (instilação adequada).
No modelo de regressão logística binária (anexo 4), revelou importância estatisticamente significante às variáveis Q9 (valor de p igual a 0,004) e Q20 ( valor de p igual a
0,018), demonstrando que é fator de risco relevante para instilação de colírio inadequada à ausência de um acompanhante para a realização desta tarefa; e a sensação
de ardor, dor ou irritação ocular à instilação do colírio.
Não houve significância estatística na associação da qualidade de instilação com as variáveis sexo e escolaridade (p > 0,05).
Com relação às médias de idade, também não houve significância estatística (p=0,106011).
DISCUSSÃO
Sua primeira opção terapêutica baseia-se no tratamento clínico, onde a aderência e a efetividade da instilação são condições fundamentais para o bom controle da
doença.
Em nosso estudo foi constatado que parte significativa dos pacientes efetuam instilação inadequada de colírio.
Dentre os fatores mais relevantes na adequada instilação de colírio está a presença de um acompanhante realizando esta tarefa.Em nosso experimento tivemos uma
pequena amostra de pacientes que possuíam acompanhante( apenas 3), porém estes pacientes tiveram aproveitamento de 100% na instilação do colírio.
Outro fator importante a ser abordado é o fato de que alguns colírios produzem ardor, dor ou irritação ocular ao serem aplicados.Isso contribuiu de maneira significante
na inadequada instilação do colírio.Em nossa pesquisa 65% dos pacientes relataram esta queixa, e destes a maioria teve a instilação do colírio prejudicada.
COLCLUSÃO
A conclusão do nosso estudo é que parcela importante dos portadores de glaucoma podem melhorar a qualidade da instilação do colírio com a presença de um
acompanhante capacitado à realização desta tarefa. Além deste, outro fator que traria benefício à eficácia da instilação é o uso de colírios que provoquem menos ardor
à instilação.
Participantes:

Fabiola Rosa Picosse, Renato Dichetti dos Reis Lisboa

185

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Medicina Aplicada
Título:

Caracterização de soros auto-imunes positivos em C. luciliae sem padrão homogêneo em HEp-2 por
IFI

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Faria, A.G.A.; Madella, C.R.; Andrade, L.E.C.; Silva, N.P.
Atila Granados Afonso de Faria
Neusa Pereira da Silva - UNIFESP - Medicina / Reumatologia

Resumo:

Introdução: A presença de anticorpos antinucleares (AAN) pode ser detectada por imunofluorescência indireta (IFI) em células HEp-2. O padrão homogêneo de IFI em
células HEp-2 está associado à presença de Acs anti-DNA nativo, anti-histona e/ou anti-nucleossomo. A presença de Acs anti-DNA nativo é confirmada pela IFI positiva
em cinetoplasto de C. luciliae. Acs anti-DNA nativo são marcadores de lúpus eritematoso sistêmico e associam-se a nefrite lúpica e pior prognóstico. Tem sido observada
a existência de soros positivos em C. luciliae que não apresentam padrão homogêneo em HEp-2, sugerindo se tratar de outro sistema antígeno-anticorpo. É possível
que esta reação positiva com cinetoplasto seja resultado do reconhecimento de proteínas ligadas ao cinetoplasto. É possível que alguns soros, caracterizados apenas
por IFI em C. luciliae, sejam falsamente considerados positivos. Por outro lado, soros testados apenas em HEp-2 e descartados como negativos podem apresentar Acs
ainda não caracterizados, cuja importância e prevalência ainda são desconhecidos.
Objetivo: Caracterizar a especificidade de soros que não apresentam padrão homogêneo em HEp-2, porém reagem com algum antígeno presente no cinetoplasto de C.
luciliae.
Material e métodos: Após cultivo de C. luciliae em meio BHI será realizado o isolamento do cinetoplasto por ultracentrifugação sobre solução de sacarose 20% em tampão
TE. A extração de proteínas associadas ao kDNA será feita por tratamento térmico do cinetoplasto isolado em tampão Tris 0,125 M pH 6,8 contendo 1mM EDTA,
0,1%SDS e mix de inibidores de proteases. As proteínas extraídas serão separadas por SDS-PAGE 12,5% e transferidas para membrana de nitrocelulose. Os soros que
apresentam as características desejadas serão utilizados para imunodetecção das proteínas transferidas empregando proteína-A conjugada a peroxidase e substrato
enzimático quimioluminescente (kit ECL da Amersham Pharmacia Biotech).
Resultados: De acordo com as curvas de crescimento realizadas nos meios BHI e FYTS, após 16 a 24 h de cultivo a cultura se encontra em fase tardia de crescimento
exponencial. Uma primeira extração protéica resultou no aparecimento de três bandas no gel de poliacrilamida com pesos aparentes de 31, 19 e 13 kDa. Surgiram
problemas com os meios utilizados, uma vez que as culturas não mantinham um crescimento satisfatório ao longo do tempo. Foram feitas substituições de reagentes
presentes nos meios e no preparo da solução de hemina até contornarmos os problemas de cultivo. Extrações posteriores resultaram em bandas de 60 e 13 kDa mais
visíveis. Até o momento foram obtidos 28 soros provenientes do Laboratório Fleury e do laboratório da Disciplina de Reumatologia da UNIFESP, que estão sendo testados
novamente por IFI em Crithidia luciliae e células HEp-2 para confirmação dos padrões.
Conclusões: Foram encontradas proteínas associadas ao kDNA com peso molecular entre 60 e 13 kDa e em testes preliminares de imunodetecção estamos obsevando
reatividade de alguns soros, o que reforça a hipótese de reconhecimento de proteínas presentes no cinetoplasto de Crithidia luciliae.
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Resumo:
Objetivo: apresentar uma paciente com cisto de aracnóide levando a puberdade precoce central.
Paciente e Métodos: RCA é uma menina de 4a 6m de idade com históira de um ano de aumento de volume mamário (M3 pela classificação de Tanner) e aceleraçao de
crescimento estatural. Desde seis meses antes, pêlos pubianos haviam sido notados (P2). Ao exame neurológico, observou-se tremor postural e um perímetro cefálico
aumentado (P > 95%). Não havia problemas mentais ou emocionais e seu apetite, sono e aprendizado eram normais. À inverstigação laboratorial, confirmou-se o
diagnóstico de puberdade central, com concentrações séricas basais de LH = 4,7mUI/mL, FSH= 4,4 mUI/mL, E2 = 47pg/mL. Ultra sonografia pélvica mostrou um útero
de 11,5mL, ovário direito de 2,1mL e ovário esquerdo de 2,9mL, com um pequeno cisto. Idade óssea = 10 anos. Ressonância nuclear magnética de crânio mostrou um
cisto aracnóide supra-selar, obstruindo o forâmen de Monroe. Iniciou-se terapêutica com análogo do GnRH e procedeu-se à descompressão cirúrgica do forâmen de
Monroe para aliviar a hidrocefalia (craniotomia seguida de fenestração endoscópica).
Resultados: Nossa paciente apresentava puberdade precoce central e um importante avanço de idade óssea que prejudica sobrfedmaneira sua altura final.A
descompressão cirúrgica não garante que a puberdade irá parar sua progressão e o uso de análogos de GnRH deve ser continuado tentando-se evitar um maior prejuízo
da altura final.
Conclusão: dentre as muitas etiologias de puberdade precoce central, a hidrocefalia é bastante incomum e o mecanismo exato através do qual ela interrompe o sistema
hipotalâmico secretor de GnRH é ainda desconhecido. Embora respondendo por menos que 1% de todas as lesões intra-cranianas que apresentam efeito de massa, os
cistos de aracnóide podem ser congênitos ou secundários a lesões inflamatórias ou a trauma craniano. Como o cisto de aracnóide pode se apresentar como puberdade
atrasada ou precoce, sua procura deve ser feita em todo paciente com disfunção puberal.
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Resumo:

O objetivo do presente estudo foi o de comparar duas técnicas radiológicas, a ortostática convencional (em extensão) e a ortostática semifletida, para a avaliação
diagnóstica de pacientes com osteoartrite (OA). A técnica semifletida tem sido apontada na literatura como a melhor forma de avaliar o espaço articular dos joelhos, pois
exige que os mesmos estejam semifletidos, de modo que os platôs tibiais estejam paralelos ao plano horizontal, e a carga fiquea aplicada sobre a porção central da
cartilagem articular, que é mais espessa (MAZZUCA & BRANDT, 2003). Esta posição coincide com o sítio de carga maior sobre a articulação durante sua função normal,
onde há maior prevalência de destruição da cartilagem articular. Portanto, quando o joelho está estendido essa área é poupada de carga e a avaliação do espaço articular
poderia ser prejudicada (BUCKLAND-WRIGHT et al., 1999). Foram avaliados 18 pacientes com diagnóstico clínico e radiológico de OA, com idade entre 45 a 68 anos,
de ambos os sexos, convidados entre os pacientes do ambulatório de reumatologia da EPM/UNIFESP. Esses pacientes tiveram excluídas outras causas de dor nos
joelhos. Os pacientes foram submetidos a radiografias convencionais em posição ortostática (joelhos estendidos) e incidência AP, e também a radiografias em posição
semifletida com incidência PA. As radiografias foram numeradas aleatoriamente de 1 a 38 e foram registrados os números que correspondiam a cada nome e a cada
uma das duas técnicas. As radiografias foram então analisadas separadamente, por um radiologista e um reumatologista, segundo um formulário elaborado pelos
pesquisadores que levava em conta a presença de osteófitos, a redução do espaço articular e a classificação de Kellgren-Lawrence. Reunimos os dados de osteofitose
marginal em fêmur e em tíbia para procurar significância estatística, devido ao número pequeno da amostra, e a osteofitose não foi diferentemente percebida pelas duas
técnicas. Reunimos os dados de redução do espaço articular medial e lateral, pela mesma razão do pequeno tamanho da amostra, e também não houve diferença entre
as técnicas. Não houve diferenças na graduação pelo índice K/L entre as duas técnicas.
A ausência de significância estatística não estabelece de forma definitiva a semelhança entre as duas técnicas radiológicas, uma vez que o tamanho da amostra pode
ter sido insuficiente para fornecer potência estatística à comparação realizada. Assim, seria importante que o presente estudo fosse ampliando quanto ao número de
indivíduos estudados.
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Resumo:

Já está bem estabelecida a elevada prevalência de hipertensão arterial sistêmica na população adulta assim como seus riscos e conseqüências. Na população pediátrica,
no entanto, ainda não há um consenso a respeito da prevalência da hipertensão arterial sistêmica. Em vista disso, este estudo transversal tem por objetivo verificar a
prevalência da doença em uma amostra de adolescentes da cidade de São Paulo e compará-los com os dados da literatura. Para isso foram selecionados 259 alunos,
de 14 a 19 anos, participantes do projeto “Estudos Clínicos de Crescimento, Comportamento, Hipertensão, Obesidade e Saúde Bucal” (“ECCCHOS”), no qual o presente
trabalho está inserido. Uma vez selecionados, os alunos foram submetidos a aferição da pressão arterial e medidas antropométricas. A prevalência de hipertensão arterial
na população estudada foi de 5,49% e, embora os valores médios de PAS (Pressão Arterial Sistólica) e PAD (Pressão Arterial Diastólica) terem sido significativamente
maiores no sexo masculino do que no feminino, a prevalência de PAS elevada, PAD elevada e PAS e PAD elevadas foram maiores no sexo feminino. Os dados de
prevalência obtidos neste trabalho estão de acordo com os dados da literatura. Já em relação a porcentagem de hipertensos segundo o sexo, estudos comparados
mostraram uma maior prevalência no sexo masculino.
Participantes:

Christian Makoto Ito, Zélia Maria Andrade

189

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Medicina Aplicada
Título:

Condição Nutricional da Família Nuclear de Crianças com Distúrbios do Apetite e Fatores
Associados.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Romão, R.A.L.; Brasil, A.L.D.
Renata Aparecida Leonel Romao
Fabio Ancona Lopez - UNIFESP - Pediatria / Nutrição e Metabolismo

Resumo:

Objetivos: Determinar o estado nutricional das famílias das crianças com distúrbios do apetite e observar alguns fatores associados. Métodos: Foi realizada a
antropometria (peso e estatura) de 29 pacientes e de seus familiares (mãe e irmãos) do Ambulatório de Distúrbios do Apetite da Disciplina de Nutrologia do Departamento
de Pediatria da UNIFESP / EPM, no período de fevereiro a julho do ano de 2004. Foram utilizados como critérios de avaliação o escore Z da relação peso/estatura (P/E)
para as crianças, sendo considerado escore Z  +2 como obesidade, +1,5  Z < +2 sobrepeso, -1,5  Z  +1,5 eutrofia, -1,5  Z < -2 risco de desnutrição e Z  -2 como
desnutrição. Nas mães foi utilizado o IMC com os seguintes pontos de corte: <18,5 kg/m² indicando peso insuficiente, de 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m² normalidade, 25 kg/m²
a 29,9 kg/m² sobrepeso e acima de 30 kg/m² indicativo de obesidade. Foram pesquisados também alguns fatores que se relacionam com o estado nutricional. Resultados:
As faixas etárias mais freqüentes das crianças foram a de pré-escolar (31%) e escolar (48%). Em relação ao estado nutricional das crianças observou-se 58,6% de
desnutridos e em risco de desnutrição, 38% eutróficas e apenas 3,4% estavam com sobrepeso ou obesidade. Dentre as mães, 3,4% estavam abaixo do peso, 58,6%
eram eutróficas e 38% apresentavam sobrepeso ou obesidade. Dos pacientes, 51,7% eram primogênitos, 58,6% tinham 1 ou 2 irmãos e 20,7% eram filhos únicos.
Verificou-se que 51,7% das crianças apresentaram alguma morbidade, sendo alergias respiratórias as mais freqüentes e 65,5% delas já haviam sido internadas alguma
vez (13,8% por broncopneumonia e viroses). A renda de 55,1% das famílias não ultrapassava dois salários mínimos e 69% residiam em casas próprias. Quanto à
escolaridade materna, 37,9% não completaram o ensino fundamental e 41,3% das mães tinham ensino médio e superior. Em relação ao aleitamento materno,13,8% das
mães não amamentaram seus filhos e 17,2% amamentaram até os 6 meses de idade. Verificou-se que 65,5% das mães servem o prato de seus filhos nas refeições e
27,6% destas, colocam a quantidade de alimento que consideram o ideal, esperando que seu filho coma tudo. Para a criança comer, 10,3% das mães oferecem o
alimento na boca e se essa se recusa a comê-lo, 17,2% das mães deixam sem comer e 13,8% oferecem outro alimento em substituição à refeição. Os alimentos
preferidos das crianças são lanches e guloseimas (34,5%) e os mais rejeitados são as comidas de sal e as hortaliças (55,2%). Grande parte das famílias (51,7%) não
se reúnem à mesa para as principais refeições e 72,4% têm o hábito de se alimentar em frente à televisão. Entre os escolares, 72,4% têm aula de educação física na
escola e 37,9% praticam algum esporte. Observou-se que 55,1% das crianças passam de 2h à 6h por dia em frente à televisão. Conclusão: Observamos que os hábitos
alimentares e de vida das famílias não são saudáveis e predispõem a distúrbios nutricionais e suas conseqüências. Portanto, é necessário intervenção e educação
nutricional e em saúde para toda a família, estimulando-a a adquirir um estilo de vida mais saudável (alimentação, atividade física etc).
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Resumo:

A propedêutica médica atual inclui a solicitação de exames de imagem como parte da investigação clínica. Estes podem variar desde simples radiografias até análises
anátomo-patológicas de peças obtidas em procedimentos cirúrgicos.
Uma vez que um exame é solicitado, o aluno do curso de medicina que o solicitou tem pouco contato com o processo intelectual de análise e elaboração diagnóstica que
este exame irá gerar.
Uma lacuna intelectual é então criada, entre o processo diagnóstico e o binômio aluno-paciente.
Para aproveitar o potencial didático desta fase do processo de investigação diagnóstica desenvolvemos uma ferramenta de busca na Internet - rede mundial de
computadores - que através de algorítmos computacionais é capaz de procurar e mostrar imagens médicas geradas à partir de exames solicitados durante o processo
de investigação diagnóstica realizada no cotidiano de atendimento do Centro Alfa de Humanização do Ensino em Saúde.
Desta forma pretendemos dar aos alunos a oportunidade de acompanhar o processo de determinação do dignóstico do paciente, fazê-lo retomar os conceitos aprendidos
nos anos anteriores e ainda oferecer à comunidade docente e discente uma biblioteca de imagens médicas, com histórias clínicas, para a elaboração de discussões e
estudo de caso, desta forma disponibilizando mais uma ferramenta de ensino médico.
Apesar da proposta inicial do projeto ser a visualização de imagens de anatomia patológica, observando, durante o processo de desenvolvimento da ferramenta, que
poderíamos explorar o potencial da ferramenta e do banco de dados oferecendo também a possibilidade de busca de imagens de outros exames como radigrafias,
tomografias computadorizadas, etc...
Montamos a ferramenta de uma forma a possibilitar também a visulização destes exames e ficamos à espera de um momento oportuno para a implantação do sistema
de visualização de imagens DAICON(r), usado como padrão para a visualização de imagens médicas com qualidade diagnóstica em terminais eletrônicos, mas que
demanda estruturas de hardware e de rede diferenciadas.
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Resumo:
A capilaroscopia periungueal (CPU) é um método que avalia um componente morfológico da microcirculação na ES. Existe acentuada controvérsia na literatura, sobre a
possível correlação entre os achados da CPU e a extensão do quadro cutâneo e visceral na ES.
O objetivo deste trabalho era analisar possíveis correlações entre os achados da CPU e a extensão do comprometimento cutâneo e visceral em pacientes com ES.
Foram analisados de forma retrospectiva todos os prontuários disponíveis de pacientes acompanhados no Ambulatório de Doenças do Espectro da ES do HSP-UNIFESP
com diagnóstico de ES segundo os critérios de classificação do ACR, nos últimos 15 anos. Foram avaliadas as seguintes alterações clínicas: extensão de pele
comprometida, alterações tróficas em extremidades, presença de fenômeno de Raynaud, calcinose cútis, telangiectasias, disfagia, discinesia esofagiana, hipertensão
pulmonar, insuficiência renal e comprometimento cardíaco. Os achados da CPU foram avaliados conforme o grau de deleção, número (nº) de capilares/mm, número de
capilares ectasiados e de megacapilares.
Resultados: Foram avaliados 92 pacientes e um total de 105 CPUs. Os pacientes tinham em média 6,3 +/- 6,3 anos de tempo de doença na época da CPU. 34,7% tinham
diagnóstico de ES forma difusa, 45,6% forma limitada, 8,7% forama sine scleroderma e 10,8% em síndrome de superposição. Nas 105 CPUs encontramos: 8,06 +/- 1,72
nº de alças/mm, 3,38 +/- 2,92 capilares ectasiados e grau de deleção de 1,22 +/- 0,91. O padrão SD foi encontrado em 86% das CPUs avaliadas.
Não houve diferença estatisticamente significante entre 35 pacientes com forma difusa e 70 pacientes com forma limitada quando se comparou o nº de capilares/mm
(p=0,22) ou nº de capilares ectasiados (p=0,85). Em relação ao grau de deleção, os 35 pacientes com forma difusa (1,67 +/- 0,90) apresentaram graus maiores de
deleção do que aqueles com forma limitada (0,99 +/- 0,82) (p=0,0005). Em relação à diversidade de órgãos e estruturas comprometidas, levou-se em conta alterações
de polpa digital, grau e extensão de espessamento cutâneo (escore de Rodnan), alterações esofágicas (queixa de disfagia e/ou achado de discinesia esofageana),
alterações intersticiais pulmonares (PFP e/ou Raio X ou TC de tórax) e achado de hipertensão pulmonar (PAP>35mmHg ao ECO). Neste grupo não foi evidenciado
comprometimento relevante de rins e coração. O nº de comprometimentos variou de 0 a 5 e só foram incluídos nessa análise os pacientes em cujos prontuários havia
referência de todos esses parâmetros. Comparando-se os parâmetros capilaroscópicos entre 10 pacientes com até 2 comprometimentos e 40 com mais de 2
comprometimentos, observamos diferença estatisticamente significante em relação ao nº de capilares/mm (9,23 +/- 1,31 vs 8,00 +/- 1,69 capilares/mm, respectivamente)
(p=0,025) e também em relação ao grau de deleção (0,73 +/- 0,76 vs 1,42 +/- 0,95) (p=0,027), entre os dois grupos. Já em relação ao número de capilares ectasiados,
não se observou diferença estatisticamente significante entre os dois grupos avaliados (p=0,98).
Conclusão: O presente estudo mostrou uma associação entre a extensão da microangiopatia periungueal (principalmente em relação a presença de desvascularização)
e a extensão da doença esclerodérmica, tanto em nível de extensão de comprometimento cutâneo, como visceral.
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Resumo:

Introdução:
A rinite alérgica é uma das principais causas de obstrução nasal na criança, freqüentemente gerando problemas crônicos como a respiração oral e suas conseqüências
(alterações posturais, ortodônticas e do desenvolvimento facial). Um dos principais problemas neste grupo de pacientes é a incerteza do diagnóstico baseado apenas na
avaliação clínica, que geralmente compreende obstrução nasal, coriza, prurido nasal e ocular, lacrimejamento, além de hipertrofia de cornetos. Os testes alérgicos (pricktest) não são realizados rotineiramente e grande parte desses pacientes são tratados baseados somente no quadro clínico. A Disciplina de Otorrinolaringologia Pediátrica
assiste cerca de 300 pacientes com estas características, recebendo aproximadamente 10 casos novos por semana, e por esta razão consideramos importante
desenvolver um estudo neste ambulatório, correlacionando os achados clínicos com o Prick test.
Objetivo:
O objetivo principal do trabalho é correlacionar os achados dos exames clínico e físico, e o diagnóstico de rinite alérgica do ponto de vista otorrinolaringológico, aos
resultados obtidos do Prick-Test. Além disso, os alérgenos mais freqüentemente causadores de rinite alérgica também serão pesquisados.
População e métodos:
Estudo prospectivo, avaliando pelo menos 200 crianças com idade entre 4 e 12 anos, de ambos os sexos, com sinais e sintomas sugestivos de rinite alérgica, num
período de 1 ano. Os pacientes serão avaliados clinicamente por questionário específico, exame otorrinolaringológico e submetidos ao prick test ( exame realizado “in
vivo”, através da inoculação intra dérmica de variados antígenos).
Conclusão:
Não se sabe ao certo qual é a real incidência da rinite alérgica na infância, mas sabe-se que o sistema imunológico está susceptível à sensibilização de antígenos nos
primeiros meses de vida. Este fato, associado à piora dos fatores ambientais ( poluição, poeira, diminuição da exposição ao Sol, aumento da aglomeração humana nas
residências, creches, e centros urbanos, e etc) e à susceptibilidade genética ( história familiar de atopia), são responsáveis pelas manifestações alérgicas nas crianças.
Os sintomas da rinite alérgica são resultantes da interação de alérgenos, como a poeira domiciliar (ácaros), pêlos de animais, fungos plantas, e eventualmente alimentos,
que se ligam aos receptores de IgE específicos na superfície de basófilos e mastócitos, e estes liberam mediadores químicos farmacológicos.
O prurido e os espirros são decorrentes da estimulação das terminações nervosas..A estimulação da secreção glandular e o aumento da permeabilidade vascular são
responsáveis pela rinorréia. Além disso o aumento da quantidade e da viscosidade da secreção, e o edema da mucosa pela vasodilatação, são responsáveis pela
obstrução nasal.
Foram avaliados até agora 104 pacientes ambulatoriais portadores de respiração oral, portanto que podem apresentar ao exame otorrinolaringológico hipertrofia de
amígdalas e/ou de adenóide de graus variados, além de alterações odontológicas. Dentre os quais 76 apresentam os sintomas relacionados acima e que, dessa forma ,
foram diagnosticados clinicamente como atópicos, ou seja, portadores de rinite alérgica. Estes pacientes estão sendo submetidos ao Prick test para confirmação do
diagnóstico clínico antes de iniciarem tratamento farmacológico para combater os sintomas.
O prick test consiste na inoculação intra dérmica de variados antígenos, entre eles “cat hair”, “dog hair”, B. germânica, B. americana, entre outros, que provocam discreta
reação inflamatória dérmica em indivíduos sensíveis a esses antígenos.
Resultados:
Não foi possível completar esta etapa da pesquisa de forma satisfatória até esse momento, sendo necessário ainda a realização de exames em pacientes já
diagnosticados como atópicos, mas sem utilização de tratamento farmacológico, para que seja realizada a análise dos dados já obtidos.
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Resumo:

Introdução
A doença arterial coronariana (DAC) tem grande importância por sua elevada prevalência e incidência em nosso meio e sua associação com elevadas taxas de morbidade
e mortalidade. Diversos fatores de risco têm sido associados à DAC, sendo os principais a idade, o sexo masculino, o fumo, a hipertensão arterial, o diabetes melito, a
história familiar positiva de aterosclerose prematura e os níveis de HDL-c mais baixos. Nos últimos anos, foi descrito que a HDL interfere na função endotelial, aumentando
a produção de prostaciclina e facilitando a produção de óxido nítrico em resposta a estímulos físicos e químicos. Em particular as partículas ricas em apo E e apo AI
parecem diminuir a ativação plaquetária por menor disponibilidade de cálcio citosólico e redução da interação do fibrinogênio com o receptor da glicoproteína IIb/IIIa.
Considerando a elevada incidência de eventos aterotrombóticos nos idosos e a freqüente associação da disfunção endotelial com a aterosclerose, de maneira progressiva
com a idade, hipotetizamos que a redução do HDL-C e de seus constituintes protéicos podessem estar associados ao infarto do miocárdio, nesta população.
Objetivos: este estudo foi delineado, em pacientes idosos, para o exame do HDL-C e das apolipoproteínas AI e E e sua possível relação com o infarto do miocárdio (IM).
Métodos: Estudo do tipo caso-controle incluiu 93 pacientes. Destes, 37% foram idosos com IM prévio há pelo menos seis meses (grupo caso) e 63% foram idosos sem
evidências de aterosclerose (grupo controle). Foram examinados indivíduos de ambos os sexos e idade > 65 anos. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação
clínica, e no caso de uso de hipolipemiantes, estes foram suspensos por quatro semanas, após orientação nutricional (fase I da American Heart Association) para a
obtenção do perfil lipídico sob condições mais controladas. Foram excluídos os pacientes com hipotireoidismo não compensado, insuficiência renal, hepática ou
portadores de neoplasia. Os fatores de risco analisados tiveram por base as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O colesterol total, triglicérides e
HDL-C foram obtidos por método automatizado enzimático e o LDL-C foi estimado pela fórmula de Friedewald. As apolipoproteínas AI, E total e da fração HDL foram
determinadas por nefelometria. Os resultados foram expressos como médias ± EPM. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para comparação de variáveis categóricas como
a presença de fatores de risco. Para as variáveis contínuas utilizou-se teste t de Student para amostras independentes. Valores de p<0,05 foram considerados
significantes.
Resultados: A prevalência de antecedente familiar de aterosclerose prematura, de diabetes melito, do tabagismo, da idade, do sedentarismo e de obesidade não diferiram
nos dois grupos. Entretanto, foi observado maior prevalência de hipertensão arterial entre os idosos com IM (grupo caso = 88% vs. grupo controle = 56%, p = 0,0013).
Dentre as variáveis lipídicas analisadas, não diferiram o colesterol total, LDL-C, triglicérides. Por outro lado, os valores de HDL foram mais baixos nos idosos com IM
prévio (HDL-C grupo caso = 45 ± 2 vs. grupo controle = 56 ± 2 mg/dL, p = 0,0004). Embora os níveis de apo E total e da fração HDL não tenham diferido entre as duas
populações estudadas, observou-se menores valores da apo AI entre os pacientes idosos com IM (Apo AI grupo caso = 105 4 vs. grupo controle = 125 3 mg/dL, p <
0,0001.
Conclusões: Dentre os clássicos fatores de risco para a doença coronariana presentes no cálculo do risco absoluto de Framingham, nem o diabetes, idade, fumo,
colesterol total ou LDL-C permitiriam identificar os idosos com IM prévio. De fato, com base neste estudo inicial, entre os idosos, a hipertensão arterial, o HDL-C e a
apolipoproteína AI podem ser mais relevantes que alguns dos tradicionais fatores de risco da DAC. Além disso, os níveis atuais de HDL-C considerados baixos tanto
pela American Heart Association como pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (< 40 mg/dL), não identificariam os idosos com IM.
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Resumo:

Nas últimas três décadas os métodos de diagnóstico por imagem assumiram um papel preponderante no diagnóstico dos processos patológicos das glândulas mamárias,
sendo hoje instrumento fundamental dos Programas de Saúde Pública para diminuir a morbidade e a mortalidade por carcinomas primários nesta localização.
Mais recentemente, o desenvolvimento de equipamentos para biópsia dirigida através de agulhas (core biopsy e da chamada mamotomia) tem possibilitado diagnósticos
anatomopatológicos precisos de lesões não papáveis, aumentando ainda mais as chances de cura para carcinomas mamários, além de evitarem procedimentos cirúrgicos
com internações e conseqüentemente diminuírem os custos, tanto em lesões benignas como em lesões pré cancerosas e neoplasias malignas.
Em 1993 o American College of Radiology aprovou o sistema BIRADS (Breast imaging reporting and data system),onde foi proposta a classificação radiológica para
lesões mamárias, com as finalidades de padronizar os achados radiológicos e de correlacionar com os aspectos histopatológicos, sendo rapidamente aceita e, no
momento, amplamente utilizada. Além dos aspectos histopatológicos das lesões mamárias, padrões imuno-histoquímicos de receptores hormonais apresentam
correlação principalmente com o prognóstico da doença. Nosso trabalho analisa a correlação entre os achados de diagnósticos por imagem classificados segundo o
sistema BIRADS com os achados anatomopatológicos e avalia os perfis imuno-histoquímicos do receptor de estrógeno, do receptor de progesterona, e da oncoproteína
c-erbB-2 nos carcinomas mamários.
Atualmente temos 349 casos de pacientes com lesões não palpáveis de mama, submetidas à biópsias por agulha, guiadas por ultra-som ou mamografia. Dos 349 casos,
encontramos 175 casos de nódulos, 161 casos de microcalcificações, 9 casos de densidade assimétrica e 4 casos de distorção de arquitetura.
Foram encontrados 57 casos de carcinomas, sendo 32 de carcinoma ductal invasivo, 12 de carcinoma intraductal, 12 de carcinoma lobular invasivo e 1 de carcinoma
lobular in situ.
No grupo das lesões benignas, a mais freqüente foi o fibroadenoma (124 casos), houve ainda 8 casos de hiperplasia atípica e 1 caso de lesão papilífera.
Dos 57 casos de carcinoma, foi realizada análise imuno-histoquímica em 14 destes. Os resultados encontrados foram: receptor de estrógeno positivo em 13 amostras
(92,8%) e negativo em apenas 01 (7,2%); receptor de progesterona positivo em 10 casos (71,4%) e negativo em 04 (28,6%); oncoproteína c-erbB-2 positiva em 09
amostras (64,2%), negativa em 02 (14,2%) e inconclusiva em 03 casos, por escassez de material para reação.
A correlação entre o sistema de classificação BIRADS e o exame anatomopatológico foi concordante com a literatura. Dos 349 casos, 5 casos foram classificados como
BIRADS 2 e tiveram diagnóstico anatomopatológico de lesões benignas. Dos 145 casos classificados como BIRADS 3, 143 foram benignos (98,6%) enquanto que 2
foram malignos (1,4%). Dos 151 casos classificados como BIRADS 4, 139 foram benignos (92,1%) e 12 casos malignos (7,9%). Dos 48 casos classificados como BIRADS
5, 5 casos foram benignos (10,4%) e 43 foram malignos (89,6%).
Os resultados demonstram uma grande efetividade dos métodos utilizados tanto para os diagnósticos precoces de neoplasias epiteliais malignas, como nas lesões
benignas, evitando nestas intervenções cirúrgicas desnecessárias.
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Resumo:
A dermatologia é uma especialidade médica em que a propedêutica se fundamenta basicamente na identificação de lesões, correlacionando-as a doenças diversas.
Assim sendo, para que o médico possa adquirir uma base sólida de reconhecimento de lesões, ele deve estudar e visualizar a maior quantidade possível delas. Quanto
às lesões genitais, seus diagnósticos não se restringem somente ao dermatologista, mas também a outros especialistas como o urologista, o ginecologista e o clínico
geral.
Tendo em vista a abrangência de tópicos sobre lesões genitais e a dificuldade de se reunir uma grande quantidade de imagens e informações dos mesmos em uma só
mídia, o estudo pode tornar-se algo demorado e dispendioso. O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um software específico para o estudo, treinamento e
consulta de informações em propedêutica dermatológica de lesões genitais, pois a utilização de meios computacionais permite uma maior flexibilidade e facilidade de se
agrupar, apresentar e principalmente buscar informações.
Para o desenvolvimento do software foi utilizado como ferramenta o programa ´´Macromedia Flash MX´´. As imagens foram obtidas a partir da digitalização de slides e
de máquina digital na Disciplina de Dermatologia Geral do Departamento de Dermatologia da Universidade Federal de São Paulo, provenientes do atendimento
ambulatorial e hospitalar do mesmo. Os textos descritivos tiveram como base tanto a literatura específica da área como também contou com a experiência do docente
do Departamento de Dermatologia.
O software possui a seguinte estrutura: introdução, aula de propedêutica dermatológica (lesões elementares), doenças que acometem o genital masculino, doenças que
acometem o genital feminino e busca.
A parte teórica foi fundamentada basicamente na classificação - etiológica, topográfica e morfológica - das doenças e seus respectivos diagnósticos diferenciais. Desta
forma, o usuário pode rapidamente comparar e estudar uma doença e seus diagnósticos diferenciais.
O software final encontra-se em compact disc (CD) e não necessita de instalação ou programas adicionais para poder utilizá-lo.
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Resumo:

Anticorpos anti-nucleossomos (ANulcs), embora descritos há aproximadamente meio século, ganharam grande relevância nos últimos anos como elementos participantes
do processo imuno e patogênico nas doenças autoimunes sistêmicas. Até recentemente não se dispunha de metodologia para detectá-los. Realizamos em 61 soros,
obtidos na rotina de um laboratório de grande porte, a análise de fatores antinucleares (FAN) por imnunofluorescência indireta em células HEp 2 e também o ensaio de
ELISA (ORGENTEC diagnostika GmbH, Mainz, Alemanha) para detecção de ANucls. A detecção de anticorpos anti-DNAn foi realizado por imunofluorescência indireta
(DTS, Randburg, R.S.A) e ENA por ELISA (Hemagen, São Paulo, Brasil). Destes, 49 positivos e 12 foram negativos para o FAN, com diferentes padrões de fluorescência.
Todos os FAN negativos não apresentaram ANucls. Dos 49 positivos, 29 (59%) foram também positivos para ANucls. Com relação aos padrões de fluorescência o padrão
Pontilhado Grosso mostrou 100% de positividade, Homogêneo 71%, Pontilhado Fino Denso 50%, e Centromérico 0%. A concomitância de ANucls e Anti-DNAn ocorreu
em 11% e ENA com ANucls em 31%. Podemos concluir que os ANucls detectados em 60% dos casos de FAN positivo ocorrão de forma isolada ou concomitante com
outros auto anticorpos antinucleares (DNAn e ENA). Finalmente este trabalho demonstra que o conceito prático de que ANucls ocorre apenas com padrão Homogêneo
não corresponde com a realidade.
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Resumo:
Introdução: Neuroblastoma é um dos tumores sólidos mais freqüentes na infância, com doença disseminada ao diagnóstico em mais da metade dos casos. A pesquisa
de metástase em medula óssea faz parte do estadiamento e é um importante fator prognóstico. Há vários trabalhos que questionam qual o melhor método entre biópsia
e aspirado meular para a detecção de metástase, tanto no momento do diagnóstico como durante a evolução.
Objetivos: 1- Comparar os resultados de aspirados medulares com biópsias de medula óssea ao diagnóstico e no reestadiamento de pacientes com neuroblastoma. 2Avaliar o padrão de infiltração predominante no aspirado medular.
Materiais e métodos: Foram selecionadas amostras de aspirados e biópsias de medula óssea de 58 pacientes com neuroblastoma admitidos no Instituto de Oncologia
Pediátrica-GRAACC/Unifesp no período de janeiro de 1994 a julho de 2004, realizadas concomintantemente no momento do diagnóstico e no reestadiamento. 243
lâminas de aspirado medular foram analisadas quanto à presença de células neuroblásticas e ao padrão de infiltração. Os resultados foram comparados com as 243
biópsias de medula óssea correspondentes.
Resultados: A detecção de metástases em medula óssea ocorreu em 66 amostras (24,1%) sendo que em 12 (18,2%) foram vistas somente pelo aspirado medular e em
28 (42,4%) somente pela biópsia. 9 amostras não puderam ser avaliadas por nenhum dos métodos, devido à falha de coleta do material. 128 amostras (52,7%) resultaram
negativas tanto no aspirado medular quanto na biópsia de medula óssea. O padrão de infiltração em rosetas foi observado na maior parte dos aspirados medulares,
tendo sido vista também infiltração medular difusa em alguns casos.
Conclusão: Apesar da maior sensibilidade da biópsia sobre o aspirado de medula óssea na detecção de neuroblastos, tais métodos são complementares e devem ser
utilizados simultaneamente tanto na época do diagnóstico quanto no seguimento do paciente. Na medula óssea infiltrada freqüentemente se observam células em
rosetas.
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Resumo:

Objetivo e justificativa: Cada vez mais se tem discutido a importância de ações preventivas do uso de substâncias psicoativas nos serviços de Atenção Primária à Saúde
(APS). Estudos revelam que, na população geral, a maior parte da morbidade e da mortalidade relacionada ao uso de drogas incide sobre sujeitos não-dependentes
que, habitualmente, não chegam a procurar serviços especializados em tratamento. Deste modo, a principal relevância deste projeto foi avaliar o impacto da implantação
de um procedimento de detecção do uso de drogas seguido por uma Intervenção Breve (IB) para usuários de risco, quando realizado por profissionais de Enfermagem,
que atuam rotineiramente em serviços de APS das cidades de São Paulo e Diadema. O objetivo específico foi avaliar conceitos e atitudes a respeito do uso de álcool e
drogas e de fatores que interferem na abordagem de pacientes usuários. Este projeto faz parte de um projeto mais amplo, que está sendo desenvolvido em vários
países, sob a coordenação da Organização Mundial de Saúde (OMS).
MÉTODO: Participaram da fase inicial do projeto 26 profissionais graduados e 20 auxiliares de enfermagem que trabalham em serviços de APS das cidades de São
Paulo e Diadema, além de 20 estudantes do curso de Enfermagem da UNIFESP. Estes profissionais responderam um questionário a respeito de suas crenças, atitudes,
experiências e conhecimentos a respeito do uso de drogas e tratamento, antes e imediatamente após um treinamento de 16 horas sobre drogas de abuso, instrumentos
de triagem e intervenções breves.
RESULTADOS: A amostra foi composta por 66 profissionais da área de enfermagem, sendo formada por enfermeiros graduados (40%), auxiliares de enfermagem (30%)
e estudantes (30%). A maioria dos profissionais eram mulheres, na faixa etária de 18 e 24 anos. Mais da metade da amostra (63,6%) costuma incluir com freqüência, na
anamense, questões sobre o consumo de álcool e de tabaco. Entretanto, menos da metade dos profissionais (48,3%) questionam seus pacientes quanto ao consumo e
problemas subseqüentes ao uso de outras drogas. Em maior freqüência, os enfermeiros graduados costumam aconselhar seus pacientes sobre problemas relacionados
ao uso de álcool, mas a freqüência de aconselhamento em relação ao uso de risco de drogas também foi baixa entre auxiliares e estudantes. Quase metade da amostra
atendeu e tratou de 1 a 11 pacientes com problemas associados ao uso de álcool nos últimos 12 meses, sendo que a maior parte das consultas foi realizada por
enfermeiros graduados. Em relação a outras drogas, nota-se que a quantidade de consultas e tratamentos realizados por estudantes e auxiliares de enfermagem, nos
últimos 12 meses foi ainda menor. Os auxiliares e estudantes de enfermagem são os que se sentem menos preparados a aconselhar pacientes a respeito do uso de
tabaco e álcool.63% dos profissionais sentem-se incompetentes quanto ao aconselhamento sobre o não uso de drogas ilícitas. Entre os profissionais e estudantes 89,3%
concordam que perguntar aos pacientes sobre seus hábitos de beber fornece informações sobre seus riscos de problemas relacionados ao uso de álcool. Em relação
ao uso de outras drogas, 15,4% dos enfermeiros graduados discordam com a afirmativa. Mais de 80% da amostra concorda que os profissionais de APS podem ajudar
os pacientes a reduzir o consumo de álcool e drogas após treinamento adequado e obtenção de informações sobre o uso de drogas psicoativas, embora 30,7% dos
graduados não saibam o que perguntar para obter informações sobre o consumo de álcool de seus pacientes. Em relação a outras drogas essa porcentagem é ainda
maior, 46,1%. Mais de 90% dos profissionais e estudantes concordam que a detecção precoce do uso inadequado de álcool e drogas pode melhorar a chance de sucesso
do tratamento.
CONCLUSÃO: Considerando que dados epidemiológicos estimam que 10% da população adulta é formada por dependentes de álcool, sendo que o número de usuários
de risco de álcool é próximo de 20% e que cerca de 2,5% da população relata ter utilizado alguma outra droga no último mês (exceto álcool e tabaco), observa-se que
a freqüência de abordagem desta problemática por profissionais de enfermagem ainda é incipiente em serviços de APS. Muitos profissionais da equipe de enfermagem
e estudantes não abordam seus pacientes quanto a problemas de saúde ou socioeconômicos relacionados ao uso ou abuso de drogas ou álcool, embora alguns saibam
da real importância que isso represente. É necessário explorar as razões pelas quais estes profissionais não abordam estas questões, assim como a influência, nestas
atitudes, de fatores sócio-culturais, das experiências anteriores, do nível de qualificação e da faixa etária. Deste modo, o atual estudo terá continuidade avaliando o
impacto do treinamento realizado, assim como a efetividade da IB realizada pelos profissionais de enfermagem junto a usuários de risco, que procuraram serviços de
APS por razões diversas. Desta forma, será possível avaliar a importância da detecção precoce de problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e drogas seguida
por intervenções breves.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Vários estudos têm demonstrado influência de alguns genes na resposta a intervenções dietoterápicas, identificando-se do ponto de vista genético
indivíduos responsivos e não responsivos. Entre os vários genes candidatos, o gene que codifica a apolipoproteína E (Apo E), que possui três isoformas, está relacionado
à absorção do colesterol intestinal, ao catabolismo das lipoproteínas ricas em triglicérides e ao transporte reverso do colesterol, existindo um grande interesse na sua
avaliação em resposta à dietoterapia. OBJETIVOS: Avaliar a resposta à intervenção nutricional sobre o perfil lipídico e variáveis antropométricas em pacientes em
prevenção primária da doença arterial coronariana (DAC) com dislipidemia mista e verificar se haviam diferenças nessas respostas de acordo com os genótipos da Apo
E. MÉTODOS: Estudo longitudinal aberto incluiu 40 indivíduos de ambos os sexos portadores de dislipidemia mista [Colesterol Total, (CT) > 200 e < 300 mg/dL;
triglicérides (TG) > 150 e < 1000 mg/dL], submetidos a duas visitas médicas, e nutricionais. Na visita 1 foram analisados os critérios de elegibilidade, anamnese, exame
clínico e pesquisa de fatores de risco (III Diretrizes Brasileiras de Dislipidemia e Aterosclerose). A visita nutricional incluiu avaliação antropométrica, do consumo
alimentar.Nessa mesma visita, todos os pacientes receberam orientação para a adoção da dieta do Programa Nacional de Educação para o Colesterol dos EUA (NCEPIII).
Foram obtidas amostras de sangue após jejum de 12 horas para as dosagens do perfil lipídico no soro e genotipagem da apo E a partir dos leucócitos do plasma. Quatro
semanas após a intervenção foram repetidas as visitas e a coleta do perfil lipídico. Os lípides foram dosados por método enzimático colorimétrico automatizado. O DNA
foi extraído por método direto e o sitio de interesse foi amplificado por técnica de PCR-RFLP. A análise estatística utilizou teste t de Student pareado para comparação
das variáveis lipídicas, antropométricas e de composição da dieta antes e após intervenção nutricional, que foram apresentadas como média ± EPM. Os lípides foram
ainda comparados entre os genótipos da Apo E por teste t de Student. Foram considerados significantes valores de p<0,05. RESULTADOS: A idade da população
avaliada variou de 31 a 68 anos (53,6 ± 1,5). Dentre os fatores de risco foram observados a presença de hipertensão arterial em ambos os sexos (57,5%); a idade como
fator de risco entre as mulheres (65,6%). A circunferência abdominal maior que 88 cm nas mulheres foi observada em 71,9%. Houve modificação na composição da
dieta após a intervenção dietoterápica (valor calórico total (Kcal): basal: 1471 ± 101 vs.dieta 1088 ± 67, p=0,001; fibras (g/dia): basal: 10,07±1,18 vs. dieta: 15,26.±1,3 ,
p=0,009; colesterol (mg/dia): basal: 169,7± 18,1 vs. dieta: 138± 10,9, p=0,02; lipídios totais (%Kcal): basal: 25,86 ± 1,1 vs. dieta: 23,67±1,3, p=0,002; ácidos graxos
saturados (%Kcal): basal: 8,07± 0,6 vs. dieta: 6,21± 0,6, p=0,001; e ácidos graxos monoinsaturados (%Kcal): basal: 8,46± 0,5 vs. dieta: 7,70± 0,5, p=0,01 acompanhada
de redução dos parâmetros antropométricos (Índice de Massa Corporal: basal: 27,8 ± 0,6 vs. dieta 27,02 ± 0,6 Kg/m², p=0,001; circunferência abdominal: basal: 95±1,4
vs. dieta 93 ± 1,4, p= 0,002). O tratamento dietético reduziu significantemente os níveis de colesterol total (basal: 246 ± 5,19 vs. Dieta: 225 ± 4,13 mg/dL, p =0,002),
LDL-colesterol (basal: 149±5 vs. dieta: 138±4,14, p=0,04) e triglicérides (basal: 256 ± 16,9 vs. dieta: 197 ± 12,3, p=0,0002), sem modificações nos níveis de HDLcolesterol (basal: 49,5 ± 1,82 vs. dieta: 49,2 ± 1,81, p=0,928). Os benefícios da intervenção foram observados também entre os indivíduos não portadores do alelo E4
(indivíduos não E4- CT: basal: 241,3 ± 5,5 vs. dieta: 223,0 ± 4,4, p=0,0017; TG: basal: 252,9 ± 19,9 vs. dieta: 93,1 ± 13,6, p= 0,0006). A proporção de indivíduos que
atingiu as metas propostas pelo NCEP III para os valores de LDL-c foi de 80% para aqueles com 0 -1 fatores de risco, e 12% nos com 2 ou mais fatores de risco (p<
0,0001, quiquadrado). CONCLUSÃO: A intervenção nutricional por período curto modificou favoravelmente os parâmetros antropométricos e as variáveis do perfil lipídico
em portadores de dislipidemia mista. Os resultados favoráveis sobre o perfil lipídico foram também observados entre os não portadores do alelo E4. Além disso, na
população de risco coronariano baixo, a dietoterapia pode isoladamente normalizar a colesterolemia e diminuir o risco cardiovascular, sendo reservado o tratamento
farmacológico, para os pacientes de mais alto risco.
Participantes:

Rute Lobato Teixeira Matisumoto, Alberto Las Casas, Liliana Paula Bricarello, Paula Rodrigues, Luciene de Oliveira, Roseli Taglieri, Tatiana
Helfenstein, Simone Critina Pinto Matheus, Ieda Edith Lanzarini Lopes, Francisco Antonio Helfenstein Fonseca

200

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Medicina Aplicada
Título:

Diagnóstico precoce de ceratite por Acanthamoeba e suas implicações prognósticas - Parte I
Epidemiologia da caratite por Acanthamoeba

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Camargo, J.F.
Juliana Ferreira Camargo
Denise de Freitas - UNIFESP - Oftalmologia / Oftalmologia

Resumo:

Diagnóstico precoce de ceratite por Acanthamoeba e suas implicações prognósticas – Parte I : Epidemiologia da ceratite por Acanthamoeba. CAMARGO, J. F., Freitas,
D; financiado pelo Cnpq. (Departamento de Oftalmologia, Setor de Doenças Externas Oculares e Córnea. Universidade Federal de São Paulo).
O estudo tem o objetivo de caracterizar os possíveis fatores envolvidos na ceratite por Acanthamoeba. Para tanto, selecionou-se todos os pacientes com suspeita da
infecção que chegaram no Setor, entre janeiro/1987 e dezembro/2003, e dados como idade, sexo, uso de lentes de contato, resultado de cultura para Acanthamoeba e
bacterioscopia foram agrupados e analisados. Encontrou-se que a idade mediana dos acometidos é de 29 anos, com distribuição semelhante entre os sexos. Há
associação entre o uso de lentes de contato e a infecção (OR=2). Foram positivas cultura (38,6%) e bacterioscopia (62,4%) nos casos em que foram solicitadas. Os
achados revelam, até o momento, que a infecção nestes pacientes não difere do padrão encontrado internacionalmente. A pesquisa encontra-se em andamento. Ainda
estão sendo avaliados dados referentes à exposição à água contaminada, cuidado com as lentes de contato, procedência do paciente, olho acometido. A Parte II irá
estabelecer os limites de tempo entre diagnóstico e instituição do tratamento e sua contribuição para o agravo do prognóstico. Esta parte ainda não foi iniciada.
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Resumo:

Este estudo tem como objetivo avaliar de forma comparativa a eficácia analgésica pós-operatória, utilizando-se uma dose pré-operatória de rofecoxib nas cirurgias
ambulatoriais do membro superior.Hipótese: O uso de uma dose pré-operatória de AINH cox-2, produz analgesia pós-operatória eficiente diminuindo o uso de outros
analgésicos e não aumenta as complicações pós-operatórias.
Objetivo:
1 - avaliar a eficácia analgésica pós-operatória com uso pré-operatório, de uma dose de AINH cox-2.
2- avaliar complicações pós-operatórias imediatas.
Os pacientes foram divididos em 02 grupos previamente randomizados, todos submetidos a cirurgia do membro superior, eletiva, com anestesia por bloqueio venoso
regional – segundo a técnica adotada pelo Departamento de Anestesiologia – para todos os pacientes do protocolo. Como intervenção principal, seguimos o seguinte
esquema:
Grupo 1 – rofecoxib 50mg – 15 a 45 minutos antes da cirurgia
Grupo 2 – placebo – 15 a 45 minutos antes da cirurgia.Os medicamentos foram administrados por uma enfermeira da Casa de cirurgia da Mão, 15 a 45 minutos antes
da cirurgia, com 20 ml de água, estando acondicionados em recipiente que não permitia sua identificação.No pós-operatório, durante as primeiras 06 horas foi fornecido
paracetamol 750mg 4/4hs., caso solicitado e anotado no protocolo de avaliação.Após receber alta os paciente receberam um folheto explicativo com orientações para o
uso de analgésico (paracetamol 750mg 12 comprimidos - 4/4hs ) e rofecoxib (25mg 4 comprimidos - 12/12hs) se apresentassem dor. Todas as tomadas de analgésico
ou de inibidor seletivo cox-2 foram anotadas, com o respectivo horário, no campo apropriado do folheto explicativo. Desfecho primário: dor pós-operatória. Foi aferida,
por um participante blindado, mediante as informações subjetivas dos pacientes, utilizando-se a escala analógica de 0 a 10, onde zero é a ausência completa de dor e
dez corresponde a dor de nível intolerável.
A quantidade de analgésico ou outros medicamentos utilizados pelo paciente, anotados no folheto explicativo, foram computados na avaliação.
Desfechos secundários:
1Efeitos adversos

Gastrointestinais

Hemodinâmicos

Reações hipersensibildade

Distúrbios de coagulação

Outros sintomas relacionados ao uso do AINH cox-2 ou placebo. Efeitos esses avaliados por dois médicos blindados, e o uso do medicamento suspenso quando
julgado necessário e computado no estudo como falha do tratamento da opção anteriormente randomizada.
2-Intervalo de uso de analgésico.
Os resultados indicam que o uso de antiinflatório inibidores de COX-2 no pré-opratório tem efeito benefico, com o objetivo de se obter melhor efeito analgésico pósoperatório, reduzindo assim a necessidade de outros analgésico neste periodo. Mas há a necessidade de se realizarem outros estudos para se avaliar a melhor forma e
dose de utilização.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O uso de imagens digitais permite a redução de espaço físico no armazenamento de exames, a diminuição de custos na compra de materiais
(principalmente filmes), a otimização do trabalho manual quanto a transporte e o arquivamento de exames, além de possibilitar a rápida recuperação de imagens médicas.
O formato de arquivo DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) é o mais utilizado atualmente para o armazenamento de imagens médicas. Entretanto,
este formato tem o inconveniente de gerar arquivos de grande tamanho. Técnicas matemáticas, como o algoritmo JPEG (Joint Photographic Exports Group), embutidas
em softwares podem comprimir os dados (imagens), aproveitando a redundância na informação, e facilitar assim seu armazenamento e transmissão. Algumas técnicas
de alta compressão de dados conseguem proporções de até 1:80, porém podem empobrecer a qualidade da imagem gerada, prejudicando o diagnóstico.
OBJETIVOS: Estabelecer o limite máximo de compactação de dados em imagens médicas utilizando o algoritmo JPEG na qual não há comprometimento na análise
quantitativa e qualitativa de lesões vasculares cerebrais isquêmicas de pequenos vasos (LVCIPV) na ressonância magnética.
MATERIAL E MÉTODO: Foram selecionados exames de 30 pacientes submetidos à ressonância magnética de crânio com diagnóstico de LVCIPV. Para cada paciente,
foi selecionada a imagem do primeiro corte axial supraventricular na seqüência ponderada em Flair. As imagens obtidas em formato DICOM foram convertidas para o
formato JPEG a taxas de compressão de 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:60 e 1:80. As imagens foram novamente descompactadas e avaliadas juntamente com as imagens
originais aleatoriamente e sem identificação por 3 neurorradiologistas experientes que preencheram um questionário com perguntas sobre o número de lesões, o tipo de
contorno das lesões, sua morfologia e a intensidade do sinal.
RESULTADOS: Foram avaliados 5 pacientes e não houve diferença na avaliação de imagens originais quando comparadas às imagens que foram compactadas e
descompactadas a taxas de até 1:40. A partir desta taxa de compactação, as imagens começam a perder definição de contornos comprometendo sua avaliação
qualitativa. A partir de 1:60 a avaliação quantitativa das lesões fica prejudicada.
DISCUSSÃO: Desde que bem avaliada, a compactação de imagens utilizando o algoritmo JPEG pode ser utilizada até a taxa de compressão de 1:40 permitindo avaliar
qualitativa e quantitativamente LVCIPV, além de trazer os benefícios de maior velocidade na transmissão de imagens numa rede de computadores, e menores custos
com armazenamento de dados. Este trabalho está em andamento e novos exames serão avaliados.]
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Resumo:

Objetivo: Mostrar uma complicação incomum nas crianças portadoras do Diabetes Mellitus (DM) tipo 1: uma descompensação hipoglicêmica levando a danos cerebrais
com evolução para encefalite de Rasmussen.
Paciente e Métodos: Uma menina, com 8 anos de idade portadora de DM tipo 1 desde 1 ano e sete meses que aos três anos apresentou um severo quadro de hipoglicemia
(23mg/dL) com convulsões sendo levada à UTI. Suas condições clínicas foram deteriorando no decorrer dos dias, quando foi induzido o coma farmacológico. Uma TC
de crânio mostrou uma grande área isquêmica no hemisfério esquerdo com persistência dos episódios convulsivos, mesmo com anticonvulsivantes. Com 6,7 anos a RM
de crânio mostrou uma gliose difusa com atrofia hemisférica além de hidrocefalia em hemisfério ipsilateral, comprometendo o núcleo caudado e lentiforme. Devido a
dificuldade de manipulação das convulsões, a paciente foi submetida a hemisferectomia funcional esquerda.
Resultados: no pós-operatório imediato, a paciente melhorou seu quadro clínico com manutenção das drogas anticonvulsivantes (Topiramato, Clonazepam e
Lamotrigina). Uma hemiparesia direita foi observada com diminuição dos episódios convulsivos comparado a situação pré-cirúrgica (8 vs. 40 crises/dia). A diabetes foi
bem controlada com insulina NPH e Lispro várias vezes ao dia. A paciente melhorou seu nível de consciência e vêm recuperando sua fala. A fisioterapia vem sendo
realizada para uma melhor recuperação motora.
Conclusões: este caso mostra uma seqüela incomum de um paciente com hipoglicemia grave portador de DM tipo 1. A severidade e durabilidade do quadro de
hipoglicemia levou a graves danos ao sistema nervoso central da paciente resultando em quadros de convulsões intratáveis com anticonvulsivantes requerendo um
procedimento cirúrgico agressivo. Contudo a paciente mostra uma melhor condição em seu estado clínico geral porém as seqüelas graves deste quadro
neuroendocrinológico, possivelmente, não darão mais a esta criança uma condição de vida normal.
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Resumo:
Na forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, observa-se relativa preservação da função hepática quando considerado o grau de hipertensão portal. A
fisiopatogenia da hipertensão portal está relacionada ao aumento da resistência vascular ao fluxo sanguíneo no sistema portal.A resistência vascular intra-hepática
depende do equilíbrio entre sistemas vasoconstritores e vasodilatadores. Entre as inúmeras substâncias com propriedades vasoativas, a endotelina-1 (ET-1), sintetizada
pelas células endoteliais dos sinusóides hepáticos, é um dos agentes vasoconstritores endógenos mais potentes já identificado. Em pacientes cirróticos, a ET-1 tem
participação no aumento da resistência vascular hepática e no desenvolvimento da fibrose hepática. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ET-1, no plasma de
portadores da forma crônica da esquistossomose mansônica, classificados de acordo com a gravidade da doença (parâmetros clínicos, ultra-sonográficos e
endoscópicos). Foram selecionados 31 indivíduos adultos, atendidos no Setor de Hepatopatia Esquistossomótica da Disciplina de Gastroenterologia, Departamento de
Medicina da UNIFESP, sendo 21 portadores de esquistossomose da forma hepatoesplênica (EHE, com hipertensão portal) e 10 portadores da forma hepatointestinal
(EHI). Cinco indivíduos normais foram utilizados como grupo controle. A Endotelina-1 (ET-1) foi determinada a partir do plasma coletado dos pacientes através do ensaio
imunoabsorvente ligado à enzima (ELISA) tipo sanduíche, com a utilização de anticorpos monoclonais específicos (Kit Amersham Biosciences). Verificamos diminuição
significativa e progressiva dos valores da Endotelina-1 nos pacientes portadores de esquistossomose mansônica, sendo maior no grupo de pacientes com EHE em
relação aos pacientes do grupo EHI (EHI: 21,16 ± 0,98 fmol e EHE: 14,65 ± 0,95 fmol, p<0,05). Estes dois grupo estavam diminuídos em relação ao grupo controle
(Controle: 31,97 ± 2,40 fmol). A endotelina-1, com papel vasoconstritor no sistema porta em pacientes portadores de cirrose hepática, parece não ter relação no
mecanismo de hipertensão portal na doença esquistossomótica crônica grave. Novos estudos serão necessários para determinar o real papel deste agente na
fisiopatogenia da hipertensão portal.
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Resumo:
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo descrever como as neoplasias ocorrem nos pacientes infantis através da relação entre presença de fatores de risco e
prognósticos, fornecendo subsídios para atuar em três níveis de prevenção. No primeiro deles, através da eliminação e diminuição dos fatores de risco, propriamente
dito. Segundo deles, com a detecção precoce pode-se exercer influência no desenvolvimento do tumor em sua fase inicial. E por último a atuação seria no sentido não
só de prolongar a sobrevida do paciente, mas a sua qualidade de vida. Métodos: Neste trabalho foram entrevistados 104 pacientes do IOP/GRAACC da UNIFESP/EPM,
mostrando a distribuição das neoplasias neste local e relacionando alguns destes fatores com o desenvolvimento da doença.Resultados: Dos pacientes entrevistados
55% são do sexo masculino e 45% feminino, 40% dos pacientes têm entre 0-4 anos, 20% dos pacientes entre 5-9 anos, 34% entre 10-18 anos, 6% dos pacientes com
idade maior ou igual a 19 anos. Em relação ao grupo étnico 48% são caucasóides, 48% negróides e 4% mongolóides. Em relação aos fatores de risco observamos
aumento na freqüência de mães tabagistas durante a gravidez e o desenvolvimento de neoplasia no SNC e LLA. Foi encontrado também um maior número de pacientes
com histórico familiar de câncer e tumor de Wilms e neoplasia do SNC. Além disso, foram encontradas diferenças por distribuição étnica: predomínio de afroderivados
(71%) em tumor de SNC e um predomínio de euroderivados (64%) em tumor de Wilms. Foi também observado um aumento de etilismo paterno em pacientes com tumor
ósseo (75% dos pais com algum grau de etilismo) e em LLA (45% dos pais com algum grau de etilismo). Em relação ao tabagismo paterno observamos que 75% dos
pais de pacientes portadores de tumor ósseo são fumantes, sendo que 50% mais de um maço por dia. Uma outra freqüência aumentada encontrada foi a de histórico de
abortos em mães de pacientes com RMS (44%) Discussão: Como este trabalho é um estudo epidemiológico observacional, não podemos afirmar se algum fator que o
paciente esteja exposto seja mesmo um fator de risco. Apesar disso, este estudo tem um grande valor que é fornecer subsídios para estudos subseqüentes e conclusivos.
Para isso são necessários estudos analíticos, como casos-controle.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
Com o maior conhecimento do mecanismo das doenças e de modalidades terapêuticas, o espectro do atendimento ao paciente com doenças crônicas aumentou sendo
hoje considerado fundamental a qualidade de vida do paciente.
Assim, atualmente têm sido realizados inúmeros estudos para avaliar qualidade de vida relacionada à saúde na busca de resultados que reflitam uma avaliação mais
holistica das intervenções terapêuticas.
O diagnóstico precoce e o tratamento adequado das imunodeficiências primárias (PID) diminuem o número de infecções graves e hospitalizações. Contudo, as limitações
inerentes à doença, sua cronicidade e o próprio tratamento podem comprometer a qualidade de vida global, ressaltando que a maioria recebe o diagnóstico na primeira
ou segunda infância.
OBJETIVO
Avaliar o impacto funcional, psicológico e sócio-econômico das imunodeficiências primárias na vida do paciente e seus familiares.
MATERIAL E MÉTODO
Aplicação de questionário internacionalmente validado (´´Child health questionnaire´´ - Landgraf et al, versão em português) aos pacientes com PID recebendo tratamento
com imunoglobulina endovenosa.
Aos pacientes com idade < 14 anos é entregue um questionário com 60 perguntas para serem respondidas pelo seu responsável. Os pacientes com idade > ou = 14
anos recebem questionário de 47 questões a serem respondidas pelos próprios. Ambos os grupos respondem sob supervisão e orientação.
Os questionários possuem as sessões: estado de saúde global, atividades físicas, atividades diárias, dor, comportamento, bem estar, auto-estima, relação com a família
e perguntas sobre a doença.
RESULTADOS PRELIMINARES
O estudo encontra-se na fase de coleta e sistematização dos dados. Foram aplicados 19 questionários. Destes, 13 foram de pacientes < 14 anos com média de idade
de 8 anos e 58% do sexo masculino. Também responderam 6 pacientes > ou = 14 anos com média de idade de 27 anos e 50% do sexo masculino.
Dentre as imunodeficiências primárias, os diagnósticos apresentados foram: ataxia-telangiectasia (32%); agamaglobulinemia ligada ao X ( 26%); imunodeficiência comum
variável (11%); imunodeficiência combinada grave (11%); neutropenia (5%); deficiência de anticorpo antifosfolipide (5%); síndrome hiper IgM (5%) e
hipogamaglobulinemia (5%).
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Resumo:

Introdução: A prevalência de sepse e choque séptico em pacientes internados em UTI é bastante alta, sendo uma das principais causas de morbi-mortalidade nesses
pacientes. A teoria atual a respeito da fisiopatologia da sepse é aquela denominada hipótese intestinal da sepse. Segundo tal hipótese, as bactérias viáveis, nativas do
tubo digestivo, atingiriam sítios extraintestinais como linfonodos mesentéricos, baço, fígado ou rim, através de um processo chamado de translocação bacteriana (TB).
Outros estudos, no entanto, têm relacionado à TB como um possível fator benéfico, tais como a ativação imunológica e maturação da resposta de defesa do hospedeiro.
Assim sendo, a TB parece apresentar efeitos deletérios e benéficos dependendo da intensidade, tempo e condição do hospedeiro.
Objetivo: No presente trabalho, decidimos estudar a influência do processo de translocação bacteriana prévia na ativação da resposta imune e conseqüente influência
na depuração bacteriana sanguínea e dos órgãos na vigência da sepse experimental.
Materiais e Métodos: Foram utilizadas 23 ratas fêmeas Wistar-EPM, divididas em cinco grupos: 1) Grupo Translocação Bacteriana prévia associada a Sepse não letal
com inóculo 107(n=4), 2) Grupo Sham de Translocação Bacteriana prévia associada a Sepse 107(n=5), 3) Grupo Translocação Bacteriana prévia associada a Sepse
semi-letal com inóculo 109(n=4), 4) Grupo Sham de Translocação Bacteriana prévia associada a Sepse 109(n=4), 5) Grupo de Translocação Bacteriana (n=6). A indução
da translocação bacteriana foi realizada utilizando-se cepas de Escherichia coli R-6 e 10 ml de inóculo com concentração bacteriana de 1010 UFC/ml (E.coli R-6). Por
meio de laparotomia mediana e sondagem oroduodenal, o inóculo foi introduzido no intestino delgado e confinado entre o duodeno e íleo terminal, por meio de ligaduras,
por um período de 2 horas. Nos Grupos Sham, os animais sofreram mesmo procedimento, porém o inóculo com bactérias foi substituído por solução fisiológica a 0,9%.
Após 14 dias do primeiro procedimento de TB, os animais dos grupos 1, 2, 3 e 4 sofreram segundo procedimento para indução de sepse. Nessa ocasião, a veia jugular
externa direita foi cateterizada de modo que as amostras de sangue fossem obtidas por essa via. Procedeu-se, então, com a punção da veia jugular externa esquerda e
inoculação de solução de 10ml de E. coli R-6 na concentração de 107 ou 109 UFC/ml, dependendo do grupo. Amostras de sangue foram colhidas para realização de
cultura, em diferentes períodos pós-inoculação: logo após a inoculação de bactérias, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 2 horas após a injeção de bactérias pela veia
jugular externa esquerda. Foi realizada, em seguida, a coleta de linfonodo mesentérico, fígado, baço e pulmão. Estes órgãos foram macerados e suas suspensões, e
também as amostras de sangue para cultura, foram semeados e incubados, sendo realizada a contagem do número de colônias bacterianas após 24 horas de cultura a
37oC. Dos animais do grupo 5, após 14 dias de terem sido submetidos a processo de Translocação Bacteriana, foram obtidas amostras de sangue para dosagem de
anticorpos bactéria específicos, através de teste de aglutinação com o Antígeno O da E. coli R-6.
Resultados: Segundo os resultados de depuração bacteriana no sangue, podemos observar que, nos grupos de Translocação Bacteriana submetidos à Sepse 107, a
capacidade de depuração das bactérias inoculadas na circulação sistêmica ocorreu com maior velocidade no grupo com TB prévia quando comparada ao grupo Sham.
Baseado no índice de positividade da cultura, ou seja, a porcentagem de animais de um grupo que apresentaram contagem bacteriana positiva em determinado tempo,
observou-se que, com 2 horas pós-indução de sepse 107, no grupo TB prévia, 75% dos animais não apresentaram bacteremia, enquanto que no grupo Sham, todos
animais apresentaram bacteremia. No entanto, quando os animais foram submetidos a Sepse de intensidade maior (109) não puderam ser observadas diferenças quanto
à depuração bacteriana comparada ao grupo Sham. Quanto a mensuração de anticorpos específicos contra E. coli, duas semanas após a realização da TB, foram
detectados anticorpos específicos em 4 dos 6 animais.
Conclusão: O processo de Translocação Bacteriana promoveu aumento da capacidade de depuração bacteriana sanguínea frente a sepse, trazendo benefícios ao
hospedeiro através de sua capacidade em promover ativação da resposta imune. No entanto, esta resposta benéfica fica limitada quando a infecção sistêmica exógena
é de alta gravidade.
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Resumo:

Introdução: Os antígenos específicos de plaquetas humanas (HPAs), encontrados em glicoproteínas da membrana de plaquetas, são potenciais alvos de aloanticorpos
que causam a destruição plaquetária na púrpura neonatal aloimune (PNA), na púrpura pós-transfusional (PPT) e na refratariedade à transfusão de plaquetas (RP). As
freqüências dos alelos e dos genótipos dos HPAs variam consideravelmente entre diferentes grupos étnicos. Não existe estudo referente às freqüências dos antígenos
HPA-6w e HPA-7w na população brasileira, e esta investigação é importante não somente por razões antropológicas ou genéticas, mas também para melhor predizer o
risco de aloimunização para estes antígenos HPA entre diferentes populações, na vigência de transfusão de sangue ou gestação.
Objetivo: Determinar as freqüências genotípicas e alélicas dos antígenos HPA-6w e HPA-7w em doadores de sangue e em diferentes grupos étnicos da população
brasileira.
Casuística: Para os antígenos plaquetários HPA-6w, foram estudados 285 indivíduos, formando 6 grupos assim constituídos: 15 indivíduos caucasóides de ascendência
européia, 15 indivíduos negróides, 15 indivíduos de ascendência asiática, 112 indivíduos ameríndios da tribo Xikrin, e 128 mestiços doadores de sangue. Para os
antígenos HPA-7w, foram estudados 156 indivíduos, sendo 14 caucasóides de ascendência européia, 15 negróides, 15 de ascendência asiática, 37 ameríndios da tribo
Xikrin, e 75 doadores de sangue mestiços.
Métodos: O estudo teve um desenho transversal, sendo as amostras colhidas dos indivíduos estudados num único momento. Foi realizado estudo de genotipagem pela
análise do polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) obtidos após digestão com enzimas de restrição (Ava I para HPA-6w e Bsp1286 I para HPA7w) do produto alvo amplificado por PCR com oligonucleotídeos iniciadores específicos.
Resultados: Dos 285 indivíduos analisados para os antígenos HPA-6w, todos apresentaram genótipo HPA-6w a/a. Dos 156 indivíduos analisados para os antígenos
HPA-7w, todos apresentaram genótipo HPA-7w a/a.
Discussão: Já foi descrito pelo nosso grupo em estudos anteriores que as freqüências de certos antígenos plaquetários (HPA-1,-2, -5 e -15) variam entre alguns dos
grupos étnicos aqui analisados. No presente estudo, 285 indivíduos foram genotipados para os antígenos HPA-6w, e 156 para HPA-7w, não sendo constatada diferença
significante entre os grupos étnicos, uma vez que não foi identificado nenhum portador do alelo HPA-6bw ou do alelo HPA-7bw, similarmente ao que é observado em
populações caucasóides da Europa.
Conclusão: As freqüências dos genótipos e dos alelos dos HPA-6w e HPA-7w não variam entre os diferentes grupos étnicos da população brasileira. É possível inferir
que os alelos HPA-6bw e HPA-7bw são extremamente raros na população brasileira, tornando o risco de ocorrência de aloimunização a estes antígenos bastante baixo.
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Resumo:
Objetivo: Estabelecer valores normativos para o exame de eletrorretinograma focal (ERG Focal) em adultos jovens normais, segundo protocolo recomendado pela
Sociedade Internacional de Eletrofisiologia Visual Clínica (ISCEV).
Método: Participaram 33 sujeitos de idades entre 14 a 38 anos(média 22,96±5,73),14 homens e 19 mulheres. O ERG Focal foi realizado utilizando eletrodo
corneano,eletrodo terra,e oftalmoscópio estimulador que projetou luz branca tremulante em freqüências de 42Hz e 31.25Hz na mácula.Os parâmetros,amplitude (em
nanovolts) e latência (em milisegundos), para ambas freqüências, foram analisados através da transformada de Fourier e foram calculados suas medianas, intervalo de
95% de confiança, mínimo, máximo e percentis.
Resultados: Para 42Hz. Amplitude: mediana 614nV; 1ºquartil 529nV; 3ºquartil 650nV; mínimo 370nV; máximo 794nV; percentil 2,5, 378,8nV; percentil 97,5, 779,6 nV.
Latência: mediana 26,4ms; 1ºquartil 25,4ms; 3ºquartil 26,8ms; mínimo 23,4ms; máximo 28,2ms;percentil2,5 23,8ms;percentil97,5 27,88ms. Para 31,25Hz. Amplitude:
mediana 632nV; 1ºquartil 429nV; 3ºquartil 750nV; mínimo 364nV; máximo 1036nV; percentil2,5 364,8nV; percentil 97,5 1018,4nV. Latência: mediana 30,1ms; 1ºquartil
29,3ms; 3ºquartil 31,2ms; mínimo 25,9ms; máximo 33,9ms; percentil 2,5 27,18ms; percentil97,5 27,88ms.
Conclusão: Os valores obtidos para amplitude e latência para 42Hz e 31,25Hz estão de acordo com os já descritos em literatura.A normatização dos parâmetros avaliados
pelo laboratório de eletrofisiologia permite melhor avaliação de pacientes com distúrbios da retina central.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A desnutrição energético-proteica (DEP) é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, acometendo principalmente grupos vulneráveis da
população, como as crianças pequenas. A prevalência na população infantil brasileira é cerca de 30%. Sua etiologia é multifatorial e compreende aspectos sociais,
econômicos, sanitários e culturais. É a doença nutricional que mais se associa a morbimortalidade em nosso meio.
A anemia por deficiência de ferro é a carência nutricional mais freqüente em todo o mundo. No Brasil, estima-se que a prevalência em crianças seja de 35%. Sua etiologia
também é multifatorial. A anemia ferropriva está associada ao retardo do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento da imunidade, entre outros.
O Ambulatório da Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da UNIFESP-EPM é um centro especializado multiprofissional que realiza atendimento global
às crianças com distúrbios nutricionais ou grupos de risco, visando o tratamento, reabilitação, educação, prevenção e acompanhamento das crianças e seus familiares.
OBJETIVOS: Descrever a população assistida neste Ambulatório, avaliando a evolução da condição nutricional e dos níveis de hemoglobina desses pacientes após
intervenção multiprofissional, e identificando possíveis fatores de risco social para desnutrição e anemia.
METODOLOGIA: Estudo longitudinal retrospectivo em dois momentos, com intervalo de 6 meses entre eles, através de amostra composta pelas crianças atendidas no
Ambulatório. A avaliação inicial constou de: identificação, antecedentes pessoais, gestacionais, neonatais, mórbidos, avaliação antropométrica (diagnóstico de estado
nutricional) e dos níveis de hemoglobina segundo hemograma (diagnóstico de anemia). Os pacientes foram acompanhados de maneira padronizada por equipe
multiprofissional. Após 6 meses, foi realizada avaliação do processo evolutivo de cada paciente.
RESULTADOS: Foram analisados 201 casos, sendo 54,7% do sexo masculino e 45,3% do sexo feminino. A média de idade foi de 4,1 anos.
A prevalência de desnutrição foi de 36,5%, relacionada com significância estatística ao sexo feminino e ao baixo peso ao nascer, e inversamente proporcional à idade
da criança, idade materna e renda mensal. Dentre os pacientes desnutridos que permaneceram em acompanhamento por 6 meses, 20% evoluíram para eutrofia e 76%
para melhora de índices antropométricos.
A prevalência de anemia foi de 28%, associada à faixa etária dos lactentes (estatisticamente significante), e inversamente proporcional à escolaridade e idade maternas.
Dentre os pacientes anêmicos que realizaram seguimento por 6 meses, 50% evoluiu para cura e 5,5% para melhora do nível de hemoglobina.
Não houve relação estatísticamente significante entre desnutrição e anemia.
CONCLUSÃO: Através deste estudo, observou-se que a prevalência de desnutrição no Ambulatório de Nutrição Clínica e Dietética foi de 36,5%, sendo que esta condição
esteve associada ao sexo feminino e ao baixo peso ao nascer. A prevalência de anemia foi de 28%, relacionada à faixa etária dos lactentes. Assim, é possível identificar
um grupo de maior risco para desnutrição e anemia, que deve ser abordado com intervenções específicas e direcionadas em saúde.
Diante dos bons resultados obtidos após o seguimento dos pacientes desnutridos e anêmicos, vale ressaltar a importância de um Centro Especializado que realize
atendimento global às crianças com distúrbios nutricionais ou grupos de risco, visando não só o tratamento e acompanhamento, mas também reabilitação, educação e
prevenção para as crianças e seus familiares.
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Resumo:
INTRODUÇÃO:
A enzima ciclo-oxigenase é fundamental na síntese de prostaglandinas e apresenta duas isoformas:COX-1,é enzima de 66kDa que se apresenta constitutivamente, com
baixa ou nenhuma expressão em uma variedade de tecidos inclusive em intestino e cólon, e é altamente induzível em resposta a ativação celular por hormônios, citocinas
pró-inflamatórias, fatores de crescimento e promotores tumorais.O gene COX-1 é considerado gene de controle (housekeeping gene).Acredita-se que Cox-1 seja
responsável pela manutenção da integridade gastro-intestinal.COX-2 é um homólogo de 70kDa, interferon-gama induzido, e guarda 61% de homologia com a COX-1.
Acredita-se que COX-2 executa um papel importante na mediação da inflamação e na carcinogênese, bem como, na progressão dos carcinomas já constituídos.
Quantidade aumentada de COX-2 é observada em tecidos pré-neoplásicos e em uma larga variedade de carcinomas, refletindo os efeitos de oncogenes, fatores de
crescimento e promotores de tumor, conhecidos indutores de COX-2 .
Estudos mostram que a presença de p53 selvagem e não a do mutado, suprime a transcrição de COX-2 sugerindo que o estado de p53 seria um determinante da
expressão de COX-2. Por outro lado, a super-expressão de COX-2 em células epiteliais leva a um aumento dos níveis de Bcl-2 e resistência a apoptose induzida por
butirato.
Ainda não está claro a localização celular de COX-1 e COX-2 em tecido gástrico assim como a sua distribuição em seus diferentes tipos histológicos.
OBJETIVOS:
Avaliar a expressão de COX-1, COX-2, p53 e bcl-2 nos tecidos de gastrite crônica, metaplasia intestinal e câncer gástrico, através do método imuno-histoquímico;
Verificar se há correlação entre as expressões de COX-1 e COX-2 nestes tecidos.
MATERIAL E MÉTODOS:
Foram analisados, retrospectivamente, 21 casos de gastrite, 34 casos de metaplasia intestinal associado a gastrite e 34 de adenocarcinoma gástrico. A reação imunohistoquímica foi empregada no estudo de COX-1(Cayman chemical), COX-2(Cayman chemical),p53(DAKO) e bcl-2(DAKO), em cortes histológicos de 3 µm de
espessura.O padrão de positividade deste método foi o aparecimento de coloração marrom-acastanhada no núcleo e citoplasma da célula.
Para a caracterização do tipo histológico foi utilizado o grau de malignidade histológica, segundo a CID(Classificação Internacional de Doenças para Oncologia Organização Mundial da Saúde, 1996) e a Classificação de Lauren.
A pesquisa de Helicobacter pylori foi realizada no grupo com gastrite com metaplasia pelo método da urease durante endoscopia digestiva alta.
RESULTADOS:
A imunoreatividade de COX-1 foi predominantemente citoplasmática nas células epiteliais superficiais quanto glandulares, granulócitos, linfócitos e plasmócitos, porém,
imunopositividade foi também observada no núcleo das mesmas células. A COX-2 foi observada no citoplasma, com aspecto granular nas células epiteliais superficiais
quanto glandulares, granulócitos, linfócitos e plasmócitos.
A gastrite crônica esteve associada a todos as biópsias com metaplasia intestinal. A infecção por Helicobacter pylori teve uma tendência a ser maior nos indivíduos com
gastrite (70%) quando comparada aos com metaplasia intestinal (39%,p=0,07).
Não houve diferenças estatísticas entre os marcadores estudados e a presença de Helicobacter pylori, a não ser em relação à proteína p53 nos tecidos com metaplasia
intestinal. Neste grupo houve uma tendência (p=0,09) a não expressão do p53 no grupo não infectado. Nos tecidos com metaplasia, 13 apresentavam contaminação por
Helicobacter pylori. Em relação à associação entre expressão das proteínas estudadas e a presenças da bactéria observamos expressão de COX-1 em todas, de COX2 em 12, de p53 em 5 .
Não observamos diferença estatística em relação ao percentual de positividade de COX-1 nas diferentes doenças. Em relação ao COX-2, no grupo com metaplasia
intestinal todas as amostras expressaram esta proteína (p=0,04). No câncer do tipo intestinal a expressão de COX-2 foi mais freqüente (58%) que no tipo difuso. A
imunoreatividade para p53 foi superior no grupo com cancer em relação ao com metaplasia (p=0.006) ou com gastrite (p=0,02). A maioria dos tecidos não expressou
Bcl-2.
Evidenciamos maior expressão de COX-2 e de p53 no câncer avançado e de p53 nos tumores com linfonodos positivos. No entanto, não observamos correlação entre
expressão destas proteínas e estádio clinico
CONCLUSÕES:
A prevalência do Helicobacter pylori teve uma tendência a ser mais freqüente no grupo com gastrite crônica e menor no grupo com metaplasia intestinal. Não houve
diferença entre os marcadores e infecção pelo Helicobacter pylori.
A imunoexpressão de COX-1 e COX-2 foram altas em todos os tecidos, ao contrário do Bcl-2 que foi negativo na maioria dos tecidos. A expressão de COX-2 foi mais
freqüente na metaplasia intestinal enquanto a imunoexpressão de p53, no câncer.
Houve correlação positiva entre COX-1 e COX-2 assim como entre COX-1 e Bcl-2.
Observamos maior imunoexpressão de COX-2 e de p53 nos tumores avançados ou com comprometimento de linfonodos.
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Resumo:

A morbimortalidade da esquistossomose mansônica está diretamente relacionada ao grau de fibrose hepática e às complicações da hipertensão portal. A patogênese
da fibrose hepática tem como fator desencadeante a deposição intravascular de ovos do Schistossoma mansoni no sistema portal e a conseqüente reação inflamatória
granulomatosa. Na hepatopatia esquistossomótica humana vem sendo estudadas alterações do sistema de hemostasia, principalmente seus componentes plasmático e
plaquetário; o componente vascular ainda não foi estudado adequadamente. O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) é uma glicoproteína que seletivamente
induz à proliferação endotelial, à angiogênese e à permeabilidade capilar. O VEGF encontra-se diminuído no soro de pacientes cirróticos, o que pode refletir a hipertensão
portal e/ou atividade regenerativa. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o componente vascular do sistema da hemostasia na hepatopatia esquistossomótica através
da determinação do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) no plasma de portadores da esquistossomose crônica pura, classificados de acordo com a
gravidade da doença. Foram selecionados 37 indivíduos adultos, atendidos no Setor de Hepatopatia Esquistossomótica da Disciplina de Gastroenterologia, Departamento
de Medicina da UNIFESP, sendo 17 portadores de esquistossomose da forma hepatointestinal (EHI) e 20 portadores da forma hepatoesplênica (EHE, com hipertensão
portal). Seis indivíduos normais foram incluídos como grupo controle. O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) foi determinado a partir do plasma coletado
dos pacientes através do ensaio imunoabsorvente ligado à enzima (ELISA) tipo sanduíche, com a utilização de anticorpos monoclonais específicos (Kit Amersham
Biosciences, N.C.M: 38220090). Não houve alterações nos níveis séricos de VEGF (média +/- epm) entre os dois grupos de pacientes portadores de esquistossomose
(EHI: 145 +/- 94 pg/ml e EHE: 155 +/- 153 pg/ml; p = 0,846). Do mesmo modo, não houve diferenças estatisticamente significantes quando comparamos os valores
séricos de VEGF destes pacientes com os do grupo controle (Controle = 182 +/- 135 pg/ml; EHI X Controle, p=0,590 e EHE X Controle, p=0,793). Podemos concluir que
níveis séricos de VEGF não avalia o estádio evolutivo da doença hepática esquistossomótica, ou melhor, não é um marcador de progressão ou mesmo de gravidade da
doença.
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Resumo:
Nos últimos 50 anos, diversos fatores foram associados à doença arterial coronariana. Dentre os fatores de risco clássicos destacam-se: a hipertensão arterial, diabetes
melito, a história familiar, os níveis plasmáticos baixos de HDL-C, a idade e sexo masculino. Atualmente, novos marcadores de risco têm sido propostos, como a
lipoproteína a [Lp (a)] e a homocisteína (Hcy), entre outros. A Lp (a) tem estrutura similar à LDL, mas possui uma proteína adicional que lhe confere maior potencial
aterotrombótico. Embora controverso na literatura, a Lp (a) tem sido considerada um marcador de risco para a aterosclerose, quando seus níveis estão mais elevados (>
30 mg/dL), parecendo aditivos ao risco atribuído a níveis elevados de colesterol total ou diminuídos de HDL-C. A Hcy é um aminoácido não essencial, formado durante
o metabolismo da metionina. Diversos estudos prospectivos, caso-controle e longitudinais demonstram que a elevação plasmática da Hcy associa-se a maior risco de
eventos ateroscleróticos, não apenas coronarianos. Os níveis plasmáticos de homocisteína correlacionam-se com idade, sexo masculino, tabagismo, hipertensão arterial,
níveis de colesterol e sedentarismo, mas mesmo após ajuste para estes, seu papel como fator de risco permanece relevante. A hiper-homocisteinemia parece determinar
disfunção endotelial, aumentando o desenvolvimento de placas e fenômenos trombóticos. Objetivo: tendo em vista a grande freqüência de eventos coronarianos em
idosos, o objetivo deste estudo foi o de verificar, ao lado de fatores de risco clássicos, a associação da Lp (a) e da Hcy com a ocorrência de infarto do miocárdio (IM),
nesta população. Metodologia: Neste estudo caso e controle foram incluídos 93 pacientes idosos (idade > 65 anos), de ambos os sexos, com IM ocorrido há pelo menos
seis meses, de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (clínico, eletrocardiográfico e enzimático) para o grupo caso e indivíduos sem sinais de doença
aterosclerótica para o grupo controle. Foram submetidos a uma avaliação clínica e preenchimento de relato de caso que incluiu dados demográficos e clínicos com
ênfase para os fatores de risco. Foram excluídos pacientes portadores de hipotireoidismo descompensado, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, neoplasias
e aqueles com evidências de aterosclerose extracoronária. Foi realizada orientação nutricional e caso estivessem fazendo uso de hipolipemiante, este foi suspenso por
quatro semanas. Foi efetuada uma coleta única de sangue para as dosagens laboratoriais do perfil lipídico, da Lp (a) e da Hcy, após jejum alimentar de 12 a 14 horas.
Foram determinados os níveis séricos do colesterol total (CT), do triglicérides (TG), e das frações HDL-C, LDL-C, Lp (a) e Hcy. O CT e o TG foram dosados por método
enzimático colorimétrico automatizado, empregando-se um espectrofotômetro. A fração HDL-C foi determinada após precipitação das lipoproteínas não-HDL com ácido
fosfotúngstico e cloreto de magnésio pelo método enzimático colorimétrico COD-ANA. A fração LDL-C foi estimada utilizando-se a fórmula de Friedewald: LDL-C = CT –
HDL-C – TG/5, para valores de TG inferiores a 400 mg/dL. A Hcy foi dosada pelo método da cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), com eluição isocrática e
detecção fluorimétrica. A Lp (a) foi dosada por nefelometria. Os resultados foram expressos como médias ± erro padrão da média. Utilizou-se o teste Qui-quadrado para
comparação de variáveis categóricas como a presença de fatores de risco, e comparar a distribuição entre casos e controles. Para as variáveis contínuas utilizou-se
teste t de Student para amostras independentes. Valores de p<0,05 foram considerados significantes. Resultados: Os idosos infartados e controles não diferiram nas
seguintes variáveis: antecedente familiar de aterosclerose prematura, tabagismo, diabetes, obesidade e etilismo. Entretanto, a hipertensão arterial sistêmica foi mais
prevalente no grupo caso [caso = 30 (88,2%) vs. controle = 33 (55,9%), p=0,0013]. De forma interessante, o colesterol total, o LDL, e os triglicérides não diferenciaram
as duas populações, mas o HDL–C foi mais baixo entre os idosos com infarto prévio (HDL-C caso = 44,9 ± 2,2 vs. 55,1 ± 1,6 mg/dL, p = 0,0004). Os valores obtidos
para homocisteína (grupo caso = 21,2 ± 4,0 vs. grupo controle 15,9 ± 0,9 micromoles/L) e para a Lp (a) (grupo caso = 32,0 ± 6,9 vs. grupo controle = 31,8 ± 4,2 mg/dL)
não diferiram entre as duas populações. Conclusão: Dentre os fatores de risco clássicos presentes nos idosos que apresentavam IM prévio, foi observada uma importante
associação com a hipertensão arterial e com níveis mais baixos de HDL-C. Entretanto, os níveis recomendados hoje para o HDL-C não permitiriam que estes idosos
fossem identificados, com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia ou da American Heart Association. A Hcy apresentou tendência de associação
com o IM nestes idosos (grupo caso = 21,2 ± 4,0 vs. grupo controle 15,9 ± 0,9 micromoles/L, p = 0,0636). A Lp (a) não contribuiu para a associação com o IM nesta
população.
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Resumo:
Introdução:
O adenocarcinoma de próstata constitui a neoplasia mais freqüente dos homens, acometendo um em cada seis indivíduos com mais de 50 anos.Quando a neoplasia é
identificada em estágios iniciais, a doença é tratada através de cirurgia radical ou radioterapia.Como objetivo de prever a evolução dos pacientes submetidos a cirurgia,
os especialistas levam em conta diferentes parâmetros, entre os quais se destacam: score de Gleason do espécime cirúrgico, volume tumoral,extensão extraprostática
do tumor, envolvimento dos linfonodos e vesículas seminais e os níveis séricos de PSA pré-operatório.Pacientes com score de Gleason 6, volume tumoral < 4
cm3,ausência de acometimento da gordura periprostática e vesículas seminais e PSA < 10 tem prognóstico bastante favorável,com chances de cura que oscilam entre
70 e 90%.
Recentemente foram descritas alterações genéticas que se relacionam com o desenvolvimento do câncer de próstata, destacando-se mutações dos genes BCl2, p53,
Cerb entre outros. Ademais, observações clínicas, a longo prazo, demonstram que alguns pacientes com câncer localizado,de prognóstico favorável, de acordo com
critérios clássicos, evidenciam recorrência da doença pós-tratamento. Como esses casos não podem ser reconhecidos previamente pelos métodos disponíveis,
idealizamos o presente trabalho, com o objetivo de verificar se o estudo do perfil genético da neoplasia primária permite prever a evolução dos pacientes com tumor de
baixo risco de progressão.
Material e métodos:
1)Desenho:
Estudo retrospectivo analisando casuística de pacientes submetidos a cirurgia radical.
2)Época e local:
Pacientes tratados no período de 1997 a 2002 no Hospital Sírio Libanês- São Paulo.
3) Pacientes:
Foram estudados 156 pacientes portadores de câncer de próstata com estágio T1 e T2a, com com idades que variaram entre 41 e 78 anos (mediana igual a 61,53 +/8). Todos os pacientes apresentavam doença de baixo risco de progressão, definida pelos seguintes critérios: a) cintilografia óssea e tomografia normais; b)score de
gleason do espécime cirúrgico 6; c) estágios patológicos pT1 e pT2; d) nível sérico de PSA < 10; e)seguimento mínimo pós operatório de dois anos. Hormônio ou
radioterapias prévias foram adotadas como critérios de exclusão.
Os pacientes foram submetidos a prostatectomia radical pelo mesmo cirurgião (Dr. Miguel Srougi) pela técnica de Walsh modificada e todos os espécimes cirúrgicos
foram analisados pela mesma patologista (Dra. Kátia Moreira Leite).
4) Intervenções:
Os espécimes cirúrgicos após avaliação histopatológica rotineira foram estudados no sentido de se detectar mutações dos genes BCl2, Cerb e p53 através de Anticorpos
específicos para cada um desses genes.
5) Desfechos:
A) Primários: foram identificados dois grupos de pacientes de acordo coma evolução clínica pós operatória: Grupo I: 130 pacientes com progressão da doença,definida
como ausência de metástases e manutenção em níveis indetectáveis do PSA sérico; Grupo II: 26 pacientes que evidenciaram progressão da doença pelos mesmos
critérios quando acompanhados por mais de dois anos.
Em ambos os grupos correlacionou-se a expressão de cada um desses três genes.
B) Secundários: Correlacionou-se expressão dos genes com o tempo de progressão da doença. Neste sentido,definiu-se como progressão da doença a apresentação
de evidência da doença e/ou PSA pós prostatectomia 0,1.
6)Análise estatística:
A correlação entre a expressão dos genes e a presença ou não de progressão da doença foi avaliada pelo teste de qui2, adotando-se o nível de significância de 5%.
Os intervalos de progressão da doença nos pacientes com e sem mutação genética foram comparados através de curva atorial de Kaplan-Meier adotando-se nível de
significância de 5%.
Resultados:
Em relação ao gene p53 o tempo livre de PSA dos o Grupos I e II teve uma diferença significativa com p= 0.0087.
Já para os genes BCl2 e Cerb as diferenças de tempo livre de PSA entre os dois grupos não foi significativa com os valores de p= 0.9337 e p= 0.885, respectivamente.
Conclusões:
1) Comportamento do gene p 53 permite prever a progressão dos pacientes com câncer localizado da próstata de baixo risco.
2) Os genes Bcl2 e Cerb não permitem prever a evolução desses casos.
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Resumo:

Introdução e objetivo: A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma condição freqüente, de causa idiopática e freqüência progressiva com o avanço da
idade, a partir dos 50 anos. Causa perda marcante e progressiva, ou súbita, da visão central, devido às alterações morfológicas e funcionais na região macular (área
central da retina). A evolução da sua forma exsudativa é caracterizada por neovascularização de coróide (NVC) sob a área da retina macular, acúmulo de fluído,
extravasamento (exsudação) e hemorragia, com posterior fibrose e cicatrização. A NVC é dividida em clássica e oculta de acordo com a angiografia com fluoresceína.
Está indicado o tratamento da NVC pela fototrombose mediada por indocianina verde (FMI) quando há uma NVC sob a fóvea (região central da mácula) e se após a
angiografia ficar evidenciada a impregnação lesional pela indocianina verde (ICV), corante que tem propriedade fluorescente e fotodinâmica que serve como guia para
potencializar o resultado do laser, além de desencadear trombose seletiva dos vasos anormais da coriocapilar sob a área da retina macular. O estudo clínico da FM-I
visa avaliar o seu potencial para a oclusão da NVC subfoveal secundária à DMRI com menor risco de queimadura tecidual e se esse tratamento pode assegurar a
redução do risco de perda visual, além de estudar os possíveis eventos adversos eventualmente secundários à terapia tais como distúrbio visual, oclusão vascular e
danos nas estruturas da retina, reações de fotossensibilidade, reações no local da injeção e mortes. Método: Séries de casos comparativos. Pacientes com NVC subfoveal
com hipercaptação no exame de angiografia com ICV. Sessões de FM-I para tratamento da NVC subfoveal usando injeção intravenosa de um pequeno volume de ICV
como agente fotossensibilizador em alta concentração e baixa irradiação com laser diodo vermelho de 810nm emitido através de lâmpada de fenda. São realizados
exames no pré e pós-tratamento que consistem em medida da acuidade visual (AV), exame biomicroscópico de mácula, angiografia com fluoresceína-ICV e tomografia
de coerência óptica (TCO). Resultados e discussão: Os índices pré-tratamento de AV com melhor correção óptica foram de 20/200-2 até 20/640-1. Aos 12 meses de
seguimento, em 3 olhos (33%) a AV aumentou mais de 2 linhas, em 5 olhos (55%) houve estabilização da AV (mudança de AV menor que 2 linhas) e em 1 olho (12%) a
AV diminuiu 2.2 linhas. Nenhum olho teve perda moderada da AV (maior que 3 linhas). Os achados na Angiografia com fluoresceína-ICV e na TCO forneceram um apoio
anatômico objetivo aos resultados da AV. O vazamento de fluoresceína esteve ausente do componente oculto prévio da NVC em 5 de 6 pacientes e do componente
clássico prévio da NVC em 6 de 9 pacientes. Os resultados finais mostraram 66% dos pacientes com diminuição da espessura retiniana em comparação à linha de base,
assim como restauração do contorno foveal normal. Estes resultados podem ser divididos em três categorias: diminuição da espessura retiniana e do vazamento da NVC
(6 pacientes); estabilização da espessura retiniana e do vazamento da NVC (1 paciente) e progressão da espessura retiniana e do vazamento da NVC (2 pacientes). A
melhora na AV estava associada à diminuição do fluído subfoveal, enquanto que a piora na visão foi primariamente devido à falha do tratamento em conseguir oclusão
da NVC. Dos 9 pacientes tratados, 2 precisaram de apenas uma sessão de tratamento para conseguir regressão da NVC, 6 pacientes receberam 2 sessões e 1 paciente
recebeu 4 sessões durante o período de estudo. O efeito em longo prazo da FM-I é evidenciado pelo fato de que o intervalo entre a primeira sessão terapêutica e o
primeiro re-tratamento foi de 6 meses para 5 pacientes. Além disso, 88% dos pacientes conseguiram controle da lesão depois de uma ou duas sessões de FM-I. No
entanto, o grau de perda visual pode variar com o tempo, por isso, neste estudo, os efeitos do tratamento poderiam estar, ao menos parcialmente, sobrepostos ao curso
natural da doença. Não ocorreram complicações relacionadas ao procedimento. Em todos os casos não existiu mudança aparente na cor da área tratada durante ou
imediatamente após a terapia, sugerindo que não houve uma alteração clinicamente significativa induzida por efeito térmico. Este estudo mostrou que a FM-I pode ser
capaz de incrementar a probabilidade de melhora da visão ou estabilização em pacientes com NVC subfoveal predominantemente clássica secundária à DMRI uma vez
que 33% dos pacientes tiveram melhora da AV maior que 3 linhas. Todas as melhoras na AV tiveram uma correlação temporal com o tratamento dentro dos primeiros 3
meses de seguimento. Somente um paciente teve perda moderada da AV na visita de seguimento de 12 meses. A FM-I induziu regressão da NVC predominantemente
clássica através de uma combinação de reações térmicas e fotodinâmicas a partir da fotoativação da ICV, protegendo assim a retina sensorial da perda da visão. A sua
possível eficácia pode estar relacionada à vários fatores que inclui a seqüência de procedimentos e a aplicação exata dos parâmetros, o que em conjunto pode lograr
uma interação corante-laser-tecido.
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Resumo:
Introdução: A doença celíaca é uma enteropatia mediada por linfócitos T, induzida pelo glúten, que acomete indivíduos geneticamente predispostos. A forma de
apresentação mais freqüente da doença celíaca é a clássica, em que a diarréia corresponde à principal manifestação clínica. Outra forma de apresentação da doença é
a forma não clássica, sendo a constipação crônica uma das formas de apresentação, embora pouco freqüente. Instituindo-se o tratamento, que corresponde à dieta
totalmente isenta de glúten durante toda vida, o paciente com doença celíaca não apresenta as manifestações clínicas da doença e a mucosa do intestino delgado se
normaliza. Vários estudos realizados em Escolas e Serviços de Saúde avaliando o hábito intestinal de crianças e adultos demonstraram que o número de pessoas com
constipação crônica é elevado. No Brasil, estudos realizados em certos grupos de crianças sugerem alta prevalência de constipação ocorrendo entre 17,5% e 38,4% das
crianças avaliadas em escolas, unidades de assistência médica e na comunidade. Considerando que o paciente com doença celíaca que segue uma dieta totalmente
isenta de glúten apresente hábito intestinal semelhante à da população geral, propusemo-nos a realizar esse estudo com o objetivo de avaliar a proporção de pacientes
com doença celíaca em tratamento que apresentam constipação crônica. Casuística e Métodos: Foram estudados pacientes com doença celíaca cujo diagnóstico foi
estabelecido segundo os critérios da ESPGHAN (1990). Foi elaborado um questionário a respeito dos dados pessoais, das manifestações clínicas e exames realizados
no diagnóstico e acompanhamento, da obediência à dieta isenta de glúten e do hábito intestinal nos últimos 3 meses, que foi enviado por correio aos pacientes
cadastrados na Associação dos Celíacos do Brasil. Constipação na faixa etária pediátrica foi definida, conforme recomendação de um grupo de trabalho internacional,
pela ocorrência de qualquer uma das seguintes manifestações: eliminação de fezes duras, na forma de cíbalos, seixos ou cilíndricas com rachaduras, dificuldade ou dor
para evacuar, eliminação esporádica de fezes muito volumosas que podem ou não entupir o vaso sanitário, freqüência de evacuações inferior a três por semana,
sensação de esvaziamento retal incompleto após evacuação ou presença de escape fecal. Constipação no adulto foi definida como na faixa etária pediátrica excetuandose o item presença de escape fecal. Considerou-se constipado o paciente que apresentasse pelo menos 1 dos sintomas descritos acima. Solicitou-se opinião do paciente
se apresentava ´´intestino preso´´. Resultados (parciais): Foram analisadas as 70 primeiras respostas enviadas por 39 pacientes adultos cuja mediana da idade (percentis
25 e 75) foi igual a 39,4 (26,4 - 51,9) anos, e por 31 pacientes da faixa etária pediátrica cuja mediana da idade (percentis 25 e 75) foi igual a 7,8 (4,1 - 14,0) anos. A
Tabela 1 apresenta a distribuição dos pacientes segundo as características da evacuação de acordo com a idade.
Tabela1. Distribuição dos pacientes segundo as características da evacuação de acordo com a idade
Características da evacuação
idade pediátrica
adultos
N (%)
N (%)
fezes duras, em cíbalos seixos ou
14 (45,2)
18 (46,2)
cilíndricas com rachaduras ou volumosas
força para evacuar
10 (32,3)
14 (35,9)
dor para evacuar
7 (22,6) 6 (15,4)
fezes volumosas que entopem vaso
6 (19,4)
11 (28,2)
sanitário
freqüência de evacuações < 3/semana 1 (3,2)
2 (5,1)
sensação de não evacuação completa 10 (32,3)
17 (43,6)
escape fecal
2 (6,5)
Com relação ao diagnóstico de constipação, presença de pelo menos um dos sintomas presentes, foram considerados constipados: na faixa etária pediátrica, 80,6%
(25/31) dos pacientes - intervalo de confiança de 95%: 66,7% - 94,5 % - e na idade adulta 82,1% (32/39) dos pacientes - intervalo de confiança de 95%: 69,2% - 93,2%.
Não se observou diferença estatisticamente significante (p=0,135) entre a proporção das crianças constipadas que obedecem à dieta (84,0%; 21/25) e dos adultos
constipados que obedecem à dieta (62,5%; 20/32). A análise da concordância entre o diagnóstico de constipação segundo a presença de pelo menos um dos sintomas
presentes e a opinião do paciente se apresentava ´´intestino preso´´ demonstrou concordância muito leve tanto entre os pacientes de idade adulta (coeficiente de KAPPA
= 0,09) quanto entre os pacientes da faixa etária pediátrica (coeficiente de KAPPA = 0,02). Conclusão: A grande maioria dos pacientes de idade pediátrica e adulta com
doença celíaca em vigência de tratamento apresentam constipação crônica. A maioria dos pacientes constipados eram obedientes à dieta isenta de glúten. Os pacientes
não se consideravam constipados, observando-se concordância muito leve entre o critério médico para o diagnóstico de constipação e a interpretação do paciente a
respeito de ser constipado.
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Resumo:
Halitose é bastante prevalente (50-60%) na população geral. Entre as possíveis causas predominam as orais, sendo as causas extra-orais responsáveis por
aproximadamente 10-13% dos casos. Este sintoma tem sido citado na literatura médica internacional como manifestação atípica da DRGE, no entanto os escassos
trabalhos a este respeito não fornecem detalhes importantes para o estabelecimento desta associação.Objetivos : averiguar em pacientes com DRGE, a freqüência de
ocorrência de halitose e determinar o perfil do portador desta manifestação supraesofagiana.
Casuística : Quarenta pacientes adultos com idade média de 55 anos (variação: 19-79 anos; DP: 14,1; 36F, 4M) aleatoriamente selecionados na database do Setor de
Motilidade Digestiva por apresentarem pirose e/ou regurgitação sem outras comorbidades foram convidados a participar do estudo. 57% dos participantes tinham
comprovação de DRGE aos exames de pHmetria de 24h e/ou endoscopia digestiva alta (EDA). Métodos : a presença de halitose foi averiguada através de anamnese e
a eliminação de causas orais para a mesma, realizada através da mensuração de compostos sulfurados voláteis provenientes da boca, pelo teste de halímetro. Tempo
de exposição ácida, tipo de refluxo e presença de erosões esofágicas foram recuperados do prontuário do paciente. Resultados : doze pacientes (30%) tinham halitose,
sendo 7 (18%) de causa oral e 5 (12%) extra-oral. Destes últimos, nenhuma outra etiologia além de DRGE foi identificada (4/5, 80% com EDA ou pH positiva). Todos
apresentavam DRGE não erosiva e tinham exposição ácida baixa. A grande maioria (75%) usava inibidores de bomba de prótons e tinha refluxo distal de decúbito.
Conclusões : a freqüência de halitose em DRGE comprovada laboratorialmente é baixa (10%) e geralmente associada a RGE de decúbito e uso de inibidor de bomba
de prótons.
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Resumo:
Background: Some studies show conflicting results on Heart Rate variability (HRV) during 24 hours in neurocardiogenic syncope (NCS) patients. Nonetheless, there are
no studies assessing HRV and its sympathetic and parasympathetic components during REM and Non-REM sleep. The authors hypothesized that REM sleep might be a
state where a more consistent abnormal autonomic nervous system (ANS) activity could be found in patients with NCS.
Methods and Results: Thirty seven NCS patients and 16 normal controls, age-matched, underwent polysomnography (PSG) with 24-hour holter monitoring to assess
HRV. Time Domain Technique was carefully performed for 24-hours, and both Time and Frequency Domain, during Stages 3 and 4 Non-REM and REM sleep. Variation
of the sympathetic activity index (VSAI) was defined as the difference between Low Frequency components (LF) of REM and Stages 3 and 4 Non-REM sleep.
Two-way ANOVA was performed to compare patients and controls and patients with positive and negative head-up tilt testing (HUT). The LF component is decreased in
syncope patients compared to normals (1769.54 +/- 1738.17; 3483.33 +/- 2770.84, respectively) p=0,02. There was also a significant decrease in VSAI during REM sleep
in the syncope group compared to control group (-539.39 +/- 1930.78; 1314.70 +/- 2408.03, respectively) p=0.02.
The other variables analyzed during sleep did not reach statistical significance.
Conclusions: NCS patients may exhibit sympathetic suppression during REM sleep independent of HUT results. Possible mechanisms are discussed in the manuscript.
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Resumo:
O Centro Alfa de Humanização em Medicina tem por finalidade atender pacientes provenientes do complexo Hospital São Paulo de maneira holística associada a
agilidade e a praticidade proporcionadas pelo software Clinic Manager® - desenvolvido pelo DIS da UNIFESP. Tal atendimento é realizado por quinto e sextoanistas e
armazenado em seus diversos parâmetros (identificação, história pregressa, diagnóstico, etc) em um prontuário eletrônico individualizado. Este sistema de atendimento
tem proporcionado um grande avanço tanto na relação médico-paciente quanto no aprendizado dos alunos de graduação, que, através da recuperação rápida das
informações dos casos atendidos, têm maior respaldo para a discussão e troca de idéias com seus preceptores. No entanto, o software Clinic Manager®, mesmo
comportando em sua versão original uma interface com um banco de imagens de exames realizados no Centro Alfa, atualmente não dispõe tais imagens aos alunos.
Este trabalho se propõe a criar um banco de imagens anátomo-patológicas e estabelecer o elo com o software, visando um maior aprendizado aos graduandos e um
tratamento mais apurado ao paciente.
Foram inicialmente selecionados 19 pacientes já atendidos pelo Centro Alfa com algum tipo de biópsia para se desenvolver a melhor metodologia do processo.
Primeiramente, as lâminas das biópsias foram recuperadas no Departamento de Anatomia Patológica juntamente com os respectivos laudos. Tais lâminas foram então
analisadas através de microscopia ótica e, após a seleção dos melhores campos representativos em diversos aumentos, as imagens foram capturadas digitalmente
através de uma câmera interligada a um computador. Tais imagens, adquiridas em formato JPEG, foram então tratadas digitalmente seguindo os parâmetros
brilho/contraste, equilíbrio de cores e matiz/saturação, de modo a se obter uma imagem mais nítida sem a distorção do diagnóstico anátomo-patológico.
Com as imagens já tratadas, foi criado um banco de dados onde são centralizadas todas as informações necessárias ao diagnóstico da patologia em
questão, desde o nome do paciente até as imagens em si. Já com este primeiro banco notou-se que o atendimento ao paciente estará facilitado bem como o ensino ao
aluno se dará de maneira mais completa. Percebeu-se então a necessidade de se criar um método de busca tanto no banco de dados como no Clinic Manager®
utilizando diferentes descritores, como, por exemplo, procurar imagens e/ou histórias clínicas em determinada faixa etária.
Dessa forma, no momento estamos desenvolvendo um “search” para o banco de imagens utilizando a linguagem HTML. Está também sendo desenvolvida a melhor
caracterização das imagens com o uso de setas e apontadores que demonstrem estruturas importantes ao diagnóstico, tornando desta forma o banco de imagens mais
didático.
Para um próximo trabalho, deixamos como sugestão a disponibilização também de imagens provenientes de outros exames realizados no Centro Alfa, como exame
Ultrassonográfico, por exemplo.
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Resumo:
Introdução / dados preliminares
O controle inadequado do diabetes ao longo dos anos da doença representa ameaça à vida do paciente, pois favorece a precocidade e o risco aumentado de doenças
coronarianas, acidentes vasculares cerebrais, retinopatia diabética, nefropatia diabética, insuficiência vascular periférica, neuropatia periférica, neuropatia autonômica e
morte prematura, entre outras.
Evidências a partir de observações clínicas, epidemiológicas e bioquímicas demonstradas pelo estudo prospectivo (DCCT) indicam que a manutenção de parâmetros
glicêmicos pode reduzir a incidência e a severidade das complicações neuropáticas, macrovasculares e microvasculares. Os resultados desses estudos salientaram a
necessidade de expansão de equipes de cuidado à saúde, maior esforço profissional na educação em diabetes, melhor relacionamento entre especialistas e cuidadores,
além de planejamento de recursos financeiros. Evidenciaram também que os benefícios a longo prazo de ter diabéticos com melhor qualidade de vida, mais produtivos
e com menos complicações, compensariam os custos com o rígido controle.
Objetivos
O processo educativo deve motivar o indivíduo diabético a adquirir e desenvolver habilidades para a mudança de hábitos, com o objetivo geral do bom controle metabólico
e melhor qualidade de vida; no entanto, deve-se saber antes de aplicar um programa de educação, quais os requisitos mínimos necessários para que o paciente possa
seguir este programa. Este estudo visa averiguar quais são os fatores que impedem que os diabéticos tipo 1 tenham um melhor controle de sua moléstia, planejar
métodos para intervir de forma a educá-los para preencher as possíveis falhas em seus tratamentos. Após a elaboração e aplicação dos métodos de educação será
aplicado novamente o questionário para avaliar a eficácia dos métodos empregados e a possibilidade de empregá-los em outros serviços de saúde
Método / Desenho experimental
Serão selecionados aleatoriamente 100 pacientes portadores de diabetes mellitus tipo1 do Centro de Diabetes – UNIFESP para responderem a um questionário que
abordará os seguintes temas :
1. Avaliação do conhecimento ( noções gerais sobre diabetes 2. Monitoração da glicemia capilar:
3. Reconhecimento, tratamento e prevenção de hipoglicemias e hiperglicemias;
4. Insulinoterapia;
5. Prevenção de úlceras
Resultados / Conclusão
Até o presente momento, com as 45 entrevistas realizadas temos o seguinte perfil do grupo estudado: 82% ( 37 pacientes ) tem noções gerais sobre diabetes, ou seja,
sabem que eles possuem deficiência na secreção de insulina; 33% ( 15 pacientes ) não realizam monitorização da glicemia capilar ( destes 15 pacientes, 12 não o fazem
devido a falta de condições financeiras e 3 devido a problemas psicossociais ); 67% ( 30 pacientes ) realizam os testes ( sendo que dos 30 pacientes , 20 pacientes
realizam 1 testes por dia em horários variados determinados pelo médico, 7 pacientes realizam 2 testes por dia também orientados pelo médico e 3 pacientes realizam
o teste esporadicamente ). Os pacientes que realizam o teste ( 67% ) foram questionados se eles sabiam qual era sua faixa alvo de glicemia e somente 27% ( 8 pacientes
) sabiam o valor mínimo e máximo que eram aceitáveis para eles. Quando indagados sobre hipoglicemia, 89% ( 40 pacientes ) sabiam caracterizá-la, mas somente 16
pacientes sabiam suas causas, entretanto todos os 40 sabiam tratá-la. Em se tratando de hiperglicemia, 64% ( 29 pacientes ) sabiam caracterizá-la, destes, 11 pacientes
sabiam suas causas e somente 8 pacientes sabiam tratá-la. Sobre a insulinoterapia, 82% ( 37 pacientes ) sabem que a insulina está envolvida no metabolismo dos
carboidratos; 95% ( 43 pacientes ) usam insulina NPH, 5% ( 2 pacientes ) usam insulina L lenta e 91% ( 41 pacientes ) usam insulina R regular; em relação às insulinas
NPH e L 96% ( 43 pacientes ) tomavam 2 doses diárias ( uma ao acordar e outra ao deitar ) e 4% ( 2 pacientes ) tomavam somente uma dose; dos 41 pacientes que
tomam insulina regular, 30 pacientes tomam duas doses diárias e 41 pacientes tomam uma dose diária. Quando interrogados sobre a forma de aquisição da insulina
71% ( 32 pacientes ) adquirem a insulina em postos de saúde e 29% ( 13 pacientes ) compram a insulina. Todos os 45 pacientes conservam corretamente a insulina.
Dos entrevistados até o momento, 22% ( 10 pacientes ) examinam seus pés rotineiramente da forma correta.
A próxima etapa do trabalho será planejar métodos para intervir nos pacientes estudados de forma a educá-los melhor para preencher as possíveis falhas em seus
tratamentos.
Após a elaboração e aplicação dos métodos de educação será aplicado novamente o questionário para avaliar a eficácia dos métodos empregados e a possibilidade de
empregá-los em outros serviços de saúde.
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Resumo:
Introdução: A Retinose Pigmentária (RP) é uma doença degenerativa da retina. Seus portadores apresentam perdas lentas e progressivas de algumas funções visuais,
como a visão noturna deficiente, diminuição do campo visual (CV) e perda progressiva da visão de cores. A perda de CV periférico reduz a noção de espaço e a
capacidade de locomoção e mobilidade. Objetivo: Reabilitação visual de portadores de RP com diminuição de CV utilizando lentes negativas de acordo com a restrição
do mesmo. Metodologia: Foram testados 11 portadores de RP. Os critérios de inclusão foram CV binocular menor que 20º medido através da mira V4e, que foi realizado
no campímetro de Goldmann, e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A acuidade visual foi medida na tabela ETDRS. Foram realizados testes
com lentes negativas que divergem a imagem minimizando os objetos fixados e que aumentam o CV. As lentes testadas foram de -8,00 Dioptrias Esféricas (DE), -6,00
DE e -4,00 DE e foram montadas em forma de lupa manual. Para o teste de CV binocular com as lentes negativas foi utilizado um quadro quadriculado (tipo Tela de
Amsler) de 60cm x 60cm, com quadrados de 2cm com um ponto de fixação no centro. Os pacientes foram testados a 1 metro do quadro e fixando o ponto central foi
solicitado que informassem quantos quadrados podiam perceber simultaneamente. O mesmo procedimento foi realizado utilizando as 3 lentes. Outro teste de CV
realizado foi a medida da distância entre 2 objetos que o paciente conseguia perceber à distância de 1 metro. Foram utilizadas 2 latas de alumínio e a distância máxima
entre elas percebida foi medida para cada paciente em centímetros, do lado direito e esquerdo. Resultados: Dos 11 pacientes, 5 eram do sexo feminino, e 6 do sexo
masculino. A média de idade foi de 49,09 anos. A média de idade do aparecimento de sintomas foi de 27,45 anos. Todos referiram dificuldade de visão noturna, perda
de CV periférico, dificuldade de visão de cores e dificuldade de visão para perto e para longe. A média de acuidade visual medida pela tabela ETDRS foi de logMAR 0,68
no olho direito e logMAR 0,71 no olho esquerdo. Para os 5 pacientes com 5º de CV binocular, a média de quadrados vistos simultaneamente no teste de CV da tabela
tipo Amsler foi, sem lente, de 0,6 quadrados no campo superior(S), 0,8 no inferior(I), 1 para a direita(D) e 1,2 para a esquerda(E). Com a lente de –4 DE, 1,8 quadrados(S),
2,4(I), 2,2 (D) e 2,8(E). Com a lente de –6 DE, 2,6(S), 2,2(I), 3(D) e 3(E). Com a lente de –8 DE, 2,6(S), 2,6 (I), 3,2(D) e 2,8(E). Para o paciente com 8º, a quantidade de
quadrados vistos simultaneamente no mesmo teste, sem lente, foi de 1(S), 1(I), 1(D) e 1(E). Com a lente de –4 DE, 1(S), 2(I), 3(D) e 3(E). Com a lente de –6 DE, 1(S),
1(I), 2(D) e 2(E). Com a lente de –8,00 DE, 1(S), 1(I), 2(D) e 2(E). Para os 4 pacientes com 10º, a média dos quadrados vistos simultaneamente no mesmo teste foi, sem
lente, de 1(S), 2,25(I), 2,25(D) e 2(E). Com a lente de –4 DE, 3,75(S), 5,5(I), 5,5(D) e 5,25(E). Com a lente de –6 DE, 3,75(S), 4,75(I), 5,75(D) e 5(E). Com a lente de –8
DE, 5(S), 4,25(I), 6,25(D) e 6,25(E). Para o paciente com 20º, a quantidade de quadrados vistos no CV simultaneamente foi, sem lente, de 4(S), 4(I), 6(D) e 6(E). Com a
lente de –4 DE, 6(S), 7(I), 10(D) e (E). Com a lente de –6 DE, 8(S), 7(I), 10(D) e 11(E). Com a lente de –8 DE, 8(S), 7(I), 14 D) e 10(E). Para os pacientes com 5º graus,
no teste de CV realizado com as latas de alumínio, a média em centímetros da distância máxima entre a lata fixada e a lata vista à direita (D) simultaneamente foi, sem
lente, de 4,2 e para a esquerda (E) de 5,1. Com a lente de –4 DE, foi de 7,6(D) e 8,8(E). Com a lente de –6 DE, foi de 10,2(D) e 11,4(E). Com a lente de –8 DE, foi de
11,8(D) e 12,4(E). Para o paciente com 8º, sem lente, o espaço em centímetros medido foi de 6(D) e 6,5(E). Com a lente –4 DE, foi de 8,5(D) e 6(E). Com a lente –6 DE,
foi de 9,5(D) e 7,5(E). Com a lente –8 DE, foi de 10,5(D) e 8,5(E). Para os pacientes com 10º, sem lente, a média do espaço em centímetros foi de 18,25(D) e 10,25(E).
Com a lente –4 DE, 18,5(D) e 15,25(E). Com a lente –6 DE, 21(D) e 18,5(E). Com a lente –8 DE, 23,5(D) e 20,5(E). Para o paciente com 20º, sem lente, o espaço em
centímetros medido foi de 19(D) e 17(E). Com a lente de –4 DE, 22(D) e 28(E). Com a lente de –6 DE, 31(D), 30(E). Com a lente de –8 DE, 31(D) e 32(E). Dos 11
pacientes, 9 preferiram a lente de –4 DE e 2 a de –8 DE. A preferência pela lente de –4 DE, que minimiza menos a imagem, se explica pelo fato da baixa acuidade visual
apresentada. Conclusões: As lentes negativas podem ser usadas para aumentar o CV e auxiliar no dia-a-dia do paciente como, por exemplo, na localização de objetos
no campo de visão ou localizar mais facilmente objetos que estão ao seu alcance numa mesa. Todos os pacientes testados referiram melhora do CV com o uso das
lentes. Destaca-se a importância do aprimoramento e construção de novos auxílios ópticos e não ópticos para melhorar a qualidade de vida de pacientes com baixa
visão e restrição do CV
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Resumo:
Este projeto de pesquisa tem como objetivo final a construção de um Manual de Radiologia voltado para o aluno. O manual apresentará , através de uma linguagem
acessível, os princípios básicos para o conhecimento da radiologia. O projeto foi proposto pelo fato de não existir ainda um material básico para o início do aprendizado
do aluno nesta área da medicina. A metodologia consiste inicialmente de um levantamento dos principais tópicos a serem conhecidos pelos alunos. A partir deste
levantamento, estes tópicos são desenvolvidos através de pesquisas na literatura, com a utilização de livros, artigos e internet. Após esta etapa, é elaborado um texto
final contendo as principais informações sobre as diversas técnicas de imagem, sua real importância e a maneira correta para se fazer a interpretação dos exames. O
projeto ainda está em andamento mas, até o momento, já foram elaborados diversos textos que comprovam a possibilidade de transmitir aos alunos de forma clara as
características dos exames de imagem, tornando-os capaz de interpretar corretamente cada um dos tipos de exames.
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Resumo:
A Doença de Gaucher é a mais comum das glicoesfincolipidoses causada pela deficiência da enzima beta-glicosidase levando ao acúmulo de glicosilceramida no sistema
retículo endotelial. Atualmente, um dos tratamentos mais efetivos para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores da Doença de Gaucher é a terapia de
reposição enzimática que envolve a infusão da enzima recombinante que os pacientes não produzem. A deficiência enzimática e a terapia de reposição enzimática
podem induzir uma cascata de eventos que culminam em efeitos secundários, tais como a produção e a liberação de espécies reativas de oxigênio. Deste modo,
investigamos a relação entre espécies reativas de oxigênio e a Doença de Gaucher, medindo variações nos marcadores de estresse oxidativo em amostras de sangue
dos pacientes portadores da Doença de Gaucher, submetidos à terapia de reposição enzimática, em momentos diferentes do tratamento.
Sangue venoso periférico foi colhido antes e após a infusão da enzima recombinante em dez pacientes portadores da Doença de Gaucher para a referida investigação.
Ensaios das enzimas antioxidantes catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e superóxido dismutase (SOD), assim como da substância de baixo peso molecular que
seqüestra espécies reativas de oxigênio glutationa total (GSH), e das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foram realizados através de métodos de
espectrofotometria. Os níveis de homocisteína plasmática foram analisados por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC). Também foram analisados alguns
polimorfismos relacionados com o ciclo da homocisteína (polimorfismos do gene que codifica a enzima MTHFR). Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste
t de Student. As diferenças entre grupos foram consideradas estatisticamente significantes quando p < 0,05.
Nenhuma diferença nos níveis de GPx e de TBARS foi observada em pacientes portadores da Doença de Gaucher quando comparados ao grupo controle. Os níveis da
SOD foram significativamente inferiores no grupo de pacientes portadores da Doença de Gaucher relativamente ao do grupo controle: 12,407 ± 3,947 (1ª coleta) e
14,928 ± 3,288 (2ª coleta) vs. 17,021 ± 3,578, p = 0,003 e 0,157, respectivamente, antes da infusão e 10,456 ± 1,445 (1ª coleta) e 13,551 ± 3,324 (2ª coleta) vs. 17,021
± 3,578, p = 0,00001 e 0,023, respectivamente, após a infusão. Não obstante, foram significativamente elevados os níveis de CAT nesse grupo de pacientes em relação
ao do grupo dos controles: 102,633 ± 19,763 (1ª coleta) e 113,520 ± 13,372 (2ª coleta) vs. 85,596 ± 25,728, p = 0,001 e 0,003, respectivamente, antes da infusão e
111,736 ± 30,749 (1ª coleta) 108,263 ± 9,921 (2ª coleta) vs. 85,596 ± 25,728, p = 0,001 e 0,010, respectivamente, após a infusão. Ao comparar os níveis de GSH após
a infusão da enzima recombinante com os dos controles observou-se um aumento significativo: 7,139 ± 2,559 (1ª coleta) e 7,100 ± 1,772 (2ª coleta) vs. 5,300 ± 1,867
nos controles, com p = 0,026 e 0,025. Nenhuma variação significante foi encontrada nesses parâmetros quando se analisaram os níveis enzimáticos antes e após a
infusão a que os pacientes são submetidos. Os níveis de homocisteína plasmática não tiveram nenhuma diferença significante nos pacientes portadores da Doença de
Gaucher comparados com valores do grupo controle. Também não se notam alterações significativas quando comparados os valores obtidos antes e após a infusão.
Nenhuma diferença foi observada nas freqüências dos polimorfismos dos alelos analisados.
Nossos experimentos sugerem um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, considerando os altos níveis de CAT e os baixos níveis de SOD observados
no sangue dos pacientes portadores da Doença de Gaucher. O aumento nos níveis de GSH após a terapia de reposição enzimática sugere que essa reposição enzimática
pode induzir um mecanismo ativo de defesa antioxidante. Todavia, os pacientes não apresentaram níveis de GPx, TBARS e homocisteína significantemente diferentes
dos apresentados pelos controles. A segunda coleta realizada cerca de seis meses após a primeira coleta confirmou os primeiros dados obtidos.
Apoio Financeiro: Fapesp, CNPq e AFIP.
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Resumo:

Introdução: O processo de envelhecimento populacional no Brasil tem sido rápido e intenso. Frente às conseqüências que esse aumento da proporção de idosos com
doenças crônicas, incapacidades e dependência associadas, acarretarão para o sistema de saúde, tornou necessário um estudo que pudesse superar as limitações dos
dados transversais – que já demonstravam alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes –, permitindo avaliar quais os fatores determinantes de uma vida longa
e livre de doenças incapacitantes e avaliar as principais causa de óbito. Com este objetivo foi criado o projeto EPIDOSO (Epidemiologia do Idoso), um estudo
epidemiológico longitudinal com idosos residentes em área metropolitana da região sudeste do Brasil, mais especificamente, o subdistrito da Saúde, município de São
Paulo.
Objetivo: Compilar e analisar os atestados de óbito dos idosos dessa coorte, falecidos entre 1991 e 2004, visando identificar as causas de morte, fatores de risco para
mortalidade e fatores relacionados ao tempo de sobrevida.
População e método: O projeto EPIDOSO segue desde o ano de 1991, 1667 idosos (65 anos ou mais) residentes no subdistrito da Saúde, município de São Paulo.
Destes 65% eram do sexo feminino. As declarações de óbito dos idosos que faleceram a partir de 1991 foram obtidas a partir da parceria com a fundação SEADE e da
busca dos atestados de óbito com os familiares e as causas de falecimento classificadas de acordo com o OMS CID-10. No início, a procura por atestados de óbito era
manual, o que dificultava a busca e muitos atestados não foram encontrados; atualmente, a obtenção é realizada em banco de dados magnético, confeccionado pelo
SEADE, o que facilitou a busca e possibilita encontrar os atestados anteriormente não encontrados.
Resultados/Discussão: Durante 13 anos de seguimento, foram registrados 441 mortes, representando 26,4% do total da coorte inicial, sendo 191 do sexo masculino e
250 do sexo feminino. Das 441 declarações de óbito procuradas, foram encontradas 298 (67,6%), sendo 145 do sexo masculino e 153 do sexo feminino. A idade média
dos que faleceram foi de 82 anos (DP=7,6), as mulheres morreram com idade média de 83,8 anos e os homens com 80,2 anos. As doenças cardiovasculares foram as
principais causas de óbito (36,6%), seguida das doenças respiratórias (24,2%). Houve predomínio do sexo masculino nas causas de óbito por doenças cardiovasculares
e predomínio do sexo feminino por doenças do aparelho respiratório. As principais causas específicas de óbito foram infarto do miocárdio e pneumonia.
Portanto, torna-se necessário maior prevenção e tratamento para as doenças cardiovasculares e respiratórias.
Participantes: Franklin Massanori Amaya, Lyina Kawazoe, Éllen Sayuri Chinen, Alcione Vieira de Souza Moscardi, Luiz Roberto Ramos
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Resumo:
Adiponectina, uma proteína plasmática derivada do adipócito, tem uma importante correlação com a sensibilidade à insulina. O objetivo desse estudo foi investigar se
níveis basais decrescentes de adiponectina são um fator de risco independente para o desenvolvimento de intolerância à glicose em uma população base de estudos
nipo-brasileira, um grupo com uma das maiores taxas de prevalência de diabetes no mundo.
Nós examinamos 209 nipo-brasileiros (97 homens e 112 mulheres, com idades de 56,7 ± 10,1 anos) com tolerância normal à glicose (NGT). Níveis plasmáticos de
adiponectina, insulina, glicose (em jejum e após 2 horas) e perfil lipídico foram avaliados no início do estudo e também durante os 7 anos de acompanhamento.
A análise x2 possibilitou visualizar diferenças na freqüência de indivíduos com NGT ou com intolerância à glicose em quatro quartis dos níveis de adiponectina  4,54;
4,55-6,90; 6,91-11,90 e  12 ug/ml). Análise multivariada foi utilizada usando um modelo de regressão de risco proporcional de Cox.
Níveis plasmáticos de adiponectina foram significantemente maiores nos indivíduos que permaneceram NGT comparados com aqueles que evoluíram com intolerância
à glicose. Nos quartis crescentes de adiponectina as freqüências de indivíduos que se mantiveram NGT foram de 5, 8, 18 e 21 (x2 = 17,1 p = 0,0007).
A odds ratio para o desenvolvimento de intolerância à glicose no primeiro quartil de adiponectina foi de 1,52 (95% IC 1,03-2,22) ajustado por sexo, idade e circunferência
do quadril.
Baixos níveis plasmáticos de adiponectina foram preditores independentes de intolerância à glicose na população nipo-brasileira.
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Resumo:
Introdução
O hemisfério cerebral direito tem papel fundamental na experiência, expressão e discriminação das emoções disfóricas e eufóricas (Heller, 1990). Levy et al. (1983)
criaram o Teste das Faces Quiméricas, TFQ, que avalia, por meio da percepção de características faciais, qual é o hemisfério cerebral dominante envolvido no
processamento da emoção. O TFQ tem se mostrado uma medida confiável.
Estudos brasileiros com o TFQ (Loureiro et al., 2003) revelam que: destros e não-destros apresentam dominância do hemisfério cerebral direito no processamento da
emoção, porém nos destros esta tendência é mais acentuada; homens destros mais do que mulheres destras apresentam dominância mais acentuada e melhor definida
do hemisfério cerebral direito.
Estudo
Nossa proposta é re-aplicar o TFQ visando um estudo da confiabilidade, manutenção ou estabilidade, dessa medida ao longo dos anos.
Assim, de nossa amostra inicial (Loureiro et al., 2003) selecionamos 282 sujeitos. O TFQ foi administrado seguindo os moldes anteriores, em sala de aula com projeção
dos 36 diapositivos.
Metodologia
Foi utilizada a metodologia teste-reteste, medindo-se pela análise de variância com medidas repetidas, o grau de manutenção ou estabilidade da tendência inicialmente
observada. A análise de concordância foi realizada por meio do coeficiente de correlação intra-classe, coeficiente Alpha, mais especificamente o grau de consistência.
Resultados
Os participantes foram 282 sujeitos, 179 homens (63,5%) e 103 mulheres (36,5%), média de idade de 19,34 anos, DP = 1,51 e variação de 17 a 25 anos.
O resultado médio da re-aplicação do TFQ nos 282 indivíduos no ano de 2004 foi –0,1961, IC de 95% [–0,1579 a –0,2344] e DP = 0,3264, sendo o menor resultado –
1,00 e o maior +0,889. Essa mesma amostra na aplicação anterior, de 2000 a 2003, apresentara resultado médio no TFQ –0,2385 com IC de 95% [–0,1989 a –0,2781]
e DP = 0,3380, sendo o menor resultado –0,972 e o maior +0,861. Essa análise descritiva revela desempenhos muito semelhantes.
1. Amostra total, n=282, Alpha=0,8422 e IC 95% [0,8006-0,8752];
2. Sujeitos destros, n=229 (81,20%), Alpha=0,8400 e IC 95% [0,7925-0,8767];
3. Sujeitos não-destros, n=53 (18,79%), Alpha = 0,8541 e IC 95% [0,7473-0,9158];
4. Homens, n=179 (63,50%), Alpha = 0,8315 e IC 95% [0,7737-0,8745];
5. Mulheres, n=103 (36,50%), Alpha = 0,8682 e IC 95% [0,8053-0,9108];
6. Homens destros, n=142 (50,35%), Alpha = 0,8379 e IC 95% [0,7742-0,8836];
7. Mulheres destras, n=87(30,85%), Alpha = 0,8480 e IC 95% (0,7674-0,9007).
Discussão e conclusão
O índice Alpha indica confiabilidade pobre se <0,20; confiabilidade suficiente de 0,21 a 0,40; confiabilidade moderada de 0,41 a 0,60; confiabilidade boa de 0,61 a 0,80
e confiabilidade muito boa de 0,81 a 1,00. Nossos resultados revelam confiabilidade muito boa em todas as variáveis.
Concluímos que o Teste das Faces Quiméricas é uma medida confiável em nossa população para a avaliação da dominância cerebral no processamento da emoção.
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Resumo:

A Síndrome de Turner (ST) é a anormalidade citogenética mais freqüente do sexo feminino. A principal queixa é o infantilismo sexual, decorrente da falência ovariana
prematura, e baixa estatura. No entanto, há outras características que também são atribuídas à síndrome. Sabe-se da natural predisposição à hipertensão arterial
sistêmica nesta síndrome e sua relação com risco de doença cardiovascular. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a amostra quanto a fatores
que poderiam estar relacionados a este risco. Os índices considerados foram antropométricos (peso, altura e IMC) e pressão arterial obtidos de 36 prontuários de
pacientes em acompanhamento no Ambulatório de Gônadas e Desenvolvimento do Hospital São Paulo. A altura variou de 1,28 a 1,56m (Mi=1,425m) e o peso variou de
32,3 a 103,9kg (Mi=53,81kg). De acordo com o IMC, 2,8% da amostra apresentavam-se com baixo peso, 63,8% eram eutróficas, 30,5% tinham sobrepeso e 2,8% eram
obesas. Embora com divergências quanto à real prevalência de HAS no Brasil, estudos mostram que ela está em torno de 15% na população geral adulta, enquanto
que, pela avaliação destes prontuários, constatou-se prevalência de pressão arterial acima do intervalo tido como normal em 47,23% da amostra. Estes dados alertam
para a necessidade de avaliação aprofundada em amostra ampliada e inclusão de novas variáveis, avaliando o risco cardiovascular e sua relação com o perfil metabólico.
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Resumo:

Introdução: Testes de exercício de carga constante em alta intensidade (Tcc) são considerados superiores que os rapidamente incrementais (Tinc) em avaliar a
broncoconstrição pelo exercício (BIE). Esta afirmação é baseada no argumento que somente testes de alta intensidade em carga constante levariam a um estresse
ventilatório suficientemente elevado para uma broncoprovocação significativa. Entretanto, existem poucas evidências na literatura apoiando esta hipótese. Objetivos:
analisar comparativamente o estresse ventilatório desencadeado durante o Tcc e Tinc em um grupo de indivíduos que comprovadamente apresentam BIE. Vinte e um
indivíduos com BIE (redução do VEF1 > 10% do pré-exercício em medidas espirométricas seriadas pós-exercício) foram submetidos a testes de exercício em
cicloergômetro: Tinc até o limite máximo de tolerância com duração máxima de 8 a 12 minutos; Tcc realizado na carga calculada por 4 a 6 minutos (ATS/ERS).
Resultados: Não foi observado diferença estatisticamente significante na magnitude do broncoespasmo desencadeado em ambos os testes (Tinc: nadir de queda do
VEF1 = 23,7 ± 10 % e area sob a curva de queda do VEF1 = 0,00908 vs Tcc: nadir de queda do VEF1 = 25,7 ± 10,8 % a area sob a curva de queda do VEF1). O
estresse ventilatório intenso (acima de 40% da ventilação voluntária máxima (VVM)), quantificado pela área sob a curva, foi maior no Tcc (p <0,05) em relação ao Tinc
entretanto a área sob a curva da ventilação total não apresentou diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05). Conclusões: O estresse ventilatório
desencadeado pelo Tinc foi semelhante ao desencadeada pelo Tcc em pacientes com BIE. Portanto, medidas espirométricas podem ser realizadas após testes
rapidamente incrementais em indivíduos sob suspeita clínica de BIE.
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Resumo:

A Doença do Fígado de Causa não Alcoólica (DFGNA) é a doença hepática mais comum nos Estados Unidos, tendo uma prevalência de 5% na população geral e de 25
a 75% em pacientes com obesidade e diabetes tipo II. A classificação mais recente para a DFGNA propõe dois tipos; a primária como sendo decorrente de condições
associadas à síndrome de resistência à insulina, diabetes tipo II, obesidade e hiperlipidemia e a secundária como sendo causada por drogas, procedimentos cirúrgicos
e outras doenças. No tipo primário, a obesidade é a principal condição associada à EHNA. A maioria dos casos de DFGNA ocorre entre a quinta e a sexta década de
vida, porém é crescente o número de trabalhos mostrando sua ocorrência em crianças. A maioria dos pacientes são assintomáticos e o aumento das enzimas hepáticas,
alanina e aspartato aminotransferases (ALT e AST) pode estar presente. Atualmente aceita-se que a DFGNA seja uma das causas mais comuns de doença crônica do
fígado com potencial para evolução para fibrose, hipertensão portal, cirrose, falência hepática e mesmo óbito. O presente estudo teve como objetivo avaliar a anamnese
dos pacientes obesos, avaliar o grau de obesidade por meio de variáveis antropométricas e avaliar alterações hepáticas através de enzimas ALT e AST e alterações
hormonais. Participaram do estudo adolescentes com idade entre 11 e 19 anos, de ambos os sexos e que freqüentam escolas públicas estaduais da Região de Vila
Mariana. O delineamento do estudo foi do tipo corte transversal; dois mil e quinhentos estudantes foram avaliados antropometricamente e o critério de inclusão foi o
Índice de Massa Corpórea (IMC). Foram identificados 91 adolescentes com obesidade e sobrepeso, os quais foram convidados a prosseguir no estudo sendo que em
29 deles detectaram-se alterações bioquímicas (elevação das enzimas hepáticas) e/ou radiológicas. A média de idade para a amostra foi de 16,63 ± 0,82 anos e a média
do índice de massa corporal (IMC) foi 31,36 ± 2,66 kg/m2. São praticantes de esportes fora da aula de educação física 12 (41,38%) indivíduos, enquanto 17 (58,62%)
não praticam nenhuma atividade física. Sobre os dados bioquímicos dos pacientes, revelou-se que a TGO (AST) e TGP (ALT) ficaram em média, respectivamente, 24,52
± 6,51 U/L e 35,66 ± 15,51 U/L, valores estes de acordo com a normalidade. A análise dos dados de anamnese dos adolescentes mostrou que a maior parte deles não
é adepta à prática de atividades físicas e que possuem um padrão alimentar baseado em guloseimas que aumentam o aporte calórico. Em relação aos seus pais, notouse uma média de IMC significantemente elevada (28 Kg/m2 para os pais e 29,72 Kg/m2 para as mães), compatível com o sobrepeso. O diagnóstico de esteatohepatite
é firmado por meio de biópsia hepática, mas a relação AST/ALT > 1 presente em 5 pacientes (13,8%) mostra a presença da forma avançada da DFGNA, sugerindo uma
precoce evolução da doença. Apesar da limitação do estudo que foi a amostra relativamente pequena impossibilitando que seus resultados e conclusões fossem
extrapolados para a população geral, evidenciou-se que há relações entre adolescentes obesos e a DFGNA. A partir daí, surge a necessidade de novas investigações,
enfatizando novamente a prevalência da doença na população geral de adolescentes e o caráter evolutivo da doença.
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Resumo:

INTRODUÇÃO
Em países desenvolvidos, o tabagismo é a mais importante causa evitável de morte. Está associado ao aumento da morbidade e mortalidade para doenças como asma,
bronquite crônica, enfisema e câncer de pulmão. A Organização Mundial de Saúde, em 1995, estimou que o fumo causa cerca de 3 milhões de mortes por ano no mundo
todo. No ano de 2020, este número atingirá cerca de 10 milhões de pessoas. Este aumento do risco de mortalidade tem estreita relação com a idade de início do
tabagismo e o número de cigarros por dia consumidos.
Apesar de inúmeros levantamentos epidemiológicos encontrados na literatura mundial descrevendo a epidemia tabágica, verificamos uma grande carência de estudos
que possibilitem conhecer melhor o perfil dos fumantes que procuram centros especializados no tratamento do tabagismo. A tendência de se moldar novos programas
de auxílio na interrupção do tabagismo de acordo com a população-alvo mostra a necessidade de se investigar este perfil na busca de subsídios para se alcançar
melhores resultados.
OBJETIVOS
Investigar o perfil do fumante que procura apoio em um programa de cessação do tabagismo e correlacionar estes achados com o sucesso no tratamento, identificando
fatores preditores do mesmo.
MATERIAL E MÉTODO
Foram incluídos no estudo 357 pacientes atendidos no PrevFumo (Núcleo de Apoio à Prevenção e Cessação do Tabagismo) no ano de 2002. Todos estes pacientes
foram avaliados durante atendimento através de inquérito epidemiológico constituído por questões de múltipla escolha para avaliação de diversas variáveis, entre elas o
risco de depressão, ansiedade, grau de dependência à nicotina, classificação sócio-econômica, escolaridade, entre outras. Foram excluídos os pacientes com
preenchimento incompleto deste questionário inicial, bem como aqueles que abandonaram tratamento sem concluí-lo. Ao todo, 208 pacientes foram inseridos neste
estudo. Estes pacientes receberam ligação telefônica para avaliar status tabágico (fumante ou ex-fumante) atual, após tempo mínimo de 12 meses de término do
tratamento e foram interrogados também sobre eventuais recaídas, dificuldades atuais e outros fatores relacionados. Após tabulação e tratamento estatístico dos dados,
os mesmos foram submetidos a processo descritivo e analítico das diferentes variáveis avaliadas.
RESULTADOS
Dos 208 pacientes, 154 pacientes tiveram cessação do tabagismo no curto prazo (sucesso de tratamento de 74%), ou seja, ao término do acompanhamento em grupo.
Apenas 54 pacientes (26%) não pararam de fumar; destes, 14 pacientes (7%) pararam de fumar depois do grupo, mantendo-se abstinentes até o momento do contato
telefônico. Houve recaída para 68 pacientes (33% dos participantes do estudo). O sucesso a longo prazo (pelo menos 12 meses sem fumar) foi obtido em 100 pacientes
(48%). O perfil do fumante que procura o PrevFumo e a estratificação da população em subgrupos para avaliação de fatores preditivos do sucesso e do risco de recaída
ainda estão sob análise estatística.
DISCUSSÃO
O tratamento do tabagismo envolve risco alto de insucesso, devendo-se buscar o desenvolvimento de mecanismos que possam avaliar os pacientes que possivelmente
terão maiores dificuldades em parar de fumar e/ou maior risco de recaída. O estudo atual mostrou altas taxas de sucesso e manutenção ao longo do tempo, sendo que
mesmo parte dos pacientes que não atingiram sucesso até o final do tratamento em grupo o fizeram posteriormente, demonstrando que os conhecimentos adquiridos
podem ser úteis para esta sub-população em tentativas posteriores de cessação.
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Resumo:
A fórmula metatarsal é a relação entre a extremidade distal do primeiro metatarso e os demais metatarsos e fornece informações importantes sobre a distribuição de
cargas no ante-pé e permite a compreensão das diversas patologias que acometem essa região com a diferença significativa nesta relação, determinando a sobrecarga
sobre as cabeças metatarsianas.O objetivo deste trabalho foi determinar de normalidade da formula metatarsiana em indivíduos hígidos e sem queixas relacionadas aos
pés. Foram utilizados 50 indivíduos com idade entre 18 e 25 anos (média=22; D.P=2 ), com pés normais. Foram obtidas radiografias na incidência anteroposterior em
ortostase. Aplicando a metodologia de Hardy & Clapham modificada, observamos nítido predomínio da fórmula índex plus. A literatura européia a classifica em três tipos
predominantes: índex minus (o primeiro metatarso é menor que o segundo), índex plus (o primeiro metatarso é maior que o segundo) e índex plus-minus (o primeiro é
igual ao segundo), sendo os outros metatarsos (laterais) progressivamente mais curtos O estudo consiste na avaliação de 50 pares de pés normais de voluntários
universitários com idades variando entre 18 e 25 anos em proporções semelhantes segundo o sexo. O pé normal foi definido como indolor, sem deformidades e sem
história de importante patologia ou disfunção. Cicatrizes, lesões de pele ou tecidos moles, doenças músculo-esqueléticas e cirurgias prévias foram consideradas critérios
de exclusão .Foram feitas radiografias de ambos os pés na incidência anteroposterior em ortostase. Segundo a padronização utilizada, os dois pés foram radiografados
no mesmo filme e com a ampola a 1 metro de distância com inclinação cefálica de 15o. A partir desta imagem radiográfica mensuramos o primeiro e segundo metatarsos
através da técnica de Hardy & Clapham: Neste método, a diferença da protrusão distal entre os metatarsos é avaliada pela diferença do comprimento dos raios dos arcos
de circunferências centrados na intersecção do longo eixo do segundo metatarso e uma linha tarsal transversa desenhada entre o topo da tuberosidade do navicular e o
centro da articulação calcaneocuboídea. Para padronizar a obtenção do ponto tangencial à superfície articular do primeiro metatarso, foi utilizada régua com círculos
concêntricos de Mose.Os dados obtidos a partir da medida da protrusão metatarsal. A diferença absoluta em milímetros entre os metatarsos para cada pé é apresentada
com sinal negativo quando o primeiro metatarso é menor que o segundo e sinal positivo quando o primeiro metatarso é maior que o segundo. Ausência de diferença em
milímetros é caracterizada como zero.A fórmula metatarsal índex plus foi predominante nesta amostra, sendo a média da protrusão metatarsal, segundo nossa
metodologia, de +2,2 milímetros e D.P. =3,0mm. Seriam necessárias medições com outras metodologias para, se confirmados os resultados, estudar as relações com
as patologias mais prevalentes.
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Resumo:
O ângulo de progressão da marcha, segundo Staheli, é resultante do alinhamento rotacional do quadril, fêmur, tíbia e tálus, determinando o posicionamento do pé durante
a marcha. Em vasta pesquisa em adultos e crianças, Staheli refere que esse ângulo seria de aproximadamente 10o no adulto, variando de -3o a +20o. Foram feitas
essas medidas em jovens brasileiros para determinar um padrão de normalidade para esta população.O estudo consiste na avaliação de 50 pares de pés normais de
voluntários universitários com idades variando entre 18 e 25 anos em proporções semelhantes segundo o sexo. O pé normal foi definido como indolor, sem deformidades
e sem história de importante patologia ou disfunção. Cicatrizes, lesões de pele ou tecidos moles, doenças músculo-esqueléticas e cirurgias prévias foram consideradas
critérios de exclusão.A partir da impressão da marcha, foram delineados os seguintes parâmetros, segundo metodologia colhida na literatura:
•
Eixo de progressão da marcha = eixo longitudinal da plataforma.
•
Eixo do pé = linha que abrange o ponto médio da maior largura do calcâneo e ponto médio da maior largura da impressão do segundo dedo.
•
Ângulo de progressão da marcha = ângulo entre o eixo de progressão da marcha e eixo do pé.
O tamanho da plataforma (4m) permitiu um mínimo de 4 passos a todos os voluntários, sendo o ângulo de progressão da marcha determinado, para cada um dos pés,
como a média aritmética entre as duas medidas registradas para cada lado.A amostra foi constituída de 100 pés de 50 indivíduos sendo 24 (48%) do sexo masculino e
26 (52%) do Sexo feminino, com idades variando entre 18 e 25 anos (média = 22 anos; D.P. = 2).Com relação ao ângulo de progressão da marcha, apresentou média
de 10,1o para o pé direito e 9,1o para o pé esquerdo, variando de -5o a +23,5o.Portanto a medida do angulo da marcha na população jovem de indivíduos normais
brasileiros esta de acordo com a medida observada nos trabalhos consagrados na literatura.
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Resumo:

Durante a primeira etapa desta pesquisa realizamos entrevistas com os funcionários do Hospital São Paulo. O objetivo foi conhecer os projetos de humanização e as
iniciativas pessoais em nosso serviço e avaliar o grau de informação e conscientização dos profissionais a respeito do tema. Nesta segunda etapa realizamos entrevistas
com os usuários, razão de ser do serviço de saúde, com a intenção de consolidar este projeto de forma mais abrangente e eficaz. Através das entrevistas, foi possível:
levantar o perfil dos usuários do Hospital São Paulo; qualificar o conhecimento destes sobre as leis de saúde; dar-lhes oportunidade de avaliar o nosso serviço; e, por
último, conceder-lhes espaço para sugestões e propostas de mudança em nosso modelo de saúde. Concluímos que o paciente conhece pouco seus direitos, isso dificulta
o exercício de sua cidadania através de reivindicações por mudanças. Se a humanização da prática médica no campo hospitalar depende diretamente da atuação
integrada de uma equipe multi-profissional, esta também encontra outro alicerce: a promoção de educação, pois não existe modelo de saúde pública sem que haja
cidadania.
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Resumo:

Introdução: Constipação crônica constitui um problema freqüente na população pediátrica. Em geral, apenas os casos de constipação grave ou complicados são atendidos
e tratados em ambulatórios especializados. Existem poucas informações na literatura a respeito da evolução clínica deste grupo de pacientes.
Objetivo: Avaliar o prognóstico de pacientes atendidos com constipação crônica funcional em ambulatório de gastroenterologia pediátrica.
Casuística e métodos: Foram considerados para inclusão no estudo todos os 152 pacientes admitidos consecutivamente com constipação no período de fevereiro de
2002 a maio de 2003 no ambulatório de distúrbios da motilidade intestinal. Pacientes para os quais não se estabeleceu o diagnóstico de constipação crônica funcional
foram excluídos do estudo (9 com síndrome genética, 9 com doenças neurológicas, 5 com constipação por alergia à proteína do leite de vaca, 4 com má formações
anorretais e 3 com doença de Hirschsprung). Assim, era possível, potencialmente, reavaliar 122 pacientes.
Nos prontuários foram obtidas informações demográficas, manifestações clínicas por ocasião da primeira consulta e o número do telefone de contato para posterior
realização da entrevista.
A entrevista por telefone baseou-se em um questionário semi-dirigido com questões sobre o hábito intestinal e manifestações de constipação nos 2 meses anteriores à
entrevista. Questionou-se, também, se o paciente ainda fazia uso de laxantes e quando utilizou pela última vez enema retal esvaziatório.
Na análise estatística foram utilizados testes paramétricos e não paramétricos de acordo com a natureza das variáveis.
Resultados: Foram entrevistados 90 (73,8%) responsáveis dos 122 pacientes admitidos no estudo. Os principais motivos que inviabilizaram a realização de 32 entrevistas
foram: mudança do número do telefone, mudança de endereço e falta de pagamento do serviço telefônico. Nenhum dos responsáveis localizados recusou-se a participar
do estudo.
Não se observou diferença estatisticamente significante quanto ao sexo nos pacientes para os quais se obteve (n=90) e não se obteve (n=32) informações pelo menos
um ano após a primeira consulta (55,4% e 53,1% respectivamente do sexo masculino). A mediana (percentis 25 e 75) da idade do início da constipação e da primeira
consulta foi menor nos pacientes para os quais foi possível realizar a entrevista telefônica: 13,0 (3,3 e 47,8) e 36,0 (12,0 e 66,0) meses para o início da constipação
(p=0,026); 48,0 (27,0 e 94,0) e 66,5 (45 e 98) meses para a idade na primeira consulta (p=0,026), respectivamente. Não se observou diferença estatisticamente significante
nas proporções das seguintes manifestações clínicas nos pacientes, respectivamente, com e sem entrevista: comportamento de retenção (62,1% e 74,1%, p=0,373),
escape fecal (56,3% e 61,3%, p=0,788), dor abdominal (66,3% e 86,7%, p=0,567) e freqüência de evacuações inferior a três por semana (57,6% e 34,4%, p=0,567).
Dos 90 pacientes, 35 (38,9%) estavam recuperados da constipação, ou seja, evacuavam mais do que três vezes por semana, não apresentavam escape fecal e não
usavam laxantes há mais de 2 meses. Quanto aos 55 (61,1%) que não se recuperaram: 3 (5,5%) apresentavam escape fecal, menos que 3 evacuações por semana e
usavam laxantes; 11 (20%) apresentavam escape fecal e usavam laxante; 5 (9,1%) evacuavam menos que 3 vezes por semana e usavam laxante e 6 (10,9%) pacientes,
apesar de apresentarem escape fecal e menos que 3 evacuações por semana, não usavam laxante; 8 (14,5%) pacientes apresentavam só escape fecal e 22 (40%)
usavam somente laxante sem sintomas.
Dentre os pacientes não recuperados, 30 continuavam em tratamento (23 no ambulatório da UNIFESP-EPM e 7 em outros serviços). Os demais 25 não estavam
realizando tratamento apesar de continuarem com constipação.
A idade na primeira consulta foi menor nos pacientes que se recuperaram (mediana = 33,0 meses; percentis 25 e 75: 22,3 e 58,8) do que nos pacientes que não se
recuperaram (mediana = 57,0 meses; 33,5 e 94,8, percentis 25 e 75: 33,5 e 94,8; p=0,013). A idade de início da constipação foi semelhante nos pacientes que se
recuperaram (12,0; 4,0 e 33,0 meses) e naqueles que não se recuperaram da constipação (12,5; 2,5 e 46,0 meses; p=0,812). As proporções de comportamento de
retenção, escape fecal e freqüência inferior a 3 evacuações por semana não apresentou diferença estatisticamente significante entre os pacientes que apresentaram e
não apresentaram recuperação (respectivamente; 71,9% e 60,0%, p=0,446; 45,7% e 61,5%, p=0,217; 57,6% e 42,3%, p=0,250).
Conclusão: Grande parte dos pacientes permaneceu com constipação ou necessitando utilizar medicamentos um ano após a consulta inicial em ambulatório
especializado. Recuperação associou-se com atendimento realizado em menor idade.
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Resumo:

Introdução: A prolactina é o hormônio chave no comportamento e na atividade reprodutiva. Regula o eixo gonadotrófico (LH e FSH) e tem papel na secreção láctea.
Objetivo: Relatar o resultado do tratamento clínico em quarto pacientes portadores de prolactinomas com a utilização de agonistas dopaminérgicos.
Pacientes: #1.CRV é um menino de 15 anos que há um ano notou perda visual progressiva. O oftalmologista indicou lentes corretivas, sem melhora. Procurou um
neurologista que solicitou uma RM, suspeitando de quadro de neuropatia de nervo ocular. A RM diagnosticou grande massa supra-selar e intra-selar, com concentração
sérica de
PRL = 1870ng/mL sendo iniciada terapia com Bromocriptina 2,5mg/dia. Dois anos após o tratamento houve redução significativa da massa tumoral. #2.SOR é um homem
de 31 anos de idade que referia história de 1 ano e meio de cefaléia pulsátil retroocular acometendo a região parietal. Havia também queixa de hemianopsia nasal à
esquerda. Dosado PRL = 8340ng/mL com detecção, por RM, de massa selar e supra-selar com compressão do quiasma óptico. Indicada terapia com Bromocriptina com
grande redução tumoral. #3.SFN é um homem de 63 anos de idade com diminuição da acuidade visual progressiva havia dois meses. Na RM diagnosticamos grande
massa selar, supra-selar e para selar com compressão do quiasma. PRL = 1037ng/mL sendo indicada utilização de Bromocriptina. Constatamos redução tumoral
importante em exame de RM controle. #4.TMS é uma menina de 20 anos que apresentou história de 8 meses de irregularidade menstrual, aumento das mamas, dor e
galactorréia associada à cefaléia. PRL = 89ng/mL. RM diagnosticou microprolactinoma com indicação ao uso de Bromocriptina. Quatro anos após o início do tratamento,
a RM mostrou áreas de apoplexia, que não curou a paciente. Iniciou Cabergolina que regularizou seu eixo gonadotrófico. Apesar da resposta, a paciente não tolerou
mais o medicamento, optando pela cirurgia.
Resultados: Em nossos três pacientes que apresentavam macroprolactinomas, houve aderência ao tratamento e, em todos os casos, redução tumoral muito significativa.
O caso em que diagnosticamos microprolactinoma mostrou uma maior dificuldade na manipulação terapêutica já que a aderência ao tratamento foi ruim, com opção, da
própria paciente, pela cirurgia.
Conclusão: os agonistas dopaminérgicos constituem-se na primeira escolha como medida terapêutica dos prolactinomas. A bromocriptina bem como a cabergolina
mostram-se eficazes na redução tumoral em muitos dos casos de prolactinomas. A indicação cirúrgica, por outro lado, passa a ser indicada quando há fístulas liquóricas,
hérnia de quiasma óptico, resistência aos agentes dopaminérgicos, apoplexia com perda visual ou intolerância por parte dos pacientes aos medicamentos, como ocorreu
com uma de nossas pacientes. A apoplexia é um evento a se considerar nos casos de prolactinomas: freqüentemente elas curam os pacientes mas, no caso que
apresentaamos, isto não se verificou.
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Resumo:

Introdução:Ainda que regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina os critérios para diagnóstico de morte encefálica no Brasil estão sendo amplamente discutidos
e questionados no meio médico tanto em relação a sua correta aplicabilidade quanto a sua eficácia.
Objetivos:avaliar em cinco unidades da cidade de São Paulo quais são os critérios diagnósticos utilizados para detectar a morte encefálica; e se os mesmos estão de
acordo com o protocolo do Conselho Federal de Medicina.
Métodos:foi realizada entrevista com 43 profissionais da saúde sendo 35 médicos e 8 residentes em UTIs Pediátricas de cinco hospitais na cidade de São Paulo, dois
hospitais públicos(Hospital São Paulo e Hospital Cândido Fontoura); e três privados(Pronto Socorro Infantil Sabára, Hospital e Maternidade São José do Bráz, Hospital
Santa Catarina).
Resultados:
O protocolo do CFM para o diagnóstico de morte encefálica foi citado por 87,5% dos médicos e por 37,5% dos residentes entrevistados.
Entre os exames clínicos preconizados foram citados por médicos e residentes (nesta ordem) como de sua utilização rotineira: paralisia flácida 82,8%; 87,5%; pupilas
fixas e arreativas 82,8% e 100%; ausência de reflexos 100% e 87,5%.Entre os exames complementares o SPECT é utilizado por 40% de médicos e 12,5% dos residentes;
TC por 14,2% dos médicos; carotidoangiografia 37,1% dos médicos e 50% dos residentes; doppler trascraniano 11,42% dos médicos; doppler de carótida 31,4% dos
médicos.
Em relaçao ao EEG ele foi citado como exame complementar rotineiramente utilizado por 100% dos médicos e 87,5% dos residentes e ainda como o mais acessível em
suas unidades por 100% dos médicos e 75% dos residentes.
Em relação ao intervalo de tempo preconizado entre os exames clínicos e o número de EEG necessário nas diferentes faixas etárias 71,4% dos médicos e 25% dos
residentes responderam de acordo com o protocolo do CFM.
Quanto ao número de profissionais necessários para o diagnóstico 40% dos médicos e 50% dos residentes responderam de acordo com o protocolo do CFM.
Em relação ao teste da apnéia ele foi citado como exame clinico utilizado por
100% dos médicos e residentes.Responderam que o realizam da mesma forma que o preconizado pelo CFM 57% dos médicos e 75% dos residentes.Em relação a
monitorização do teste são utilizados por médicos e residentes (nesta ordem) os seguintes parâmetros :gasometria arterial 45,7% e 37,5%; oxímetro de pulso 80% e
50%, monitor cardíaco 62,8% e 25%; capinógrafo 31,4% e 12,5%;somente observação clínica 14,28% dos médicos; não souberam responder 12,5% dos residentes.
As intercorrências que podem ocorrer durante o teste citadas por médicos e residentes (nesta ordem) foram: cianose 48% e 57%; bradicardia 68,5% e 50%;
desaturação54,3% e 25%; hipotensão 22,8% dos médicos; parada cardíaca 11,42% dos médicos; hipoxemia 11,42% dos médicos;instabilidade hemôdinamica 28,57%
dos médicos.Não souberam responder 2,85% dos médicos e 37,5% dos residentes.
Em relação ao numero de doadores de órgãos no ultimo ano 71,4% médicos e 25% dos residentes disseram que não houve doador de órgão em sua unidade; para
22,8% dos médicos e 12,5% dos residentes houve de 1 a 3 crianças doadoras, para 5,7% dos médicos e 62,5% dos residentes houve mais de três crianças doadoras
em sua unidade.
Conclusão:
O trabalho mostra que a existência do protocolo do CFM não é garantia de que o mesmo esteja sendo efetivamente utilizado; os profissionais de saúde sabem que tal
protocolo existe, no entanto não o conhecem profundamente.
O trabalho mostra ainda diferença significativa entre o conhecimento demonstrado por médicos e residentes em relação aos critérios diagnósticos, exames clínicos e
complementares que devem ser utilizados; exceção se faz ao teste da apnéia, que é melhor conhecido pelos residentes.
Isto posto, fica evidente a necessidade de uma melhor difusão do protocolo do CFM nas UTIs pediátricas, e de uma parceria entre profissionais e Instituição a fim de
que o protocolo passe a fazer parte da rotina da UTI pediátrica de cada hospital.
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Resumo:
O tabagismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de morte evitável no mundo. Entretanto, continua sendo um sério problema de saúde pública
que compromete diversos segmentos da nação e do mundo, como a saúde física e mental da população, a economia do país e o meio ambiente.
Há falhas notáveis na formação relacionada à orientação do paciente fumante. As opiniões e o treinamento dos médicos são fatores essenciais para o sucesso de muitos
métodos de cessação do tabagismo disponíveis. Apesar disso, muitas deficiências vêm sendo discutidas no ensino das doenças relacionadas ao tabaco e métodos de
cessação do fumo. Poucas escolas médicas incluem esse estudo como um tópico distinto dentro do currículo, o que faz com que o futuro médico seja incapaz de realizar
uma orientação adequada ao paciente fumante (Richmond R., 1999).
O presente trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento, papel e atitudes dos Residentes de Medicina da UNIFESP/EPM frente a um paciente fumante. A prevalência
e as características do uso do tabaco entre os residentes também são avaliadas.
O estudo contou com residentes médicos das especialidades de Cirurgia, Clínica, Ginecologia/Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria e
Radiologia.
Foi realizado um estudo transversal por meio de um questionário voluntário, anônimo, auto-aplicável, com respostas fechadas. O questionário está dividido em 6 itens: I
– Dados pessoais, II – Hábitos de fumar, III – Razões para não fumar, IV – Conhecimento sobre os danos do tabagismo, V – Aconselhamento de pacientes contra o
tabagismo, VI – Abordagem do tabagismo na graduação.
Na análise dos dados coletados, a razão considerada mais importante para não fumar foi a proteção à vida, enquanto que as de menor importância foram a pressão dos
amigos e a religião. Além disso, percebeu-se não haver muita relevância do exemplo para o paciente para muitos residentes.
Quando avaliados sobre os danos do tabaco, grande número considerou o tabaco prejudicial à saúde e o tabagismo uma doença e dependência química. Porém, ao
aconselhar o paciente contra o tabagismo, poucos conheciam a escala que avalia a dependência à nicotina (Fageström), e a conduta mais seguida era a orientação
verbal sem intervenção farmacológica.
Considerando-se a formação curricular do médico em relação ao tabagismo, a maior parte dos residentes referiu ter sido dada moderada ou pouca importância ao tema
na graduação. Isso se reflete no fato de a maioria não se considerar preparada para intervir em pacientes fumantes.
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Resumo:

Sofrimento, o motivo pela qual um paciente procura ajuda médica. Tão nobre quanto poder diagnosticar e tratar uma doença é poder prevenir o sofrimento que ela causa
quando acontece. Reconhecendo a importância da prevenção e orientação como parte do trabalho médico, escolhemos a Internet - rede mundial de computadores como meio para divulgar informação sobre medicina, saúde, bem estar e atividade física para o público. Sabendo que 6% da população do Brasil já no ano de 2001
acessava a Internet, resolvemos criar um website onde a informação ficaria disponível para o acesso livre de qualquer usuário da Internet. Este website é composto de
membros de diversas disciplinas da Unifesp, que orientam o conteúdo e a forma que a informação é divulgada em um ambiente propício à discussões que é criado à
partir das dúvidas dos internautas que acessam o website.
Tão importante quanto criar o site e divulgar a informação desejada é saber que público atingimos. Neste mesmo trabalho delineamos o perfil do usuário da Internet que
busca informações sobre medicina, saúde, bem estar e atividade física.
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Resumo:
Introdução: O objetivo de nosso estudo foi avaliar a sonolência excessiva diurna (SED) em um grupo de pacientes com a doença de Parkinson (DP) em comparar com
um grupo controle sem DP.
Métodos: Trinta e quatro pacientes com DP e trinta e sete pacientes controles foram estudados. O diagnóstico de SED foi realizado através da Escala de Sonolência de
Epworth (ESS) em três versões de acordo com Hobson DE et al. Todos os pacientes responderam as três versões. O grupo com DP foi comparado com o grupo controle.
Aplicamos o teste de Chi Quadrado aos dados.
Resultados: A idade média dos pacientes foi 59,97+/-12,56 anos no grupo controle e 61,34+/-8,68 no grupo com DP. A média dos valores da ESS versão 1 (modelo
clássico) foi 7,46+/-4,34 no grupo controle e 10,74+/-6,00 no grupo com DP. Estes resultados mostraram diferença significante entre os grupos (p:0,009). Com a ESS
versão 2 encontramos médias de 2,68+/-3,6 no grupo controle e 5,69+/-5,13 no grupo com DP. Houve diferença significante entre os grupos com p:0,005. A ESS versão
3mostrou uma tendência a SED no grupo com PD, mas a análise estatística não pode ser feita (Curtose de 6,1336 e 15,360).
Conclusão:Nossos dados indicam uma associação entre sonolência excessiva diurna e a Doença de Parkinson quando comparado com um grupo semelhante sem DP.
A Sonolência Excessiva Diurna é uma condição comum e potencialmente deletéria relacionada com a DP que deveria ser considerada parte do espectro clinico da
doença.
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Resumo:
Doença cardiovascular (CV) é importante causa de morte das populações, justificando a busca de medidas de prevenção. Embora confirmados os benefícios da terapia
de reposição hormonal (TRH) na remodelação óssea, a influência sobre o risco CV é controverso. Diversos estudos relataram os benefícios metabólicos da TRH, mas
recentemente não se comprovou redução da mortalidade. Sabe-se que a população nipo-brasileira é de alto risco para síndrome metabólica. É de interesse comparar
parâmetros clínicos, laboratoriais (glicemia, lípides, proteína C reativa, insulinemia e leptinemia) e a prevalência de macroangiopatia de membros inferiores entre mulheres
em uso ou não de TRH. Este estudo teve como objetivos: 1) Estimar a proporção de nipo-brasileiras menopausadas em uso de TRH; 2) Comparar parâmetros clínicos,
perfil metabólico e níveis séricos de insulina e leptina entre os subgrupos com e sem TRH; 3) Comparar a freqüência de macroangiopatia de membros inferiores entre
os subgrupos. O estudo é transversal, epidemiológico, observacional, envolvendo a população nipo-brasileira do sexo feminino do município de Bauru, de 1a e 2a
gerações, com > 50 anos de idade. Foram aplicados questionários padronizados incluindo dados sobre TRH (tipo e tempo de tratamento) e data da última menstruação.
As pacientes foram submetidas ao exame físico, procedimentos laboratoriais e doppler de membros superiores e inferiores. Serão calculadas prevalências por ponto e
intervalo e empregados testes paramétricos (teste t Student) e não-paramétricos (Wilcoxon) na comparação entre os subgrupos com e sem uso de TRH. Freqüências
serão comparadas pelo teste do qui-quadrado. Participaram da pesquisa 516 mulheres nipo-brasileiras, com idade entre 50 a 87 anos (média de 62,8 anos e dp=8,5);
destas, foram selecionadas aleatoriamente 192 para o estudo, com idade entre 50 e 72 anos (média de 58,1 anos e dp=3,8), estando 64 delas em uso de TRH por um
período superior a 6 meses. A prevalência de mulheres em TRH foi de 12,4% (IC 95%=9,5;15,3). Dos parâmetros analisados até o presente momento, não houve
diferença estatisticamente significante dos valores da PA média, glicemia de jejum, HDL-c, LDL-c, triglicéride, insulinemia e leptinemia entre os subgrupos com e sem
uso de TRH. Porém, os valores do IMC (25,2 vs 24; p<0,05) e dos níveis séricos de colesterol total (227 vs 215; p<0,05) foram maiores nas mulheres sem uso de TRH.
Encontra-se em fase de execução a segunda etapa da pesquisa, que inclui a comparação entre os subgrupos por faixa etária (entre 50-59anos e entre 60-72 anos) e as
análises estatísticas dos dados obtidos, para avaliação dos efeitos da TRH sobre os riscos CV da população em estudo.
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Resumo:

Introdução: Os craniofaringiomas representam cerca de 10% dos tumores intracranianos da infância. Usualmente apresentam-se como lesões parcialmente císticas nas
duas primeiras décadas de vida. A ressecção cirúrgica completa é muito complicada devido à aderência da cápsula tumoral a regiões cerebrais importantes como o seio
cavernoso. Os sintomas podem incluir perda visual, deficiências hormonais e aumento da pressão intracraniana. A radioterapia freqüentemente é associada à cirurgia
devido a resquícios tumorais, alterando, freqüentemente, a função adenohipofisária.
Objetivo: Relatar dois pacientes pediátricos portadores de craniofaringiomas que após a radioterapia desenvolveram gliomas malignos (WHO grau IV - GBM).
Pacientes: #1. MSC é um menino de 12 anos com cefaléia, diplopia, hemianopsia bitemporal com paralisia de VI par à direita e DI com craniofaringioma e crise
addisoniana. Realizada craniotomia fronto-parietal D com secção da haste (fez reposição hormonal) e ressecção subtotal do tumor. Encaminhado a radioterapia, cumpriu
o ciclo complicando seu quadro 3 anos após o final da terapia. Apresentou convulsões, piora da visão do olho esquerdo, paralisia do III par com diagnóstico de lesão
mesencefálica por radionecrose – glioblastoma multiforme (GBM). O paciente rapidamente evoluiu com piora do quadro fazendo um choque séptico e morte cerebral.
#2. MYK é uma menina de 9 anos que apresentava diagnóstico de craniofaringioma com hidrocefalia grave. Derivada bilateralmente optou pela radioterapia sem a
realização de cirurgia. Apresentou hipopituitarismo com reposição hormonal. Sete anos após a radioterapia apresentou déficits neurológicos graves, edema pulmonar e
cerebral com rebaixamento da consciência e óbito.
Conclusões: A transformação maligna dos craniofaringiomas submetidos à radioterapia é muito rara. A terapêutica hoje em dia utilizada tem melhorado a taxa de
mortalidade mas aumentado a morbidade da doença em longo prazo. A radioterapia é indicada para que não sejamos tão agressivos no ato cirúrgico, na tentativa de
minimizar os danos cerebrais. Os astrocitomas de alto grau são complicações extremamente raras como conseqüência da radioterapia para os craniofaringiomas. Outro
aspecto a ser considerado é a reposição de GH: alguns autores acreditam que, apesar de raras, a terapia de reposição associada à radioterapia pode aumentar o risco
de neoplasia secundária.
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Resumo:
Introdução: O objetivo do nosso estudo foi avaliar a freqüência do Transtorno do Comportamento do Sono REM (TCR) em um grupo de pacientes com a Doença de
Parkinson (DP) e compará-la com um grupo controle sem DP.
Métodos: Trinta e quatro pacientes com DP e trinta e sete controles sem DP foram estudados. Os diagnósticos de Transtorno do Comportamento do Sono REM
relacionados aos sintomas foram feitos pela história clínica e um questionário a respeito do sono do paciente. Os pacientes tiveram que responder três perguntas sobre
o TCR e foram considerados positivos se duas de suas respostas fossem “sim”. Os autores compararam o grupo DP com o grupo controle. Ambos os grupos responderam
perguntas sobre cair da cama após um sonho agitado, se mover enquanto está sonhando e ser observado se movimentando durante o sonho. Nós aplicamos o teste de
Qui-Quadrado aos nossos dados.
Resultados: A idade média dos pacientes era de 59,97±12,56 anos no grupo controle e de 61,34±8,68 anos no grupo DP, e os grupos eram similares com base no teste
de Qui-Quadrado (p: 0,164). As respostas relacionadas ao TCR ocorreram em 10 pacientes (35%) no grupo controle e em 19 pacientes (65%) do grupo DP. A diferença
entre os grupos foi significante (p:0,018).
Conclusão: Nossos dados mostram uma freqüência mais alta de TCR numa população com DP quando comparado com um grupo controle sem DP. No Parkinson, o
Transtorno do Comportamento do Sono REM parece ser uma condição comum e potenciamente prejudicial que deveria ser considerada parte do espectro clínico da
doença.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Tem sido cada vez mais freqüente a identificação de infecção pelo HCV em idosos (idade > 60anos), entretanto esses pacientes muitas vezes são
excluídos das indicações de tratamento pela preocupação quanto ao surgimento de complicações clínicas induzidas pelo IFN e/ou ribavirina. Até o momento, existem
poucas informações sobre a eficácia e a tolerância clínica ao tratamento combinado nesse grupo de pacientes.
OBJETIVOS: Avaliar a taxa de resposta virológica sustentada e a tolerância ao tratamento com interferon/ribavirina em idosos com hepatite crônica C e comparar essas
taxas com as observadas em pacientes com idade abaixo de 60 anos submetidos ao mesmo esquema de tratamento.
MATERIAL E MÉTODOS: O estudo incluiu pacientes com hepatite crônica C cadastrados no Ambulatório de Hepatites do Hospital São Paulo-EPM/UNIFESP submetidos
ao esquema terapêutico com interferon e ribavirina no período de janeiro de 1998 até dezembro de 2002, sem tratamento prévio. Os pacientes com insuficiência renal
crônica em diálise, os portadores de co-infecção HCV-HIV e os submetidos a transplante renal ou hepático foram excluídos. Os pacientes foram categorizados segundo
a idade em 2 grupos: Grupo 1 (idade maior ou igual a 60 anos) e Grupo 2 (idade < 60 anos). Os grupos foram comparados quanto ao sexo, presença de fator de risco
parenteral (história de transfusão de sangue ou uso de droga intravenosa), etilismo (> 50g/dia), níveis de alanina aminotransferase (ALT) e gama-glutamiltranferase
(GGT), diagnóstico histológico (hepatite crônica ou cirrose) e resposta ao tratamento combinado. O esquema terapêutico utilizado foi interferon-alfa 3 MU, por via
subcutânea, 3 vezes por semana associado à ribavirina, por via oral, em dose de 1000 mg (<75Kg) a 1250 mg (>75Kg), por 12 meses. Foi realizada pesquisa de HCVRNA por PCR durante o tratamento e 6 meses após o término para avaliação de resposta virológica, sendo considerada resposta virológica sustentada a persistência de
HCV-RNA negativo 6 meses após o término da medicação. Os que abandonaram ou interromperam o tratamento foram considerados não-respondedores. Para avaliação
de tolerância foi considerada a taxa de suspensão e os motivos para esta interrupção.
RESULTADOS: Dos 222 pacientes incluídos no trabalho, 34 (15%) foram classificados no grupo 1 e 188 (85%) no grupo 2. Na análise comparativa entre os grupos foram
observadas diferenças significativas em relação à idade (G1: 65+/-4 vs. G2: 46+/-9; P= <0,001), sexo (G1: 35% masculino vs. G2: 62% masculino; P=0,004) e níveis de
GGT pré-tratamento (G1: 3x LSN vs. G2: 2x LSN; P=0,003). Não houve diferença entre os grupos quanto à presença de fator de risco parenteral (P=0,798), etilismo
(P=0,110), níveis de ALT pré-tratamento (P=0,666) e diagnóstico histológico (P=0,301). No grupo 1, a taxa de RVS foi de 24% e no grupo 2 foi de 28% (P=0,58). Foi
necessário suspender o tratamento por intolerância clínica ou efeitos colaterais graves em 16 (47%) pacientes do grupo 1 e em 17 (9%) no grupo 2 (P=0,58). Os principais
motivos de suspensão foram depressão, citopenias e intolerância clínica.
CONCLUSÃO: Neste estudo houve predomínio do sexo feminino entre os pacientes com mais de 60 anos, com níveis mais elevados de GGT. Observou-se, ainda, que
os idosos apresentaram uma taxa de RVS semelhante à observada entre indivíduos com idade inferior a 60 anos, porém apresentaram uma taxa de suspensão do
tratamento significativamente mais elevada. Esta alta taxa de efeitos adversos possivelmente é decorrente da menor capacidade funcional dos idosos associada à
presença de co-morbidade sistêmicas mais prevalentes nesta faixa etária. Estes resultados indicam que o tratamento com interferon e ribavirina é eficaz em idosos,
entretanto, devido à elevada morbidade neste grupo, deve ser indicado cautelosamente e reservado para os casos em que a doença hepática for mais agressiva e
representar um potencial fator limitante de sobrevida.
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Resumo:

Introdução: As análises epidemiológicas dos macroadenomas acidentais são limitadas às necropsias. Não há na literatura dados estatísticos a respeito da prevalência
dos macroadenomas pituitários em pacientes vivos. Objetivo: Apresentar dois casos clínicos acompanhados prospectivamente que, devido a traumatismos
cranioencefálicos (TCE), tiveram diagnosticado macroadenoma hipofisário não funcionante (MACNF). Pacientes: #1. ISS é um homem de 29 anos que chegou ao
HCFMUSP com queixa de cefaléia há 1,5 ano e rebaixamento da acuidade visual, tendo sofrido um TCE há 6 meses – atropelamento. Evoluiu com hemiparesia e
hemianopsia homônima. Realizada TC e RM, foi diagnosticada massa intra-selar com expansões para e supra selares. Indicada craniectomia transesfenoidal (CTS) com
remoção subtotal da massa tumoral. Num “segundo tempo” foi realizada craniotomia com ressecção subtotal do tumor (sangrante e aderido à circulação arterial). O nervo
óptico encontrava-se pálido e pouco vascularizado. Houve rebaixamento da consciência, hemiparesia em hemicorpo esquerdo associado à afasia. GCS=12 e persistência
da hemiparesia além de espasticidade com predomínio braquiocefálico. Está sob radioterapia com regressão tumoral, porém com danos neurológicos incapacitantes.
#2. JAJP é um homem de 53 anos que chegou ao HCFMUSP vitima de acidente automobilístico (colisão dianteira) com TCE em região fronto-parietal à esquerda. Referia
cefaléia e dores na região ocular ipsilateral ao trauma. Submetido a TC e RM foi diagnosticada massa intra-selar com expansões supra e para-selares com compressão
do quiasma óptico. Apresentava paralisia de VI par craniano à esquerda com conjuntiva hiperemiada. Realizada CTS com remoção total do componente tumoral. Diabetes
insípidus foi observada já no intra-operatório. O AP foi sugestivo de MACNF devido a áreas de necrose intra tumoral. Conclusão: De acordo com a literatura os casos
apresentados são extremamente raros, não havendo incidência conhecida.
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Resumo:

Introdução: Dispomos de diversas técnicas para detecção de processos infecciosos como por exemplo a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. No
entanto estes métodos possuem uma grande sensibilidade mas uma baixa especificidade. Neste contexto a técnica marcação de leucócitos com 99mTc(tecnécio 99
metaestável), vêm ajudar em muito no diagnóstico e resolução dos abscessos resultantes das respostas inflamatórias.
Objetivo: Relatar um caso de inflamações recorrentes por possíveis deficiências imunológicas onde foi utilizado como “padrão ouro” diagnóstico o 99mTc HMPAO.
Paciente e Métodos: Paciente HT, do sexo masculino, 90a, portador de prótese de quadril, apresentou febre por vários dias. Exames bioquímicos realizados indicavam
processo infeccioso, não localizado por sintomas clínicos. Submetido a cintilografia, não houve concentração de leucócitos no local da prótese mas houve concentração
anômala no ombro esquerdo. Após algumas semanas, o paciente voltou a apresentar febre. Novamente submetido a cintilografia com leucócitos marcados por 99mTc
HMPAO foi diagnosticado uma nova concentração anômala na região da projeção posterior do hemitórax esquerdo. Pedido uma ultrassonografia da região que nos
indicou uma fratura do arco costal com grande abscesso envolvendo a região. A fratura do arco costal atribuiu-se a manipulação do paciente em sua internação. Cinco
meses após estes dois episódios infecciosos, novo quadro febril indicava infeccão, desta vez identificada com leucócitos marcados na região da junção cérvico-torácica,
tratada com sucesso com antibioticoterapia.
Conclusões: A técnica de cintilografia com leucócitos marcados com 99mTc HMPAO tem grande importância no contexto diagnóstico: um aumento da captação de
leucócitos num período variado de 4 a 24 horas nos confirma uma presença de abscesso, diferenciando-o de uma neoplasia. O método de medicina nuclear é de grande
benefício aos pacientes com infecções em suas próteses, mostrando ser uma técnica de grande valia na suspeita de sepse.
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Resumo:
Fundamentos - O limiar anaeróbio é importante na prescrição do exercício. Entretanto, sua determinação implica no uso de equipamentos para testes ergoespirométricos,
os quais são de alto custo, difícil manuseio e custosa manutenção. Tal fato implica na impossibilidade do uso do limiar anaeróbio na prática diária, em locais afastados
dos grandes centros, devido à falta de recursos. Têm sido publicados alguns relatos de estimativas do limiar anaeróbio pelo teste ergométrico, utilizando-se as curvas
do duplo produto durante exercício em indivíduos normais (Med Sc Sp Ex 1997; 29:503-508), em cardiopatas (Eur J Appl Physiol 2004; 91:224-229) e em coronariopatas
(Am J Cardiol 1997; 79:360-362).
Entretanto, não existem relatos em nossa população. Como o teste ergométrico é de baixo custo e acessível, a validação destas estimativas, entre nós, tem real valor
prático.
Objetivo - O objetivo do projeto é avaliar a eficácia do ponto de inflexão da curva do duplo produto, obtida durante teste ergométrico convencional, na estimativa do
cálculo do limiar anaeróbio.
Casuística – Foram estudados 9 estudantes universitários, voluntários, aparentemente sadios. Todos eram do sexo masculino, não atletas e não fumantes, com 22,56
+/- 0,73 anos e seguintes dados antropométricos: peso, 75,33 +/- 15,45 kg; altura, 175,67 +/- 5,48 cm; IMC, 24,33 +/- 4,51 kg/m2.
Método – O presente protocolo foi aprovado pela Comitê de Etica em Pesquisas da UNIFESP. Os testes foram realizados após esclarecimento, leitura e assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido.
Realizaram-se testes ergométricos máximos, sintoma limitantes, em cicloergômetro eletromagnético Cateye Ergociser EC 1600 (São Paulo, Brasil). As trocas gasosas
foram aferidas em Sistema Vista CX1, Vacumed (Ventura, CA), a pressão arterial medida em esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e a monitorização do ECG
realizado em Sistema TEB - APEX 2000 (São Paulo, Brasil).
O protocolo de teste foi de Astrand contínuo, com carga inicial de 25 watts, e incrementos sucessivos de 25 watts a cada dois minutos até o final. A análise e execução
dos testes obedeceu a II Diretriz sobre Teste Ergométrico (SBC) (2002) e a ATS/ACCP Statement on Cardiopulmonary Exercise Testing (2001). Considerou-se limiar
anaeróbio os valores do consumo de O2 obtidos no primeiro limiar ventilatório. A avaliação dos dados ergoespirométricos foi feita por observador independente.
Os resultados foram armazenados em planilha Microsoft Excel 2000 (Troy, NY). Na análise estatística, empregou-se o teste t de Student uni-caudal, considerando-se
significativos os valores de p<0,05.
Resultados - Em todos os casos, os testes foram considerados normais, segundo o traçado eletrocardiográfico, curva de pressão arterial e freqüência cardíaca, sendo
o exercício interrompido por exaustão.
Em todos os testes, detectou-se o ponto de inflexão da curva do Duplo Produto, obtendo-se os seguintes resultados relativos ao consumo de O2 (VO2), freqüência
cardíaca (FC) e Duplo Produto (DP), aferidos no pico do esforço (PICO), no limiar anaeróbio (LA) e no ponto de inflexão da curva do duplo produto (IDP): FCIDP 107 +/22 bpm; FCLA 139,33 +/- 19,36 bpm; FCPICO 183 +/- 11,46 bpm; VO2IDP 17 +/- 0,98 ml/kg/min; VOLA 20,31 +/- 5,17 ml/kg/min; VO2PICO 36,05 +/- 6,59 ml/kg/min;
DPIDP 20808 +/- 4472 bpm.mmHg; DPLA 17780 +/- 4462 bpm.mmHg; DPPICO 34593 +/- 5288 bpm. mmHg. A concordância entre os valores da FC no LA e no IDP
ocorreu em quatro outros casos. A concordância entre os valores do VO2 no LA e no IDP ocorreu apenas em uma ocasião. A concordância entre os valores do DP no
LA e no IDP ocorreu em quatro outros casos. A análise estatística não mostrou diferenças significativas entre FCIDP e FCLA (p=0,09) e do DPIDP e DPLA (p=0,059).
Foi significativa a diferença entre VO2IDP e VO2LA (p=0,01).
Conclusões – Os autores relatam valores semelhantes entre a freqüência cardíaca e o duplo produto obtidos no limiar anaeróbio e no ponto de inflexão da curva do
duplo produto no teste ergométrico. É possível, que o limiar anaeróbio possa ser estimado, com razoável aproximação para fins clínicos, a partir da curva do duplo
produto.
Limitações do estudo – A principal limitação deste estudo é o tamanho da amostra. Seria de grande valor analisar as eventuais relações entre o limiar anaeróbio e o
ponto de inflexão do duplo produto, com relação a freqüência cardíaca, carga de trabalho e consumo de oxigênio.
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Resumo:
Objetivo: A uveíte crônica é uma freqüente manifestação extra-articular da Artrite Reumatóide Juvenil (ARJ). Acomete cerca de 20% das crianças com a doença. O
quadro ocular, em geral, apresenta-se a poucos anos do diagnóstico, principalmente no sexo feminino com fator anti-nuclear (FAN) positivo, na forma pauciarticular.
Este estudo visa avaliar as características e prevalência da uveíte nas crianças portadoras de ARJ atendidas em centro de referência em nosso meio.
Métodos: Os autores revisaram os prontuários dos pacientes assistidos no Ambulatório de Reumatologia Pediátrica e Úvea, do Departamento de Oftalmologia do Hospital
São Paulo/EPM, um centro especializado em atender casos infantis de doenças reumatológicas. Foram selecionados os casos de ARJ durante o período de Maio de
1999 a Fevereiro de 2004.
Resultados: Foram analisados os prontuários de 147 pacientes. Destes, 60,8% eram do sexo feminino, com idade média de 9,31 anos, sendo que 63,6% apresentavam
tempo de diagnóstico de ARJ inferior a 2 anos. Cento e dezoito pacientes (80%) fizeram uso de medicação sistêmica ao longo do acompanhamento. Apenas 12 casos
de uveíte foram registrados (8,16%), sendo nestes, o tempo de diagnóstico médio da ARJ de 5,8 anos. Realizado cálculo de risco aumentado de uveíte em pacientes
com FAN positivo, sexo feminino e forma pauciarticular que evidenciou resultados não estatisticamente significantes (p>0,05)
Conclusões: A prevalência de uveíte em crianças com ARJ em nosso serviço mostrou-se baixa nos últimos anos, em comparação com dados da literatura, diferindo
também quanto às demais características epidemiológicas. Os resultados sugerem que pacientes sob acompanhamento e tratamento precoce e rigoroso para ARJ, tanto
pelo pediatra como pelo oftalmologista, apresentam baixas taxas da manifestação ocular da doença.
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Resumo:

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica cuja prevalência média no Brasil é de 20%. O tratamento de manutenção tem como objetivo controlar os sintomas
e prevenir crises além de prevenir a limitação crônica ao fluxo aéreo mantendo a função pulmonar a melhor possível. O grau de disfunção pulmonar ao longo do tempo
está relacionado à freqüência e intensidade das exacerbações.Os diários de sintomas são um instrumento válido para a avaliação de estabilidade ou exacerbação no
tratamento de manutenção da asma. Trabalhos anteriores já demonstraram o uso desse instrumento como válido no reconhecimento clínico da exacerbação leve e grave
de asmáticos seguidos regularmente em tratamento ambulatorial. A ocorrência de sintomas noturnos e uso da medicação de alívio representam marcadores importantes
de exacerbação da doença.
Objetivo: Avaliar a correlação entre os dados de sintomas respiratórios coletados no diário de sintomas por um curto período de tempo, o uso de medicação de alívio e
a medida de pico de fluxo expiratório na semana que antecede a avaliação de consulta e os dados obtidos na espirometria realizada na consulta médica. Desta forma
pretende-se avaliar a associação existente entre o grau de obstrução avaliado pela espirometria e os parâmetros de diário colhidos na semana precedente.
Métodos: Foram incluídos no estudo asmáticos de ambos os sexos e com idades entre 18 e 70 anos em acompanhamento no ambulatório de asma do Hospital São
Paulo, após assinar consentimento informado aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. Foram excluídos pacientes com outras pneumopatias graves,
grávidas, analfabetos e incapazes de usar o aparelho de pico de fluxo expiratório.Os pacientes foram orientados a realizar preenchimento de diário de sintomas na
semana que antecede a avaliação de consulta na qual foi realizada espirometria com teste de resposta ao broncodilatador (Bd). Os pacientes realizaram preenchimento
de diário que se constitui em descrição detalhada de sintomas, uso de medicação de alívio e mensuração do pico de fluxo expiratório (PFE). Os diários foram interpretados
através de escore de sintomas, número de uso de medicação de alívio e variação do PFE.
Resultados: 60 pacientes foram incluídos e 47 completaram o protocolo (9 não preencheram adequadamente o diário, 3 desistiram e 1 não retornou). No grupo havia 13
homens e 34 mulheres com idade média de 43.68 anos (±14.88). Os pacientes foram divididos em 2 grupos: com resposta positiva ao teste com Bd (20 pacientes) e
com resposta negativa (27 pacientes). Estes dois grupos foram comparados em relação aos dados da prova de função pulmonar e com os valores de diário obtidos nos
últimos 7 dias. Os pacientes com resposta ao broncodilatador diferiram dos sem resposta nas seguintes variáveis: VEF1/CVF pré e uso de Bd durante o dia. Os dois
grupos não diferiram estatisticamente quanto às outras variáveis (p>0,05). Quando os pacientes foram analisados em exacerbados (18 pacientes) e não exacerbados
(29 pacientes) de acordo com o diário, apenas a relação VEF1/CVF pré diferiu nos dois grupos (0,65 ± 0,14 no grupo com exacerbação e 0,62 ± 0,10 no grupo sem
exacerbação, p= 0,015). Em relação aos dados de diário, foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto ao uso de Bd durante o dia.
Discussão: Os resultados obtidos até o momento mostraram que 38% dos pacientes acompanhados apresentavam exacerbação e, na avaliação funcional, a maioria dos
pacientes deste grupo não apresentava resposta ao broncodilatador, mesmo tento um grau de obstrução menos intenso se comparado aos pacientes não exacerbados.
Há uma maior tendência ao uso de broncodilatador de alívio à noite nos pacientes sem resposta ao Bd. Além disso os pacientes estáveis tendem a ter maior obstrução
se comparados com os pacientes exacerbados e maior freqüência de resposta positiva ao broncodilatador.
Conclusões: Os pacientes estáveis apresentam mais freqüentemente resposta ao broncodilatador positiva e tendem a ter maior obstrução enquanto os exacerbados
não tem resposta ao broncodilatador mesmo com menor grau de obstrução.
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Resumo:
O climatério representa o período da vida em que a mulher passa da fase reprodutiva para a não reprodutiva. Este período marca a perda da capacidade reprodutiva em
decorrência da diminuição da função ovariana, fazendo com que os ciclos menstruais se tornem irregulares, até cessarem por completo. Para diversos autores essa
condição, por ser uma endocrinopatia, deveria ser tratada com terapia hormonal (TH). No entanto, outros afirmam que os benefícios desse tratamento ainda são
controversos. È relatado que a TH está associada a efeitos colaterais, sendo as queixas mais comuns o sangramento uterino anormal, desconforto mamário e distensão
abdominal. A grande preocupação é o aumento de riscos de câncer de mama. Em contrapartida, estudos recentes têm assinalado efeitos benéficos dos fitoestrogênios
em pacientes na pós-menopausa; capazes de reduzir os sintomas vasomotores e de prevenir algumas doenças crônicas, como a osteoporose e as doenças
cardiovasculares, além de prevenir os cânceres de cólon e mama. Assim, os fitoestrogênios têm sido considerados uma alternativa na terapêutica do climatério. Visto
que uma das funções dos estrogênios é atuar modulando a função da tireóide e, portanto, sua morfologia, este trabalho propõe-se a avaliar a sua histologia em ratas
tratadas com várias doses de isoflavona.
MATERIAL E MÉTODO: foram utilizadas 25 ratas adultas, virgens, de aproximadamente três meses de idade e peso médio de 200 gramas. Após um período de
adaptação de aproximadamente duas semanas, todos os animais foram submetidos a exame colpocitológico por sete dias consecutivos. Os que apresentaram ciclos
estrais regulares foram submetidos à ooforectomia bilateral. Após o ato cirúrgico, 25 animais foram divididos, ao acaso, em cinco grupos iguais, a saber: G I - ratas que
receberam apenas o veículo (propilenoglicol); G II – ratas que receberam genisteína na dose de 0,5 mg/kg por dia; GIII - ratas que receberam genisteína na dose de 5
mg/kg por dia; GIV - ratas que receberam genisteína na dose de 10 mg/kg por dia e, GV - ratas que receberam genisteína na dose de 25 mg/kg por dia. A genisteína foi
administrada por gavagem durante 21 dias consecutivos, a partir da castração, sempre no mesmo período do dia (das 16:00 ás 17:00 horas), com auxílio de uma sonda
metálica. As soluções foram diluídas em propilenoglicol, produzindo-se soluções homogêneas de tal maneira que cada animal recebeu 1,0 ml. No 21o dia, logo após a
administração das substâncias os animais foram sacrificados sob anestesia (ketamina e xilazina). A seguir retiraram-se as tireóides para processamento histológico. Dois
fragmentos de cada animal foram fixados em formol a 10% tamponado, durante 24 horas. Em seguida o material foi processado para inclusão em parafina. Na seqüência
foram obtidos cortes histológicos que foram corados pela hematoxilina e eosina.
RESULTADOS E DISCUSSÃO. No grupo GI (controle) observaram-se folículos heterogêneos, volumosos, com predomínio de epitélio pavimentoso simples. Nos folículos
menores o epitélio era ligeiramente cúbico. Nos grupos GII (genisteína-0,5 mg) e GIII (genisteína-5mg), embora o aspecto morfológico fosse muito parecido ao do grupo
I, verificou-se aumento gradativo dos folículos de menor diâmetro, com epitélio tendendo a cúbico simples. Já no grupo GIV (genisteína-10mg) houve predomínio dos
folículos de menor diâmetro e aumento proporcional do epitélio cúbico simples. O aspecto morfológico dos folículos do grupo GV (genisteína-25 mg) mostrou predomínio
de folículos de menor diâmetro e indícios de grande atividade de síntese, uma vez que notamos pontos de corrosão no colóide. Verificou-se, portanto, início de alterações
morfológicas nos animais que receberam maior dosagem de genisteína (grupos II, III e IV), culminando com aumento da atividade folicular no grupo G V. Estes resultados
sugerem que a isoflavona apresenta uma ação ´´estrogênio-símile´´ estimulando a síntese hormonal na tireóide.
CONCLUSÕES: Os aspectos histológicos da tireóide de ratas adultas ooforectomizadas e tratadas com isoflavona indicam efeito positivo desse fito-hormônio na atividade
desta glândula.
Apôio financeiro: FAPESP/CNPq
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Resumo:
Atualmente o número de mulheres infectadas pelo vírus da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), tem atingido quase 40% do total de pacientes acometidos;
a grande maioria (85%) delas encontra-se no período reprodutivo, entre 15 e 45 anos de idade (AIDS-Bol.Epid.-2002). A transmissão através da placenta do HIV foi
comprovada através de sua identificação em tecidos de fetos abortados eletivamente (JOVAISAS et al.,1983): a transmissão vertical (materno/fetal), por sua vez,
corresponde a 86% das causas de contaminação infantil, sendo os outros 14% devido a relação sexual, drogas, transfusão sanguinea, etc (AIDS-Bol.Epid.-2002).
Atualmente dispomos de três grupos de agentes anti-retrovirais: inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos, exemplo: zidovudina; inibidores da transcriptase reversa
não nucleosídeos; e inibidores da protease, exemplo o ritonavir. O uso de drogas anti-retrovirais vem diminuindo os riscos de transmissão do vírus para o feto: sem
tratamento a infecção ocorre 20% dos recém-nascidos, com uso de 1 agente terapêutico o índice cai para 10%, com emprego de 2 antivirais a percentagem se situa em
torno de 3,6% e com associação de 3 produtos a ocorrência é de 1,2% (SHAPIRO, 1999).
A par disso há recomendação para que o esquema prescrito para a aidética, descontinuado o primeiro trimestre, prossiga durante toda a gestação.
Por outro lado a grande maioria doa anti-retrovirais não têm estudo controlado no humano ou sequer referências sobre o efeito na prenhez de animais de experimentação,
como é o caso do ritonavir.
A presente pesquisa tem por objetivo estudar a ação da associação entre a zidovudina e ritonavir durante a prenhez da rata Albina.
Baseado no consenso de que os esquemas terapêuticos com inibidores da protease (exemplo: ritonavir ) são comprovadamente muito mais potentes que monoterapia
com
AZT em humanos, esta pesquisa objetiva o emprego destes dois retrovirais em
ratas albinas prenhas, com a finalidade de observar seus efeitos sobre a matriz e os conceptos
Utilizaremos ratas albinas (Rattus norvegicus albinus, Rodentia Mammalia) com aproximadamente 90 dias de idade, virgens, pesando em torno de 200g, da linhagem
EPM – 1 Wistar, oriundas do Biotério Central da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina.
Os animais serão criados e mantidos no Biotério Central da UNIFESP, atual CEDEME, onde ficarão confinados em gaiolas de 45x30x15 cm, respectivamente de
comprimento, altura e largura.
As ratas serão acasaladas na proporção de um macho para cada duas fêmeas e o início da prenhez será determinado pela técnica de HAMILTON & WOLF (1938), isto
é o encontro de espermatozóides na vagina da rata, no dia seguinte pela manhã. Esse será considera como o dia zero da prenhez. Cinqüenta ratas serão distribuídas
ao acaso em cinco grupos, numericamente iguais.
Dois grupos serão considerados controle (C1 e C2) e três outros serão submetidos à experimentação (E1, E2 e E3), as drogas ou o veículo do fármaco sem o princípio
ativo, serão administrados em dose única diária, via oral por gavagem, desde o dia zero até o vigésimo dia de prenhez, conforme descrevemos a seguir:
Grupo Controle C1: A esse grupo controle não será administrado nenhum fármaco. Foi considerado como grupo controle de estresse 1;
Grupo Controle C2: será administrado veículo do fármaco sem o princípio: 0,02 ml/animal do veículo da zidovudina (que equivale aos 2 mg/dia de zidovudina do E1)
associado a 0,05 ml/animal do veículo do ritonavir (que equivale aos 4 mg/dia de ritonavir do E1);
Grupo Experimental E1: serão administrados 10 mg/Kg de zidovudina associada à 20 mg/Kg de ritonavir;
Grupo Experimental E2: serão administrados 30 mg/ Kg de zidovudina associada à 60 mg/Kg de ritonavir;
Grupo Experimental E3: serão administrados 90 mg/Kg de zidovudina associada à 180 mg/Kg de ritonavir ;
Serão determinados os pesos das ratas no dia do teste de acasalamento, no 7 dia, no 14 dia e no 20 dia da prenhez.
Os cinco grupos serão mantidos nas mesmas condições de Biotério e todos os animais serão sacrificados no 20 dia de prenhez, através de anestesia com xilazina e
quetamina, na dose de 0,1 mg/Kg.
Após a anestesia, será realizada incisão abdominal longitudinal na linha média (xifo-púbica), seguida de histerotomia para a retirada dos fetos e das placentas. Os fetos
serão observados minunciosamente com a finalidade de diagnosticarmos malformações maiores e menores.
As crias vivas e as respectivas placentas de cada rata serão pesadas individualmente e no conjunto, em balança analítica de precisão de 0,001g.
Análise estatística do peso das ratas, dos fetos, das placentas. Será avaliada relação entre o número de implantações e o número de fetos, o número de reabsorções, o
número de malformações e a mortalidade materna e fetal. Utilizando análise de variância de Kruskal-Wallis (SIEGEL, 1975), teste de comparações múltiplas
(HOLLANDER & WOLFE, 1973) e teste do qui-quadrado (SIEGEL, 1975).
Por falta de materiais e de apoio técnico ainda não disponho de resultados relevantes para serem apresentados nem, ao menos, parcialmente.
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Resumo:
Introdução: O câncer de ovário representa a quinta mais comum neoplasia maligna entre as mulheres. A sua etiopatogenia ainda é obscura. Alguns fatores de risco que
podem ser identificados são idade avançada; história familiar de câncer de ovário, endométrio, mama ou trato digestivo (Síndrome relacionada aos genes BRCA-1 e
BRCA-2); dieta rica em gorduras e proteínas animais; exposição ao talco e ainda outros, ligados diretamente à maior ação dos hormônios sexuais endógenos, como
menopausa em idade avançada e menarca precoce. Ao contrário destes, fatores como gestação e lactação estão associados à menor incidência de câncer de ovário.
Apesar da etiologia desta neoplasia, especialmente de sua variedade epitelial, ser incerta, alguma hipóteses foram postuladas:
1.
Teoria ovulatória sugere que cada ovulação causa traumas ao epitélio ovariano, que se recupera com atividade de divisão celular elevada, o que aumenta a
probabilidade de aprisionamento de células epiteliais no estroma ovariano, rico em fatores de crescimento;
2.
Hipótese gonadotrófica sugere que a exposição do epitélio ovariano em níveis persistentemente altos de gonadotrofinas aumenta o risco de câncer por
estimular o crescimento do epitélio;
3.
Novas hipóteses apontam para a ação direta dos hormônios sexuais no epitélio ovariano.
Baseados nestas últimas, alguns estudos mostraram um efeito protetor do estrogênio, enquanto há aqueles que não revelaram qualquer associação, e outros que
sugerem haver aumento do risco de câncer de ovário associado à terapia de reposição hormonal na pós-menopausa.
Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar o efeito do estrogênio no epitélio superficial do ovário de ratas senis, através de estudos histomorfológicos e dosagens
bioquímicas.
Materiais e métodos: Foram utilizadas 50 ratas Wistar, albinas (Rattus novergicus albinus) com idade superior a 1 ano, ciclicidade estral esporádica irregular e que não
apresentavam alteração da fertilidade, tumoração prévia ou quaisquer patologias prévias. Os animais foram submetidos a laparotomia para aferição dos ovários com
paquímetro, bem como para descartar a presença de neoplasias ovarianas visualizadas macroscopicamente. Uma semana após a cirurgia, as ratas foram
randomicamente divididas em cinco grupos: A) GI (controle) – propilenoglicol; B) GII (experimental) – estrogênio conjugado eqüino (ECE) 0,01 mg/kg; C) GIII
(experimental) – ECE 0,1 mg/kg; D) GIV (experimental) – ECE 1,0 mg/kg; E) GV (experimental) – ECE 10,0 mg/kg. As drogas foram administradas por via oral, através
de procedimento de gavage, durante período de duas semanas. Posteriormente, os animais foram anestesiados e sacrificados por decapitação, seus ovários direitos
foram removidos, submetidos a cortes seriados, corados com HE e analisados histologicamente tendo como critério presença de neoplasia, figuras de mitose e outros
sinais de proliferação epitelial. Os ovários esquerdos foram congelados para extração do RNA total e determinação do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF).
Foi realizado estudo semi-quantitativo pelo RT- PCR.
Resultados: Os ovários dos animais dos grupos GI, GII e GIII apresentaram caracteres histológicos semelhantes, corpos lúteos, folículos e células intersticiais. No entanto,
os ovários dos animais do grupo GIII mostraram menor número de corpos lúteos e folículos e maior número de folículos atrésicos e células intersticiais, bem como os
ovários dos animais do grupo GIV. Em alguns destes últimos foram detectados cistos ovarianos. Os ovários dos animais do grupo GV (ECE – 10 mg/kg) apresentaram
redução do número de corpos lúteos, aumento da espessura do epitélio superficial e maior número de mitoses do que os demais. Em alguns locais, notou-se estratificação
do epitélio superficial com dobras para o interior do estroma ovariano; em outros, inúmeras figuras de mitose. A expressão do VEGF foi maior no Grupo V do que nos
outros grupos.
Conclusão: Altas doses de estrogênio podem induzir à proliferação do tecido ovariano, principalmente de seu epitélio superficial, em ratas senis. Estes dados sugerem
que o estrogênio em altas doses poderia estar relacionado com a carcinogênese ovariana.
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Resumo:
A adolescência é um fenômeno de maior espectro do que a simples puberdade (AZNAR FARIAS, 1999). Este fenômeno inclui as mudanças provocadas pelas diversas
vivências do período pubertário, sendo inaugurado pelos primeiros sinais da puberdade.
Mudanças perceptíveis têm sido apontadas nas últimas décadas, quanto a antecipação das características do início da puberdade, principalmente em relação ao início
da menarca (REIS, 1991). Devido estas mudanças serem melhor observadas antes da menarca a pesquisa foi realizada com crianças do sexo feminino entre 7 e 10
anos.
Assim sendo, foi aplicado um roteiro de observação (AZNAR, SERRA e GODOY, 2001) com o objetivo de facilitar o registro e tornar uniformes as observações da amostra
de estudo. A observação foi realizada em ambientes naturais de diversão, avaliando o desenvolvimento e categorizando as crianças quanto aos comportamentos típicos
e quanto às atitudes familiares em relação ao desenvolvimento destas.
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Resumo:

Os distúrbios de ansiedade apresentam a maior prevalência entre as doenças psiquiátricas na população. Os ansiolíticos são empregados com sucesso no alívio dos
estados de ansiedade, porém têm apresentado significativos efeitos colaterais, como dependência e síndrome de abstinência. Uma das alternativas utilizadas no
tratamento da ansiedade na medicina popular e na aromaterapia são os óleos essenciais (O.E.). Os O.E. de laranja (Citrus aurantium) e de ilangue-ilangue (Cananga
odorata) têm sido extensivamente utilizados na aromaterapia como ansiolíticos e, portanto, este trabalho foi desenvolvido no intuito de avaliar e caracterizar o potencial
ansiolítico destes óleos.
Métodos: Ratos Wistar machos, adultos, foram divididos em grupos, colocados em câmaras apropriadas e expostos durante 7 minutos à inalação de água destilada
(grupos controle), O.E. de laranja nas concentrações de 1.0; 2.5 e 5.0 % v/v e do O.E. de ilangue-ilangue nas concentrações de 0.25, 0.50, 1.0 e 2.0% v/v. A seguir, os
animais de cada grupo foram imediatamente avaliados no Labirinto em Cruz Elevado (LCE), sendo medidos os seguintes parâmetros: número total de entradas nos
braços do LCE (ET), porcentagem de entradas nos braços abertos (EBA), número de quadrantes percorridos nos braços abertos (QPBA) e porcentagem de tempo
despendido nos braços abertos (TBA) e fechados (TBF). Para a concentração de O.E. de laranja que teve o maior efeito ansiolítico, no caso 5.0% v/v, foram realizados
testes no LCE 30 e 60 minutos após a exposição. Para O.E. de ilangue-ilangue na concentração de 0.50% v/v, a qual apresentou o maior efeito ansiolítico, foi realizado
o teste no LCE 30 minutos após a exposição. Posteriormente, outros grupos de animais foram expostos aos aromas (laranja 5.0% e ilangue-ilangue 0.50% v/v)e a água
destilada durante cinco dias consecutivos, sendo feita a avaliação no LCE no quinto dia. Em etapa subseqüente, animais foram divididos entre os grupos controle e
experimental, para cada um dos O.E. Todos os grupos receberam tratamento inalatório com água destilada, sendo os animais imediatamente expostos ao LCE.
Transcorridos sete dias, os animais dos grupos controle foram submetidos a tratamento inalatório com água destilada e novamente expostos ao LCE. Os animais dos
grupos experimentais foram tratados com O.E. de laranja na concentração de 5.0% v/v e O.E. de ilangue-ilangue na concentração de 0.50% v/v durante 7 minutos, com
exposição ao LCE na seqüência, para testar se, assim como os benzodiazepínicos, eles são suscetíveis ao fenômeno de “tolerância à primeira exposição”.
Resultados: A inalação do O.E. de laranja nas concentrações de 2.5 e 5.0% v/v, e exposição imediata ao LCE promoveu um aumento um aumento no ET e na TBA. A
concentração de 5.0% proporcionou ainda um aumento da EBA em relação ao grupo controle. O grupo que inalou O.E. de laranja na concentração de 5.0% v/v e foi
testado 30 minutos depois da exposição apresentou redução na TBF e aumento da EBA e TBA. Quando a latência entre o tratamento e a exposição ao LCE foi ampliada
para 60 minutos, não mais se observaram diferenças entre os grupos controle e experimental. Após tratamento de cinco dias com O.E. de laranja na concentração de
5.0% v/v, os animais testados no LCE apresentaram redução na TBF, e aumento na TBA em relação ao grupo controle. Na re-exposição dos animais ao LCE não houve
diferença significativa em nenhum parâmetro entre o grupo controle e o submetido à exposição ao O.E. de laranja 5.0% v/v. O O.E. de ilangue-ilangue promoveu, nas
concentrações de 0.50 e 1.0% v/v, uma diminuição na TBF e um aumento no QPBA e no ET. O óleo na concentração de 0.50% proporcionou também um aumento na
EBA e na TBA em relação ao grupo controle. Nenhum dos parâmetros analisados diferiu daqueles do grupo tratado com água destilada quando a latência entre a
exposição ao O.E. de ilangue-ilangue 0.50% v/v e o teste no LCE foi de 30 minutos. Os animais submetidos a cinco dias de tratamento com O.E. de ilangue-ilangue na
concentração de 0.50% apresentaram redução no ET e no QPBA. No experimento de re-exposição dos animais ao LCE, não houve diferença entre os grupos controle e
experimental (O.E. de ilangue-ilangue 0.50% v/v) em nenhum parâmetro medido.
Conclusões: Os testes realizados com O.E. de laranja indicaram que as concentrações de 2.5 e 5.0% v/v são capazes de eliciar um efeito ansiolítico, o qual se mantém
por pelo menos 30 minutos após a exposição e também após tratamento crônico, quando a concentração do O.E. é de 5.0% v/v. O O.E. de ilangue-ilangue apresentou
também efeito ansiolítico, porém em concentrações menores que as do O.E. de laranja (0.50 e 1.0% v/v). Porém, o efeito ansiolítico desaparece 30 minutos depois da
exposição e também após tratamento crônico. Os dois óleos, assim como os benzodiazepínicos, estão sujeitos ao fenômeno de “tolerância à primeira exposição”.
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Resumo:

A endopeptidase neutra (NEP) é responsável pela clivagem de inúmeros peptídeos vasoativos, como o peptídeo natriurético atrial (PNA), envolvidos na regulação da
pressão sangüínea e no controle da homeostase do sódio. Estudos prévios em nosso laboratório indicaram a presença de diferentes isoformas da NEP na urina de
pacientes hipertensos e indivíduos normotensos, e também de ratos SHR e Wistar (WT), sugerindo que a expressão da NEP poderia estar sujeita a alterações resultantes
da fisiopatologia da hipertensão. O objetivo do presente estudo é comparar o perfil de expressão tecidual da NEP-like nos ratos normotensos (WT) e hipertensos (SHR).
Amostras dos tecidos (adrenal, cardíaco, hepático, pulmonar, renal e testicular) foram homogeneizadas, centrifugadas e os sobrenadantes foram utilizados para os
ensaios, que incluíam Western blotting utilizando anticorpo monoclonal anti-NEP 18B5 e determinação da atividade enzimática da NEP-like com o uso do substrato
fluorogênico específico Abz-rGF-EDDnp. Os homogenatos renais apresentaram maior atividade enzimática de NEP-like que os outros tecidos estudados. No entanto,
não foi observada diferença entre os grupos normotenso e hipertenso em todos os tecidos avaliados. A análise dos tecidos adrenal e cardíaco indicou um mesmo perfil
de massa molecular para ambas as linhagens: isoformas de 140 and 80 kDa. Em contraste, os demais órgãos apresentaram um perfil de expressão protéica distinto
entre os grupos: ratos WT – 140, 90 e 80 kDa; ratos SHR – 140, 115, 90 e 80 kDa. A dissimilaridade encontrada na expressão tecidual da NEP-like está de acordo com
o novo conceito da existência local do Sistema Renina-Angiotensina. A purificação parcial do homogenato renal de rato WT confirmou a ausência da isoforma de 115
kDa. A próxima etapa será submeter amostras de ratos SHR ao processo de purificação para confirmar a possível presença da isoforma de 115 kDa, que poderia estar
relacionada à fisiopatologia da hipertensão.
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Resumo:

A hipertensão é freqüentemente associada ao diabetes, especialmente ao diabetes mellitus do tipo I, aumentando a incidência de complicações vasculares graves.
Indivíduos hipertensos freqüentemente desenvolvem a chamada nefropatia diabética, levando, em estágios avançados, a severas complicações renais.
Estudos anteriores de nosso grupo concluíram que a ECA estava presente sob três isoformas em urina humana de indivíduos predispostos à hipertensão, com 65, 90 e
190 kDa. Os mesmos estudos indicaram ainda que amostras de urina provenientes de indivíduos hipertensos apresentaram as isoformas de 65 e 90 kDa e que amostras
de indivíduos normais, apresentaram as isoformas de 65 e 190 kDa, sugerindo após a comparação dos três perfis, que a isoforma de 90 kDa pode vir a ser utilizada
como um marcador genético de hipertensão. Vale ressaltar que o perfil descrito acima também foi encontrado em urina e tecidos de ratos Wistar e SHR.
Devido à íntima relação existente entre diabetes e hipertensão, nosso estudo concentra-se na distribuição das isoformas da ECA, especialmente a de 90 kDa, em tecidos
do camundongo NOD, uma linhagem predisposta ao desenvolvimento do diabetes mas que não é descrita como hipertensa. Além disso, nos concentramos na
quantificação dos principais peptídeos e enzimas do Sistema Renina Angiotensina (SRA) a fim de avaliar se tais elementos também são afetados pelo quadro do diabetes.
Camundongos NOD fêmeas tiveram a glicemia monitorada e dois grupos foram formados: diabético (animais com glicemia superior a 250 mg/dL), e controle (animais de
mesma idade dos diabéticos, porém com glicemia normal). Os animais tiveram os tecidos de interesse (rins, pulmões, coração, fígado, adrenais e pâncreas) retirados e
processados para os seguintes ensaios: dosagem da atividade enzimática da ECA (HHL como substrato)e da NEP (Abz-rGF-EDDnp como substrato); Western blotting
(anticorpo anti-ECA 9B9) e extração e quantificação de bradicinina (BK) e angiotensinas I, II, 1-7 (AI, AII e A1-7) utilizando SepPack C18 e HPLC.
A atividade da ECA foi significantemente maior nos animais diabéticos (D) quando comparada à apresentada por animais normais (N): D=78,5±11,9 x N=45,8±22,4
mU/mg, bem como os níveis de BK (D=3,6±0,9 x N=1,7±0,4 nmol/mL) e de A1-7 (D=6,0±2,3 x N=2,7±2,3 ng/mgprot). Quantitativamente, a AI (D=2,0±0,7 x N=1,3±0,1
ng/mg prot) e a atividade da NEP (D=1,5±0,4 x N=1,3±0,2 nmol/min/mL) estavam discretamente elevadas. Já a AII, nos animais diabéticos, estava reduzida (D=5,1±1,6
x N=6,3±1,0 ng/mg prot). A análise por Western blotting do tecido renal evidenciou duas bandas protéicas: 74 (ECA N-domínio) e 143kDa (ECA somática).
As diferenças observadas entre os grupos indicam que a diminuição dos níveis de AII poderia ocorrer por sua clivagem pela ECA2, levando à formação de A1-7, ou pela
ação da NEP sobre AI. O aumento significante nos níveis de BK, peptídeo vasodilatador, denota a necessidade local de compensação hormonal no intuito de evitar uma
possível lesão renal. Provavelmente os mecanismos fisiológicos não são suficientes visto que o uso de inibidores da ECA, que elevam os níveis de peptídeos
vasodilatadores, tem se mostrado eficaz no combate à nefropatia.
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Resumo:

Nos países em desenvolvimento o problema da desnutrição protêico-calórica continua apresentando-se de forma intensa. Os dados do INAN e do IBGE em Março de
1990, indicam que 31% das crianças brasileiras,menores de 5 anos, apresentam algum tipo de desnutrição.
No nosso laboratório, tivemos a oportunidade de investigar a repercussão de diferentes graus de desnutrição intra-útero sobre a função renal da prole. Nestes animais
verificou-se que o número de nefrons era significantemente menor acompanhado de uma queda significante no Ritmo de Filtração Glomerular. Neste modelo constatouse que quando a restrição alimentar era imposta às mães a função renal na prole sofria uma importante prejuízo, não recuperável mesmo que à prole tivesse sido
oferecida alimentação “ad libitum” após o nascimento.
Por outro lado, como proposto por Brenner et al, 1985, existiria um risco aumentado de desenvolvimento de hipertensão na idade adulta quando um menor número de
néfrons está presente.
Trabalhos recentes tem demonstrado que com o envelhecimento, a queda da função renal pode ser acompanhada de alteração na produção-resposta à fatores vasoativos
entre os quais da Angiotensina I e óxido-nítrico,NO. Em animais idosos a queda na produção de óxido nítrico parece ser fator primordial na diminuição da função renal
global. A L-Arginina, é o precursor natural do ON. Em animais idosos a administração de L-Arginina parece promover efeito vasodilatador, com aumento da filtração
glomerular.
Não há nenhum trabalho na literatura que descreva se as alterações renais provocadas pela restrição alimentar durante a gestação, na idade senil, podem estar
relacionadas a mudança na produção/metabolismo ou resposta a L-Arginina.
Objetivo:Investigar se animais restritos intra-útero, alimentados desde o desmame com L-Arginina modificam os parâmetros de função renal e pressão arterial durante
o envelhecimento.Esta abordagem visa investigar qual a influência do sistema L-arg-NO, na regulação da pressão arterial,desenvolvimento de proteinúria e hipertensão
observada em animais restritos.
Materiais e método: São utilizados ratos machos e fêmeas Wistar, provenientes do biotério central da Escola Paulista de Medicina-UNIFESP. Após o cruzamento, é
realizado teste de prenhez através do exame microscópico do material vaginal das ratas, obtido por aspiração. As ratas consideradas prenhes, são colocadas em gaiolas
plásticas individuais para o controle da dieta oferecida. São 2 grupos estudados:ao primeiro grupo, é oferecida dieta ad libitum, durante todo período de gestação;ao
segundo grupo é oferecida dieta diminuída em 50% de quantidade global em termos de peso quando comparada ao consumo do grupo controle.Após o parto, os ratos
provenientes de cada matriz são selecionados e colocados para lactação em número de 6 por mãe. Após o término da amamentação é oferecida dieta ´´ad libitum´´ para
as proles.
Quatro grupos estão sendo estudados:
C-controle, animais oriundos de mãe não restritas, com ingestão de água controlada diariamente, à partir do desmame.
CA- Igual ao grupo anterior, que recebem água+ sacarose, adicionada de L-Arginina a 2%.
R- animais oriundos de gestantes restritas; estes animais recebem água acrescida de sacarose, 2% .
RA-igual ao grupo anterior, que recebem água+sacarose +L-Arginina, 2%.
Parâmetros analisados:Peso corpóreo, peso renal, curvas de ingestão de água e dieta;Proteinúria de 24 horas;Pressão arterial;pH, pCO2 e bicarbonato, Na e K
sanguineo e urinário;Glicemia;Ritmo de filtração glomerular;Fluxo Plasmático Renal;Excreção renal de amônea, acidez titulável; Excreção renal de Nitritos e Nitratos.
A ingestão da L-Arginina é iniciada após o desmame.
Resultados: os restritos mostraram queda significante no RFG;a administração de L-arg não alterou o RFG nos restritos e mesmo nos controles. Nestes últimos, a L-arg
causou aumento na FF, principalmente pela queda vista no FPR sem a respectiva alteração do RFG. Por outro lado, a pressão arterial média também diminuiu
significantemente nos restritos que receberam L-arg. Nos animais controles, a L-arg não alterou o perfil pressórico. A administração de L-arginina promoveu uma queda
significante na proteinuria nos idosos.Em animais com 18 meses,controle e restritos,com ou sem ingestão de L-arg,a excreção ácida é adequada.Estes resultados
explicam o porque de animais restritos serem capazes de manter o equilíbrio ácido-básico em níveis normais.Por outro lado, o adequado manejo de Na em animais
restritos torna a hipótese de inadequação no transporte tubular deste íon pouco provável como responsável pela fisiopatologia da hipertensão em animais restritos.No
atual modelo, a ausência de hipertensão promovida pela L-arg em animais com um número de néfrons diminuido não evitou a queda do RFG mas evitou a proteinúria.
Conclusão:a administração de L-arg corrigindo a hipertensão,como demonstrado na presente investigação,deveria atenuar as lesões renais,se as mesmas tivessem
origem na hipertensão.Nossos dados preliminares apontam como fundamental a origem renal das lesões, provavelmente ocasionada pela queda no número de néfrons
funcionantes.
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Resumo:

A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada a hipertensão e doenças cardiovasculares o que têm contribuído para
aumentar os riscos de mortalidade cardiovascular. Além de estar presente em humanos, a obesidade também ocorre em animais e pode ser caracterizada por excessiva
deposição de gordura decorrente de alterações no balanço energético e metabólico. Uma dieta rica em potássio também tem sido preconizada como acessória no
tratamento da hipertensão arterial. Sugere-se que a dieta rica em potássio aumente a eficiência da bomba Na+-K+-ATPase, facilitando a retirada de sódio e cálcio
promovendo um maior relaxamento da musculatura lisa, desta maneira, poderia aumentar o fluxo sanguíneo muscular, diminuindo a resistência à insulina. Porém, ainda
não as sabe o papel da proteína translocadora de glicose sobre a melhora da resistência à insulina induzida pela dieta rica em potássio. Para tanto, estudamos a pressão
arterial de cauda e a concentração de GLUT4 de ratos normotensos (Wistar) e hipertensos (SHR) tornados obesos pela de dieta cafeteria, suplementados ou não com
uma dieta rica em potássio.
Ratos SHR e Wistar, com 3 meses de idade, passaram a receber continuamente dieta cafeteria que contém, além da ração padrão, chocolate granulado, bolacha maisena
e amendoim torrado. Os animais que receberão dieta rica em potássio receberão, adicionado a sua dieta, 10,8 gramas de cloreto potássio. Também serão criados ratos
SHR e Wistar, que receberão somente dieta padrão.
Resultados: até o presente momento, temos alguns grupos concluídos até a 12ª semana de estudo, mas apresentaremos os dados obtidos até a 5ª semana, afim de
incluir os grupos que estão em andamento. Nesta semana, já se encontram os grupos SHR, SHR+Cafeteria, Wistar controle e Wistar+Cafeteria.
Até esta semana, ainda não se verifica diferenças quanto aos pesos corporais. No grupo Wistar houve um aumento de 10% do peso corporal, enquanto no
Wistar+Cafeteria, o aumento foi de 14%. Ambos os grupos de animais SHR tiveram aumento de 7% no peso corporal.
Na 5ª semana, a pressão arterial de cauda era semelhante entre os animais Wistar e Wistar+Cafeteria (Wistar= 125,1 ± 2,9 vs Wistar+Caf= 127,3± 7,0 mmHg, ns) e
entre os animais SHR (SHR= 192,8±5,9 vs SHR+Caf= 191,7±1,6 mmHg, ns). Cabe ressaltar que a pressão arterial de cauda dos grupos de ratos SHR é a todo momento
maior que os ratos Wistar (p<0,05). Aguarda-se a conclusão destes grupos experimentais para a dosagem de GLUT4 através da técnica de Western-blot
Em conclusão, a administração por 5 semanas de dieta cafeteria não alterou o peso corporal e a pressão arterial de cauda de ratos Wistar e espontanemente hipertensos.
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Resumo:

A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada a hipertensão e doenças cardiovasculares o que têm contribuído para
aumentar os riscos de mortalidade cardiovascular. Além de estar presente em humanos, a obesidade também ocorre em animais e pode ser caracterizada por excessiva
deposição de gordura decorrente de alterações no balanço energético e metabólico. Uma dieta rica em potássio também tem sido preconizada como acessória no
tratamento da hipertensão arterial. Sugere-se que a dieta rica em potássio aumente a eficiência da bomba Na+-K+-ATPase, facilitando a retirada de sódio e cálcio
promovendo um maior relaxamento da musculatura lisa, desta maneira, poderia aumentar o fluxo sanguíneo muscular, diminuindo a resistência à insulina. Porém, ainda
não as sabe o papel da proteína translocadora de glicose sobre a melhora da resistência à insulina induzida pela dieta rica em potássio. Para tanto, estudamos a pressão
arterial de cauda e a concentração de GLUT4 de de ratos normotensos (Wistar) e hipertensos (SHR) tornados obesos pela administração neonatal de monoglutamato
de sódio, suplementados ou não com uma dieta rica em potássio.
Ratos SHR e Wistar foram tornados obesos pela administração neonatal (nos 10 primeiros dias) de monoglutamato de sódio (6 injeções de 1 mg/kg/SC nos SHR e 2
mg/kg/SC nos Wistar) e aguadou-se 3 meses até que fosse iniciada a dieta rica em potássio. Para tanto se adicionou 10,8 gramas de potássio à ração padrão. Também
serão criados ratos SHR e Wistar, não obesos (recebendo salina ao invés de MSG) e que receberão dieta padrão.
Resultados: até o presente momento temos concluído as pressões arteriais de cauda dos grupos SHR, Wistar e Wistar+potássio.
Verificou-se que nossos ratos 8 SHR apresentam, durante as 12 semanas do estudo, elevação significante da pressão quando comparados aos 7 animais Wistar. (SHR:
basal: 183,1 ± 5,87; 12ª semana: 213,5 ± 4,1; Wistar: basal= 122,9 ± 4,73*; 12ª semana= 128,3 ± 4,0 ± 4,04* mmHg, *p<0,05 vs SHR). Quando se avaliou o efeito da
sobrecarga de potássio sobre a pressão arterial de cauda de ratos normotensos, se verificou que, mesmo em animais normotensos, a dieta rica em potássio foi capaz
de produzir uma diminuição significante da PAC (n=7) (Wistar+K: basal= 121,4 ± 5,32; 12ª semana= 104,2 ± 3,89 mmHg, *p<0,05 vs Wistar)
Em conclusão, a administração de potássio a ratos Wistar determina melhora da PAC e do metabolismo glicidico (dados do laboratório) e esta melhora pode estar
associada à melhora da translocação do GLUT4 (a ser determinado por este projeto).
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Resumo:
Com o aumento da expectativa de vida, um número cada vez maior de mulheres alcança o climatério.Como há alterações fisiológicas e clínicas decorrentes do
hipoestrogenismo para diminuí-las tem-se utilizado a terapia da reposição hormonal (TRH) com esteróides sexuais, tendo alguns benefícios para a mulher climatérica,
como diminuição dos sintomas, melhora da atrofia urogenital e prevenção do desenvolvimento da osteoporose e efeitos positivos no sistema nervoso central. Contudo,
apresenta também aspectos negativos, tais como aumento do risco de câncer endometrial e mamário e tromboembolia. Além disso, algumas pacientes podem apresentar
outros efeitos colaterais como mastalgia, aumento de peso corpóreo e alteração do perfil lipídico. Devido às complicações da reposição estro-progestativa, alguns autores
têm procurado fármacos que possam oferecer os efeitos benéficos do estrogênio na menopausa, entre eles, as isoflavonas, que são um grupo de fitoestrogênios
presentes em grande concentração na soja.
As isoflavonas podem estar na forma b-glicosídea (ligadas a uma molécula de açúcar); e na forma de agliconas (moléculas não ligadas à glicose), sendo que as mais
estudadas são a daidzeína e a genisteína. A estrutura da molécula da isoflavona tem semelhança bioquímica com o 17 b - estradiol, podendo se ligar aos receptores
estrogênicos. Funcionalmente, eles podem apresentar atividade estrogênica e antiestrogênica, dependendo de sua concentração, e da concentração dos hormônios
sexuais endógenos, características individuais de cada paciente e dos órgãos alvos envolvidos. Na verdade, alguns autores consideram as isoflavonas como substâncias
moduladoras dos receptores de estrogênio (SERMs) visto que estas substâncias podem ter ação agonista ou antagonista dependendo do tecido.
Propõe-se, no presente estudo, a avaliar, pelas técnicas morfológica, morfométrica e de biologia molecular, analisando a imunoexpressão do fator de crescimento
endotelial vascular (VEGF) do fígado e da tiróide de ratas adultas castradas, após o tratamento com isoflavona, comparando com um grupo controle e tratado com
estrogênio. Utilizamos 60 ratas adultas, virgens, ooforectomizadas, que não apresentavam anormalidades antes da castração. Estes animais serão divididos em três
grupos: ratas que receberam apenas o veículo, ratas que receberam isoflavona e ratas que receberam estrogênios conjugados eqüinos. Após a administração das drogas
todos os animais foram sacrificados logo após a anestesia , sendo a seguir retirados fragmentos do tecido do fígado e da tiróide para a avaliação histológica e análise
morfológica
A microscopia mostrou que a cápsula do grupo controle apresenta uma fina camada de tecido conectivo ao redor da glândula tireoidiana no controle. Além disto, os
septos finos emergem dividindo a glândula em numerosos pequenos folículos mal definidos que apresentam um epitélio cúbico infiltrado de material colóide com vacúolos.
Os folículos tireoidianos nos grupos com estrogênio e isoflavonas eram mais desenvolvidos do que o grupo controle, mas apresentavam menor quantidade de substância
colóide no interior dos folículos. Na morfometria, a altura folicular e a área folicular foram maiores nestes grupos comparados ao controle . Não houve diferença significante
na área coloidal.
A aparência histológica da glândula tiróide é geralmente utilizada para correlacionar com o grau da atividade da glândula tiróide. Os efeitos do estrogênio e da isoflavona
na glândula tiróide foram o assunto de muitas investigações. Entretanto, não foram inteiramente elucidados. A presença de receptores de proteínas de esteróides sexuais
no tecido tiroidiano sugere uma ação direta destas drogas na glândula). Os efeitos do estrogênio e da isoflavona na tiróide podem ser indiretos, e tem associação com
mudanças das funções tiroidiana. Os estudos precedentes sugeriram que a influência pode ser devido à ação da droga primeiramente na hipófise. Também, algumas
experiências provam que o estrogênio tem um papel definitivo na proliferação dos tirócitos.
Nossos dados sugerem que a isoflavona pode ser agonista para o estrogênio em ratas com proliferação dos tirócitos. Embora a extrapolação destes resultados aos seres
humanos deva ser interpretada com cuidado, a monitoria da função da tiróide é importante para pacientes usando o estrogênio e a isoflavona. Nós acreditamos que
estudos comparativos dos efeitos do estrogênio e da isoflavona em ratas podem contribuir para elucidar a influência destes compostos na tiróide. De fato, numerosas
investigações histológicas têm mostrado que a morfologia da tiróide em todos os mamíferos segue basicamente o mesmo padrão. Entretanto, deve-se saber que os
efeitos do estrogênio e da isoflavona em órgãos de alvo pode estar relacionado ao potencial estrogênico das drogas usadas e da susceptibilidade específica da espécie.Os
efeitos sistêmicos destas drogas não foram inteiramente elucidados e a tiróide parece ser um órgão suscetível. Estudos adicionais dos efeitos co-laterais potenciais,
particularmente aqueles que não podem se tornar imediatamente aparentes, são necessários.
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Resumo:
Introdução: Os canabinóides pertencem a uma família de compostos que recebem esse nome devido ao princípio ativo constituinte da planta Cannabis sativa. O princípio
ativo nessa planta foi identificado como delta-9-tetrahidrocanabinol (Mechoulam et. al. 1970). Os receptores canabinóides centrais estão densamente localizados nos
núcleos da base sugerindo seu envolvimento na regulação da atividade motora. Nesse sentido, muitas desordens de movimentos hipercinéticos ou hipocinéticos são
causados por uma disfunção da circuitaria dos núcleos da base. Apesar da falta de estudos controlados, há evidências de que os canabinóides tenham valor terapêutico
no tratamento da discinesia induzida por levodopa na doença de Parkinson, e em algumas formas de tremores e distonia.
Objetivo: Com base na presença de receptores canabinóides nos núcleos da base e dos relatos do efeito benéfico dos canabinóides na discinesia induzida por L-DOPA,
o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da administração aguda de delta-9-tetrahidrocanabinol sobre a expressão da discinesia orofacial induzida em
camundongos pela administração de reserpina, um modelo animal de discinesia tardia.
Métodos: Camundongos swiss fêmeas (n= 9-10) receberam 2 injeções s.c. de 1,0 mg/kg de reserpina (r) ou veículo (v) intercaladas por 48 h. Vinte e quatro horas após
a segunda injeção, os animais receberam veículo ou delta-9-tetrahidrocanabinol (thc) nas doses de 1,0 , 2,5 , e 5,0 mg/kg (grupos v-v+v, r-r+v, r-r+thc 1,0, r-r+thc 2.5 e
r-r+thc 5,0). Trinta minutos após essa injeção, os animais foram observados para quantificação da freqüência dos movimentos mandibulares (M.M.) durante dez minutos.
Resultados: O tratamento com reserpina promoveu um aumento significante da freqüência dos M.M. (grupo r-r+v, 66,8 ± 10,4) quando comparado com o grupo v-v+v
(17,5 ± 5,3). Já os grupos r-r+tch 2,5 e r-r+thc 5,0 apresentaram freqüência dos M.M. significantemente diminuída (24,3 ± 6,3 , 31,4 ± 6,0 respectivamente) quando
comparados ao grupo tratado com reserpina e desafiado com veículo (r-r+v), e não apresentaram diferenças quando comparados ao grupo veículo. Além disso, o
grupo r-r+thc 1,0 (107,6 ± 16,3) apresentou freqüência dos M.M. significantemente aumentada quando comparada a todos os grupos.
Conclusão: A administração de delta-9-tetrahidrocanabinol apresenta um efeito bifásico sobre a expressão da discinesia orofacial induzida por reserpina. Nesse sentido,
tem-se descrito um efeito terapêutico dos canabinóides sobre algumas desordens do movimento. Esse estudo sugere um possível efeito terapêutico dessa substância
também sobre a manifestação da discinesia tardia. Não obstante, em doses pequenas, o delta-9–tetrahidrocanabinol pode pontecializar a discinesia induzida por reserpina
em camundongos.
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Resumo:

A ciclofosfamida (CFA, GenuxalR) é um quimioterápico antineoplásico alquilante do grupo da mostarda nitrogenada amplamente utilizado no tratamento de processos
linfoproliforativos, alguns tumores sólidos e mesmo em doenças não neoplásicas. A cistite hemorrágica (CH) é causa significante de morbidade após administração de
ciclofosfamida (CFA) em animais e humanos. O metabólito urinário ativo, acroleína é o responsável pela indução dos danos ao epitélio transicional da bexiga na CH.
Estudos experimentais demonstraram a sensibilidade vesical à ação hormonal e que a CH induzida por uma única dose de 200 mg/Kg de CFA ocasiona intensa
hemorragia nos machos, ao passo que as fêmeas apresentam hemorragia de menor intensidade. O objetivo desse trabalho é avaliar a interação do estrogênio e
testosterona na cistite hemorrágica quimioinduzida por CFA.
Um total de noventa e cinco ratos tipo wistar americano adulto jovens foram divididos em seis grupos de cada sexo. Três grupos de cada sexo foram tratados com CFA
(grupos experimentais), enquanto os demais receberam solução fisiológica (grupos controles). Os grupos, experimentais e controles, foram divididos da seguinte forma:
fêmeas, castradas sem reposição hormonal, castradas com reposição de estrogênio e falso castradas; e machos, castrados sem reposição hormonal, castrados com
reposição de estrogênio e falso castrados. Todos os animais foram gonadectomizados ou falso gonadectomizados no primeiro dia de experimentação. No sexto dia, após
a queda dos níveis plasmáticos hormonais, iniciou-se o tratamento com o estrogênio por sete dias. No décimo primeiro dia foi administrada uma única dose de CFA aos
grupos experimentais e solução fisiológica aos controles. No décimo terceiro dia os animais foram submetidos a cistectomia. As bexigas foram analisadas por critérios
macroscópicos (tamanho, edema e hemorragia) e microscópicos (edema, hemorragia e erosão de mucosa).
Os resultados mais relevantes mostram que nas fêmeas, a presença de estrogênio nas ratas falso castradas e castradas com reposição de estrogênio comparadas às
ratas castradas sem reposição de estrogênio levou a um aumento no grau de CH. Nos machos, os ratos falsos castrados tiveram um aumento do grau de CH em relação
aos outros grupos. Nos machos castrados, a aplicação de estrogênio determinou um discreto aumento de CH em relação aos ratos sem reposição hormonal.
Os resultados por nós obtidos revelam que a presença de qualquer dos hormônios sexuais, estrogênio ou testosterona, parece aumentar o grau de CH nos ratos.
Provavelmente, o estrogênio teve um menor efeito de indução de CH nos ratos machos devido a uma menor expressão de receptores de estrógeno em suas bexigas.
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Resumo:

Introdução: A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada à hipertensão e a doenças cardiovasculares, o que tem contribuído
para aumentar os riscos de mortalidade cardiovascular. Além de estar presente em humanos, a obesidade também ocorre em animais e pode ser caracterizada por
excessiva deposição de gordura decorrente de alterações nos balanços energético e metabólico. A obesidade está freqüentemente associada a um estado de resistência
à insulina tanto em humanos como em animais de experimentação. A resistência à insulina pode ser definida como uma resposta biológica deficiente frente a uma dada
concentração desse hormônio. A metformina é um hipoglicemiante utilizado principalmente em pacientes portadores de diabetes não insulino-dependentes, que facilita
a entrada de glicose na célula e reduz a concentração plasmática de insulina nesses pacientes. Como diabetes tipo 2 está freqüentemente associado à obesidade, uma
melhora na resistência à insulina poderia ser benéfica por reduzir a morbi-mortalidade desses doentes.
Objetivos: Avaliar os efeitos da administração de metformina sobre o metabolismo glicídico e a pressão arterial de ratos da cepa SHR tornados obesos pela injeção
neonatal de glutamato monossódico (MSG).
Material e métodos: Foram estudados ratos da cepa SHR que receberam até o 11º dia de vida, por via subcutânea, 2 mg/kg/dia de MSG (grupo SHR+MSG). Os animais
controles receberam o mesmo volume de salina (grupo SHR). Parte dos animais dos dois grupos, a partir do 3º mês de vida, passou a receber, por gavagem, 500
mg/kg/dia de metformina (grupos SHR+Met e SHR+MSG+Met), por mais 12 semanas. Foram acomapanhadas a pressão arterial de cauda (PAC, mmHg) e peso corporal
(PC, g) por 12 semanas e, ao final, foi realizado teste de tolerância oral à glicose, onde se mediu a área sobre a curva de glicose (ASCG) e a área sobre a curva de
insulina (ASCI). A partir desses dois dados é possível medir o índice de sensibilidade à insulina (ISI=10000/ACSGxASCI). A gordura epididimal, que nos dá parâmetros
sobre a gordura visceral dos animais, também foi retirada e pesada.
Resultados: Durante as 12 semanas de estudo, os animais do grupo SHR+Met apresentaram, em relação ao grupo SHR, uma diminuição significativa do peso corporal
(SHR=306,2 ± 2,8; SHR+Met=278,3 ± 3,8; p<0,05), da pressão arterial de cauda (SHR=191,2 ± 3,9; SHR+Met=177,3 ± 2,6; p<0,05) e da área sobre a curva de glicose
(SHR=172,8 ± 0,5; SHR+MSG=115,7 ± 11,4; p<0,05). Não houve diferença em relação à área sobre a curva de insulina (SHR=4,97 ± 0,18; SHR+Met=5,19 ± 0,22), mas
a diferença em relação à ASCG tornou significativa a diferença quanto ao ISI (SHR=12,12 ± 0,56; SHR+Met=18,6 ± 2,39; p<0,05). A administração de Metformina
também reduziu de maneira significativa a deposição de gordura epididimal (SHR=1,22 ± 0,07; SHR+Met=0,88 ± 0,02; p<0,05). A injeção neonatal de MSG aumentou
significativamente a ASCG (SHR=172,8 ± 0,5; SHR+MSG= 199,9 ± 12,2; p<0,05) e ASCI (SHR=4,97 ± 1,18; SHR+MSG= 7,13 ± 0,43; p<0,05), diminuindo assim o ISI
(SHR=12,12 ± 0,56; SHR+MSG=7,58 ± 1,99; p<0,05). Também houve aumento significativo no depósito de gordura epididimal nos animais que receberam MSG neonatal
(SHR=1,22 ± 0,07; SHR+MSG=2,57 ± 0,05; p<0,05). Em relação ao grupo MSG, a administração de Metformina reduziu de maneira significante a PAC (SHR+MSG=155,8
± 2,2; SHR+MSG+Met=157,2 ± 3,6; p<0,05), a ASCG (SHR+MSG=199,9 ± 12,2; SHR+MSG+Met=163,7 ± 12; p<0,05) e a ASCI (SHR+MSG=7,13 ± 0,43;
SHR+MSG+Met=3,39 ± 0,3; p<0,05), aumentando assim, o ISI (SHR+MSG=7,58 ± 1,99; SHR+MSG+Met=15,84 ± 1,4; p<0,05). No grupo que recebeu MSG neonatal,
a administração de Metformina também reduziu de forma significante a deposição de gordura epididimal (SHR+MSG=2,57 ± 0,05; SHR+MSG+Met=0,84 ± 0,04; p<0,05).
Conclusão: A injeção neonatal de MSG induz a obesidade visceral e agrava os distúrbios do metabolismo glicídico nos ratos da cepa SHR. O tratamento com a metformina
reduz a pressão arterial, melhora o metabolismo glicídio e reduz a deposição de gordura visceral em ambos os grupos: SHR e SHR+MSG. Essas observações evidenciam
que a melhora da sensibilidade à insulina produz efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular.
Participantes:

Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira, Mário Luís Ribeiro Cesaretti, Milton Ginoza, Maria Tereza Zanella, Artur Beltrame Ribeiro, Osvaldo
Kohlmann

264

XII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2004

Medicina Experimental
Título:

Efeitos da Nantenina sobre a indução e a expressão da sensibilização comportamental à
psicoestimulantes

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Chehin, A.B.; Kameda, S.R.; Ribeiro, R.A.; Frussa-Filho, R.
Alexandre Battaglini Chehin
Rosana de Alencar Ribeiro - UNIFESP - Farmacologia / Farmacologia

Resumo:

INTRODUÇÂO: Inúmeras evidências têm demonstrado que o fenômeno de sensibilização comportamental, que se caracteriza pelo aumento progressivo de um efeito
comportamental com a administração repetida de uma droga, constitui-se em um importante modelo animal para o estudo da dependência psicológica. Com efeito, tanto
a sensibilização ao efeito estimulante locomotor como as propriedades reforçadoras exibidas por diferentes drogas de abuso, parecem compartilhar substratos neuronais
dopaminérgicos e características fisio-farmacológicas comuns.
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da nantenina (NAN), um alcalóide aporfínico com propriedades antagonistas D1 e bloqueadoras de canais de
cálcio, sobre a indução e a expressão da sensibilização ao efeito estimulante locomotor decorrente da administração repetida de anfetamina (ANF) ou cocaína (COCA).
MÉTODOS: Para a análise do efeito do alcalóide sobre a expressão da sensibilização induzida por psicoestimulantes, camundongos machos, com 3 meses de idade,
distribuídos em grupos de 10/15 animais foram tratados, i.p., com ANF (1,5 mg/kg), COCA (20 mg/kg) ou salina (0,1 ml/10g de peso corporal) durante 13 dias, em dias
alternados. 48 horas após a última injeção tratamento, os animais receberam NAN (7.5 ou 10 mg/kg) ou salina. 15 min mais tarde, foram desafiados com ANF (ou COCA)
ou salina e foram observados em caixa de atividade para registro da freqüência de locomoção. Para a análise do efeito da nantenina sobre a indução da sensibilização
aos psicoestimulantes, os animais foram tratados, i.p., com salina (0,1 ml/10g de peso corporal) ou NAN (7.5 ou 10 mg/kg) e, 15 min após, receberam ANF (1,5 mg/kg),
COCA (20 mg/kg) ou salina (0,1 ml/10g de peso corporal) durante 13 dias, em dias alternados. 48 horas após a última injeção tratamento, os animais foram desafiados
ANF (1,5 mg/kg), COCA (20 mg/kg) ou salina (0,1 ml/10g de peso corporal) e foram observados em caixa de atividade para registro da freqüência de locomoção.
RESULTADOS: O tratamento prévio com uma dose de NAN 7.5 inibiu significantemente a hiperatividade locomotora induzida pela injeção desafio de ANF. Efeito
semelhante foi observado com a dose de 10 mg/kg no desafio com COCA. A dose de NAN 7,5 mg/kg administrada durante o tratamento com ANF também foi capaz de
inibir hiperatividade locomotora induzida pela injeção desafio de ANF. No entanto, a administração concomitante de NAN 10 mg/kg durante o tratamento com COCA não
foi capaz de alterar de maneira significante a hiperatividade locomotora observada no desafio com COCA.
CONCLUSÕES: O tratamento prévio com NAN 7.5 mg/kg inibiu significantemente a indução e a expressão da sensibilização comportamental à ANF. Por outro lado, a
dose de 10 mg/kg de NAN, que foi capaz de inibir a expressão da sensibilização induzida por COCA, não foi igualmente eficaz na inibição da indução da sensibilização
comportamental à essa droga. Essas diferenças de atividade da nantenina sobre a indução da sensibilização à anfetamina e à cocaína, podem ser, em parte, explicadas
pelas diferenças nos mecanismos neuroquímicos envolvidos na ação desses dois psicoestimulantes. No entanto, os dados obtidos até o presente sugerem um potencial
Terapêutico na nantenina na prevenção da adição aos efeitos da anfetamina, visto que ela inibe tanto a indução quanto a expressão da sensibilização a esse
psicoestimulante. Além disso, se assumimos a analogia entre a expressão da sensibilização e o desejo compulsivo ao uso da droga, poderíamos sugerir um potencial
terapêutico da nantenina no tratamento da dependência à anfetamina e cocaína, uma vez que esse alcalóide inibe a expressão da sensibilização comportamental induzida
por ambas as drogas.
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Resumo:
O carcinoma de próstata é uma doença que tem sua etiologia desconhecida, porém tem relação direta com o avançar da idade, a presença de testosterona, a dieta rica
em gordura animal e a hereditariedade.
A incidência de câncer de próstata aumenta significativamente após os cinqüenta anos, necessitando assim de um rastreamento em todos homens que atingirem esta
faixa etária.
A principal razão para se realizar este rastreamento se deve ao fato do câncer de próstata ter o crescimento lento, assim sendo não há sintomas nos primeiros estágios
da doença e, o aparecimento destes se deve à obstrução ao fluxo miccional.
Existem diversos tipos de tratamento para o tumor de próstata. A prostatectomia radical é feita em pacientes com estadios precoces, sendo curativa na maioria dos
casos. Já a radioterapia pode ser realizada em pacientes que não querem se submeter à cirurgia ou naqueles em que o tratamento cirúrgico é inviável pela presença de
outras comorbidades. A terapia anti-androgênica é realizada em pacientes que apresentam câncer metastático, pois as células prostáticas normais e as tumorais são
extremamente sensíveis a ação da testosterona. Cerca de 80% dos pacientes respondem à terapia de ablação hormonal, tendo melhora dos sintomas, diminuição do
ritmo de crescimento e diminuição do volume tumoral.
A terapia anti-androgênica reduz os níveis séricos de testosterona e dentre os tratamentos que
seguem esta linha temos a orquiectomia bilateral, a qual é comprovadamente a mais efetiva para o tratamento do câncer metastático, pois provoca uma acentuada
diminuição do andrógeno, devido à produção deste hormônio ser realizada em 95% pelos testículos, e um acentuado processo de morte celular programada.
Da mesma maneira que a terapia anti androgênica, drogas que interfiram na taxa de apoptose poderiam influenciar o tratamento. O etoposide é um agente quimioterápico
que interfere com a estrutura do DNA das células e segundo alguns estudos teria efeito indutor de apoptose. De modo inverso, os bloqueadores do canal de cálcio
impedem o processo de apoptose por inibir o fluxo do íon cálcio para dentro da célula. Portanto é nosso objetivo estudar drogas que possam inibir ou estimular a apoptose
em células prostáticas após a orquiectomia.
De materiais e métodos utilizamos durante o estudo 80 ratos machos adultos da linhagem WISTAR americano, com idade entre 100 e 120 dias e peso corpóreo de 350
a 450 gramas. Os animais foram distribuídos em oito grupos distintos e receberam os fármacos por meio de injeção intraperitonial.
.Grupo C-I – Recebeu soro fisiológico 0,9%(5ml) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e realizou-se a prostatectomia no terceiro dia após a
orquiectomia (n=10).
Grupo C-II – Recebeu soro fisiológico 0,9%(5ml) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e realizou-se a prostatectomia no 15º dia após a orquiectomia
(n=10).
Grupo E-I – Recebeu etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e realizou-sea prostatectomia no terceiro dia após a
orquiectomia (n=10).
Grupo E-II – Recebeu etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e realizou-se a prostatectomia no 15º dia após a
orquiectomia (n=10).
Grupo N-I – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e realizou-se a prostatectomia no terceiro dia após a
orquiectomia (n=10).
Grupo N-II – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e realizou-se a prostatectomia no 15º dia após a orquiectomia
(n=10).
Grupo NE-I – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias concomitantemente com etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a
castração e realizou-se a prostatectomia no terceiro dia após a orquiectomia (n=10).
Grupo NE-II – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias concomitantemente com etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a
castração e realizou-se a prostatectomia no 15º dia após a orquiectomia (n=10).
Superada essa fase de estruturação iniciamos o projeto. Encontramo-nos com todos os oitenta animais operados mas apenas trinta e quatro dos espécimes foram
analisados. O atraso dos resultados foram ocasionados pela dificuldade financeira de se adquirir o kit TUNEL, utilizado para identificar apoptose. Após longo tempo
conseguimos arrecadar os fundos necessários para a compra do kit e estamos agora dando sequência ao trabalho.
Aguardamos, portanto , a análise do restante dos espécimes para realizar a tabulação final dos dados, a análise estatística e a obtenção de conclusões.
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Resumo:

Introdução: O uso repetido de neurolépticos clássicos leva a supersensibilidade dopaminérgica no sistema mesolímbico que parece estar relacionada ao aumento dos
efeitos das drogas de abuso nesses indivíduos. A risperidona produz menos efeitos colaterais motores que os neurolépticos clássicos, incluindo a discinesia tardia, que
supostamente depende de uma supersensibilidade dopaminérgica nigroestriatal. Se a risperidona também produz menos supersensibilidade dopaminérgica mesolímbica,
a privação do tratamento crônico com risperidona não promoveria aumento da resposta às drogas de abuso como a anfetamina na mesma magnitude que a privação do
tratamento com o neuroléptico clássico haloperidol, fato que se confirmou em experimento recentemente realizado em nosso grupo.
Objetivo: Verificar os efeitos do tratamento repetido e concomitante do haloperidol ou risperidona em camundongos desafiados com anfetamina.
Materiais e Métodos: Camundongos swiss fêmeas (n= 7-8) receberam 2 injeções i.p. de 0,5 mg/kg de haloperidol, risperidona ou veículo intervaladas por trinta minutos
por 20 dias consecutivos. Quarenta e oito horas após as injeções os animais foram desafiados com 2,0 mg/kg de anfetamina grupos ( v-v+anf, v-h+anf e r-h+anf ),
enquanto o grupo ( v-v+v ) recebeu veículo. Trinta minutos após a injeções, esses animais foram observados em campo aberto para avaliar a atividade locomotora.
Resultados: Os grupos v-v+anf ( 238,1±34,1), v-h+anf (325,1±38,4) e r-h+anf ( 202,3±25,8 )apresentaram atividade locomotora significantemente maior quando
comparados ao grupo v-v+v ( 80,5±8,6 ). Podemos observar também, que o grupo v-h+anf apresentou um aumento significante em relação aos grupos r-h+anf e vv+anf evidenciando assim, que o tratamento repetido do neuroléptico clássico promoveu um aumento exacerbado na resposta motora estimulante provocada pela
administração aguda de anfetamina.
Conclusões: A privação do tratamento repetido e concomitante com haloperidol (mas não com risperidona) promoveu uma potencialização do efeito estimulante locomotor
da anfetamina. A administração repetida e concomitante do neuroléptico atípico risperidona, foi capaz de evitar a potencialização do efeito estimulante locomotor agudo
da anfetamina em animais privados do tratamento repetido com o neuroléptico típico haloperidol.
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Resumo:
Introdução: Em cirurgias oftalmológicas, a endoftalmite aparece como a mais temida complicação no pós-operatório. Este tipo de infecção ocorre principalmente por
contaminação através do ar ambiente. Os agentes patógenos então, se depositam no piso e em outras superfícies e são transportados por todo o centro cirúrgico.
Objetivo: Avaliar a microbiota bacteriana e fúngica presente em áreas cirúrgicas e não-cirúrgicas de um serviço de oftalmologia.
Métodos: Foram utilizadas placas de Petri tipo Rodac® (ágar Triptona glicose levedura para isolamento de bactérias e ágar Sabouraud com cloranfenicol para fungos),
para coletas nos seguintes locais: calçada da entrada do serviço de oftalmologia, piso da escada de acesso ao centro cirúrgico, piso do vestiário dos pacientes, piso da
sala de pré-anestesia, piso da sala cirúrgica, bancada da sala de esterilização, piso da sala de esterilização, piso do vestiário médico, maçaneta da porta de entrada dos
pacientes e telefone. Após o crescimento das colônias, foi feita a contagem das mesmas, e logo após, a identificação das bactérias em lâminas de Gram. As colônias
Gram – foram colocadas em meio de cultura (Rugai) para a identificação dos bacilos presentes. Para as colônias Gram + foram feitas provas bioquímicas e semeadura
em meios de cultura específicos para cocos. Para os fungos, foi realizada contagem das colônias e coloração com lactofenol para análise das hifas e conídeos ao
microscópio. Todo material colhido foi analisado pelo Instituto Paulista de Microbiologia Aplicada. Os resultados foram utilizados para comparar a contaminação presente
na área interna e na área externa do centro cirúrgico.
Resultados: A análise laboratorial revelou a presença de cinco espécies de bactérias (Bacillus sp., Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., Pseudomonas sp.e
Micrococcus sp.) com incidência diferente em cada amostra. As espécies de fungos encontrados foram: Chrysosporium sp., Candida sp., Fungos filamentosos;
Cladosporium sp. e Penicillium sp., também com incidência diferente, com exceção de três amostras, em que não houve crescimento. Estes resultados foram
demonstrados graficamente.Conclusão: A movimentação dentro do centro cirúrgico e a flora bacteriana do paciente durante os procedimentos podem contribuir para o
crescimento elevado de colônias (tanto bacterianas quanto fúngicas) nos locais estudados. Algumas espécies de bactérias, encontradas em amostras de áreas externas
e internas, podem ter sido transportadas por pacientes ou pela própria equipe cirúrgica. No Brasil, ainda não foi estabelecido um limite para contaminação em pisos e
bancadas dentro do centro cirúrgico, por este motivo, sugere-se a realização de estudos posteriores com o intuito de redefinir estratégias de limpeza e desinfecção nos
serviços de saúde e criação de um padrão.
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Resumo:

1– Introdução
As mutações do fator V Q506 (Leiden) e da região promotora do gene da Protrombina (G20210A) estão associadas à ocorrência de tromboembolismo venoso,
caracterizando a condição denominada trombofilia congênita. O FV Q506 ocorre em cerca de 20% dos casos de trombose venosa sem causa aparente, sendo atualmente
a causa mais comum de trombofilia hereditária.
O fator V mutante torna-se parcialmente resistente à degradação proteolítica pela PCa, resultando na persistência da atividade pró-coagulante do fator V.
Há outro mecanismo de hipercoagulabilidade relacionado ao gene da protrombina. Caracteriza-se por aumento da protrombina plasmática.
A ocorrência de hiperhomocisteinemia ou a presença da homozigose da variante termolábil da MTHFR (677CT) estão associadas a trombose venosa e arterial.
O aumento da homocisteína basal é observada em 10 a 45% dos pacientes com trombose.
Julgamos importante medir a prevalência destas alterações genéticas associadas à trombofilia e que são freqüentes na população geral. Considerando-se que esta
prevalência varia com a raça do paciente e que, na cidade de São Paulo há grande miscigenação, a real prevalência destas mutações na população geral é desconhecida.
Os objetivos do trabalho são:
1. Medir a prevalência da presença do Fator V Q506 e a mutação do gene da Protrombina 20.210 G/A em recém-nascidos da cidade de São Paulo.
2. Comparar esta prevalência com aquela de grupos de pacientes com trombose ou com doenças que predisponham à ocorrência de fenômenos trombóticos.
3. Construir um banco de DNA destes indivíduos para estudo posterior de alterações genéticas relacionadas a doenças hematológicas.
Serão avaliados aproximadamente 150 recém-nascidos normais, de quem se fará análise genotípica do sangue de cordão umbilical, colhido no momento do nascimento.
Os resultados serão comparados aos obtidos nas mesmas condições, após análise de 135 indivíduos normais que participaram de outro estudo.
Serão selecionados todos os recém nascidos consecutivos, de mães que aceitem participar do estudo.
Serão anotados em uma ficha clínica dados sobre história pessoal e familiar das mães, sua cor e características raciais, paridade, intercorrências durante a gestação,
idade da gestação, Apgar do recém nascido e tipo de parto realizado.
A coleta das amostras será realizada no Hospital e Maternidade Amparo Maternal, no momento do parto.
Para avaliação genotípica, serão obtidos 20 ml de sangue do cordão umbilical em tubos de polipropileno estéreis contendo EDTA e as alíquotas serão então congeladas
a -20 C para ensaio posterior.
Parte deste material constituirá o banco de DNA a ser armazenado para estudos futuros.
Será feita extração do DNA genômico segundo método usando DTAB/CTBA (Dodecyl-trimethyl-ammonium bromide e hexadecyl-trimethyl-ammonium bromide), segundo
método descrito por Roy e cols. (29).
Serão feitos estudo genotípicos para detecção das mutações do fator V de Leiden (fator V Q506) e da região promotora do gene da protrombina (G20210A).
3 - Material e Métodos
Material de consumo:
Agarose–low melting point(50g), dNTP Set 100mM(4x25micro mol), Taq DNA polymerase (500U), Enzima de restrição: Hind III(5.000U), Enzima de restrição: Mnl I
(100U), Marcador para fragmento de Dna 50 bp (50 micro mol), Ponteiras naturais de 0,1-10ul, Ponteiras amarelas de 1-200ul, Ponteiras azuis 200-1000ul, Eppendorf
0,2ml, Eppendorf 0,5ml, Eppendorf 2ml, Fenol saturado (100ml), Proteinase K (100mg)
Métodos:
1. Fator V de Leiden Q506
O estudo da mutação G1691A será avaliado através de amplificação e digestão por enzima de restrição, através da amplificação do éxon 10 do gene do Fator V por
PCR. O produto da PCR será digerido com a enzima Mnl I. O fragmento digerido será submetido a eletroforese em gel de agarose 2%. Na presença da mutação aparecem
2 fragmentos de 67 pb e 153 pb.
2. Mutação da protrombina
O fragmento da extremidade 3 não traduzida do gene da protrombina será amplificado por PCR.O produto do PCR será digerido pela enzima Hind III e o material será
submetido a eletroforese em gel de agarose 2%. Na presença do genótipo normal serão observados fragmentos de 345 pb e na presença do alelo G20210 A serão
obtidos dois fragmentos de 322 pb e 23 pb
4 – Resultados
O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP analisou e aprovou o estudo. O estudo ainda está em andamento. As amostras de sangue foram colhidas no Amparo
Maternal dos cordões umbilicais dos RN diretamente nos tubos com EDTA. Porém, ao analisarmos as amostras quase todas as amostras haviam coagulado apesar do
uso do anticoagulante e outras estavam contaminadas(tubos sujos com sangue das mães). Portanto, não seria possível extrair o DNA das amostras. Assim, optamos
por desprezar todas as amostras colhidas e recomeçar a coleta com seringas e agulhas, além dos tubos com EDTA. As amostras serão coletadas novamente e
concomitantemente iniciaremos a extração do DNA para estabelecer o estudo da prevalência das mutações relacionadas a trombofilia hereditária.
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Resumo:

O sistema renina-angiotensina (RAS) desempenha importante papel na manutenção da pressão arterial através de alterações no tônus vascular, aumento da atividade
do sistema nervoso simpático, mudanças na estrutura e função do leito vascular além de controle da homeostase renal. Atualmente, é considerado também um modulador
autócrino/parácrino de funções teciduais. O peptídeo ativo é a angiotensina II (AII), gerada pela quebra do angiotensinogênio circulante pela ação seqüencial de renina
e enzima conversora de angiotensina. AII exerce suas ações em órgãos alvo por sua ligação a duas classes de receptores, AT1 e AT2. O receptor AT1 medeia quase
todas ações da AII. Observamos recentemente que no fígado a AII induz resposta hipertensiva portal (RHP). Esta resposta é mediada pela interação com receptores
AT1, sendo totalmente inibida por losartan e está preservada durante a regeneração hepática. O RAS tem papel importante na patogênese da cirrose hepática; a
administração de AII aumenta a pressão intra-hepática na cirrose experimental e humana enquanto antagonistas do receptor AT1 anulam seu efeito. Em doenças crônicas
hepáticas, a concentração de AII está freqüentemente aumentada, condições em que também se observa ativação das células estreladas, que adquirem propriedades
contráteis. A localização de receptores de AII em células estreladas com conseqüente ativação levaram à suposição que a interação de AII a seus receptores tem papel
importante no desenvolvimento de fibrose.
Objetivo: Estudar a RHP hepática da AII em ratos após agressões aguda e crônica com CCl4.
Método: Perfusão de fígado: o rato foi anestesiado e mantido com respiração artificial após canulação da traquéia. As cavidades abdominal e torácica foram abertas e
as veias porta e cava inferior acima do diafragma canuladas. Sangue arterial foi coletada da aorta abdominal para dosagem de ALT e AST. O fígado foi exsangüinado
com 200mL de solução Krebs saturada com mistura carbogênica, em circuito aberto, com fluxo constante (28mL/min), a 37oC e a pressão de perfusão continuamente
monitorada. Em seguida, o circuito foi fechado e o fígado reperfundido por 5 min com 30 mL de Krebs/BSA. Após esse período, o meio foi trocado por igual solução e o
fígado reperfundido por mais 5 min. Ao final desse tempo, AII (2 nmol) foi administrada em bolus na cânula de entrada e a pressão monitorada nos tempos 0, 15, 30, 45,
60s, 2, 5 e 10 min.
Agressão hepática:
Aguda – induzida por injeção única IP de CCl4 diluído em óleo de milho (0,3 mL/kg), perfusão após 24 ou 48h
Crônica – induzida por injeções de CCl4 (0,15mL/kg, 2x/semana), perfusão pós 21 ou 56 dias
Controle – animais injetados com óleo de milho.
A ação da AII foi analisada por dois parâmetros: ganho máximo de pressão (GMX), que é a diferença entre a pressão portal basal e o maior valor registrado; e RHP,
obtida pelo cálculo da área sob a curva do gráfico “tempo de perfusão x ganho de pressão portal”. Os resultados foram expressos como média +/- epm e analisados pelo
programa GraphPad Prism 3.0.
Após a perfusão, o fígado foi retirado e fixado até o processamento dos cortes histológicos.
Resultados e discussão: Em fígados de ratos do grupo controle, não observamos alterações histológicas, enquanto que no grupo tratado agudamente observamos
necrose em zonas 2 e 3 das unidades hepáticas em mais de 50% do parênquima. No tratamento crônico (21 dias), o parênquima está parcialmente destruído e bastante
necrótico, com balonização celular e fibrose predominantemente ao redor das veias centrais. Após 56 dias de tratamento, o tecido encontra-se fibrosado, com formação
de estruturas micronodulares difusamente e morfologia compatível com cirrose. Isso deve-se à hepatotoxicidade do CCl4, que induz produção de fatores de crescimento.
Conseqüentemente, há crescimento de tecido fibroso, que altera a arquitetura hepática e produz capilarização sinusoidal, alterações provavelmente responsáveis pela
hiperreatividade da vasculatura à AII, com aumento da RHP. Nos dois grupos experimentais observamos aumento do GMX, embora não significativo, quando comparados
ao dos animais normais e controles. Mesmo quando comparados dois a dois a diferença não foi significativa (p>0,05). O aumento no ganho pode ser pelo aumento do
número de receptores AT1, induzido pelo tratamento com CCl4. Para análise estatística, os valores de ALT e AST foram agrupadas como 24/48h e 21/56 dias. Com
relação à ALT não observamos liberação plasmática acima do valor de referência em todos os grupos. Por outro lado, houve aumento significativo da liberação de AST
no grupo de animais que receberam injeção aguda de CCl4 (teste t, p = 0,012) comparado com o grupo normal ou controle, e também no grupo que recebeu tratamento
crônico com óleo de milho quando comparado ao normal (teste t; p = 0,029).
Conclusão: O aumento da RHP induzida por AII em fígados de ratos tratados tanto com CCl4 ou óleo de milho, sugere ativação das células estreladas com conseqüente
aumento de receptores AT1.
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Resumo:

O tratamento com gonadotrofina coriônica humana (hCG) apresenta um efeito protetor na glândula mamária de rata porque induz a sua diferenciação, inibe a proliferação
e provoca a ativação de genes que controlam a morte celular programada. No processo de diferenciação, um gene que se torna muito ativo é o gene da B caseína. A B
caseína está envolvida na formação do leite materno, entretanto a mesma pode estimular a caseína quinase II a qual fosforila o resíduo de serina 392 da proteína p53
resultando em ativação dessa proteína. O objetivo deste estudo é a identificação de um dos mecanismos determinantes de proteção contra a carcinogênese mamária
induzida pelo dimetilbenzoantraceno (DMBA), avaliando os níveis de RNA mensageiro da caseína quinase II bem como a presença de fosforilação no resíduo 392 da
proteína p53 nas glândulas mamárias de ratas que passaram por processo de diferenciação induzida pela gonadotrofina coriônica humana. Para atingir esse objetivo,
ratas Sprague-Dawley virgens, com 3 meses de idade, receberam, por um período de 21 dias, uma dose intraperitoneal de gonadotrofina coriônica humana (Profasi) e
tiveram suas glândulas mamárias extraídas. Parte das glândulas mamárias foram processadas e incluídas em blocos de parafina para ser feita a comprovação morfológica
da diferenciação através da coloração com hematoxilina-eosina e estudo morfométrico. O restante do tecido retirado foi utilizado para a extração de proteínas e RNA
com o uso de Trizol®. O RNA foi utilizado para se avaliar a expressão gênica da caseína quinase II, primeiramente, trabalhando com “pools” de cDNAs de ratas controles
e de ratas tratadas, através de PCR Real Time (Rotor-Gene Real-Time Analysis Software) e, posteriormente, utilizando-se cada rata separadamente, foi calculada a
expressão através do programa Kodak Digital ScienceTM Electrophoresis Documentation and Analysis System 120. A análise dos “pools” de cDNA de ambos os grupos
demonstraram que nas ratas tratadas a expressão de caseína quinase II está aumentada, quando comparada com as ratas controle. Quando analisada cada rata
separadamente, observou-se que na maioria das ratas controle a expressão da caseína quinase II era menor do que a expressão do mesmo gene nas ratas que sofreram
o tratamento. Esses dados podem ser um indício de que a proteína p53 está mais ativada nas ratas que sofreram o tratamento com o hormônio, uma vez que, nas ratas
que passaram pelo tratamento foi encontrada maior expressão do gene da caseína quinase II, proteína que fosforila a p53 no resíduo 392 de serina, local de regulação
alostérica dessa proteína. Esse poderia ser um dos mecanismos de proteção contra a carcinogênese em glândulas mamárias de ratas mediado pelo processo de
diferenciação dessa glândula.
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Resumo:
Introdução: O fígado é essencial para a manutenção da homeostase. Determinadas substâncias são capazes de promover alteração no fluxo sangüíneo hepático,
provocando alteração na pressão portal. O etanol, metabolizado principalmente no fígado, pode provocar diversos distúrbios hepáticos, inclusive resposta hipertensiva
portal (RHP). Peptídeos vasoativos como bradicinina (BK) e Angiotensina II (AII) também podem provocar RHP. A BK, constituinte do sistema calicreína – cinina, exerce
resposta hipertensora portal por meio de receptores do tipo B2 (constitutivo). AII promove vasoconstrição arterial e venosa, atuando em receptores do tipo AT1 localizados
na musculatura lisa vascular. Objetivo: Avaliar a influência do etanol na resposta hipertensiva portal à bradicinina e angiotensina II. Método: Foram realizadas perfusões
in situ de fígado isolado e exsangüinado de ratos, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de São Paulo, da raça Wistar EPM-1. O animal foi anestesiado
(uretana 1,3 mg/g de peso ip) e fixado à mesa cirúrgica onde teve suas cavidades abdominal e torácica abertas mediante incisão caudo-cranial. A ventilação pulmonar
foi mantida artificialmente (traqueotomia); o respirômetro, específico para roedores, foi mantido com freqüência de 70 ciclos/minuto e 6 ml de volume corrente. As veias
porta e cava inferior torácica foram canuladas, respectivamente, como via de entrada e saída do perfusato. Inicialmente o fígado foi exsangüinado com 200 mL de solução
de Krebs-Henseleit-bicarbonato pH de 7,5, com fluxo de 28 mL/min e regime aberto de perfusão. Uma bomba de infusão aspira a solução do balão (que passa por banhomaria a 37 C) para que seja infundida na veia porta. O perfusato antes de penetrar no fígado passa por uma coluna vertical com graduação em centímetros e ramificação
aberta, que serve para indicar a pressão portal (cm de água). Após exsangüinação, em alguns experimentos o fígado foi perfundido por 10 minutos com solução de Krebs
contendo etanol 100 mM, e a pressão monitorada. Durante este período foram coletadas alíquotas do perfusato para determinação de AST, ALT, LDH e glicose. Após a
infusão do etanol, o sistema de perfusão passa a ser de regime fechado e há recirculação de solução de Krebs contendo albumina sérica bovina (BSA 1 mg/mL) por 2
minutos. Em seguida foi adicionada BK (200 nM, concentração inicial) ou AII (20 nM, concentração inicial); a pressão foi monitorada por 5 minutos. Nos experimentos
em que não ocorreu adição de etanol, após a exsangüinação houve recirculação de solução de Krebs e BSA por aproximadamente 5 minutos; em seguida BK (200 nM)
foi adicionada. Por último foi realizado o teste de depuração do BSP (11 uM, concentração inicial). Amostras foram colhidas nos tempos 0, 2, 4 e 6 minutos, foram
realizadas leituras no espectrofotômetro após acidificação da alíquota e a depuração hepática calculada. Resultado: Em todos os experimentos não houve liberação
enzimática anormal, assim como de glicose. O incremento máximo de pressão portal nos experimentos só com BK (n=2) e com BK e etanol (n=4), foi de 6,7 cm e 6,0
cm, respectivamente. A análise estatística (Mann-Whitney) mostrou que esses grupos são semelhantes (p=1,00). O mesmo ocorreu com o teste de depuração de BSP
(p=0,35). O incremento máximo de pressão obtido nos experimentos com etanol e AII (n=5) foi de 10,9 cm (com variação de 10,4-24,5). Em trabalho anterior verificamos
que a resposta à AII na ausência de etanol foi de 4,1 cm (mediana). Conclusão: O etanol na concentração usada não provocou lesão/agressão hepática; o fígado manteve
sua função hepática mesmo com influência de etanol e BK. Os resultados desse estudo indicam que etanol não interfere na resposta hipertensiva portal à BK, mas existe
a possibilidade de que o etanol interfira na RHP à AII.
PRONEX (41.96.0873.00); CNPq (52.0281/96-9).
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Resumo:

Introdução: O Diabetes melittus é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É uma síndrome caracterizada por hiperglicemia resultante de absoluta
ou relativa insuficiência na secreção ou ação da insulina. A hiperglicemia determina várias alterações bioquímicas tais como aumento de citocinas, (TGF, TNF, IGF-1) e
de mensageiros intracelulares (DG, PKC), que podem estar envolvidos na glomeruloesclerose diabética.
Outra alteração importante no DM é o aumento da reabsorção tubular proximal de Na+, provavelmente por aumento da atividade do trocador Na+/H+, levando à retenção
hídrica e conseqüente aumento da PA, que é determinante na lesão renal. Todas essas alterações acarretam em aumento da matriz extra celular, que é responsável
pela glomeruloesclerose diabética. Alguns estudos demonstraram que o tratamento com D-alfa-tocoferol exercia importante efeito protetor em ratos diabéticos,
apresentando normalização do RFG, dimunuição da albuminúria e evitando as alterações vasculares da retina.
Objetivos: Estudar em animais diabéticos o efeito do D-alfa-tocoferol sobre a função glomerular e função tubular, visto que nos animais diabéticos estes paramêtros
encontram-se alterados, e a possível normalização destes com o uso de D-alfa-tocoferol seria de extrema importância.
Métodos/Resultados: Ratos Wistar foram divididos em 4 grupos experimentais: controle tratado com D-alfa-tocoferol (C+T), diabético (D), diabético com D-alfa-tocoferol
(D+T) e controle tratado com nujol (C+N). Os animais dos grupo (C+T) e (D+T) receberam D-alfa-tocoferol (60mg/Kg) em dias alternados por 60 dias, via gavagem. No
61º dia, os animais foram preparados para o experimento. Foram avaliados o ritmo de filtração glomerular (RFG), fluxo plasmático renal (FPR), fração de filtração (FF%),
acidez titulável (AT), carga excretada de amônia (CENH4), peso renal absoluto e relativo, glicemia e peso corporal. Os valores estão apresentados como médias ± DP
EP.
Observamos que os valores do ritmo de filtração glomerular ( RFG) no grupo D encontraram-se reduzidos, em relação aos grupos C+T e D+T ( RFG ml/min/Kg: D4,40±0,35; C+T-5,67±0,10; D+T-5,69±0,15). Os valores de FF% também foram menores em D que em D+T (FF%: D-31,75±1,54; D+T-42,72±1,59; C+T52,58±1,59).
Quanto aos parâmetros de função tubular (AT e CENH4) não encontramos alterações importantes entre os grupos D e D+T, (AT Eq/min/kg:D-1,62±0,20; D+T1,73±0,19; C+T-0,98±0,08 e CENH4 Eq/min/kg: D-3,63±0,95; D+T-3,44±0,43; C+T-2,11±0,13). A glicemia, como esperado, foi maior nos grupos diabéticos (Glicemia
mg/dL: D-317±26; D+T-345±5; C+T-105±19). Os animais diabéticos apresentaram menor peso corporal que os demais grupos; Peso (g): D-273±37; D+T-308±24;
C+T-320±4).Quanto ao peso renal absoluto (PRA), observamos valores semelhantes nos grupos D e D+T, que se mostraram maiores em relação ao grupo C+T(PRA
g:D-1,49±0,00;D+T-1,49±0,03;C+T-1,45±0,01); já o peso renal relativo(PRR), foi significativamente maior no grupo D em relação aos grupos D+T e C+T (PRR g:D0,58±0,02; D+T-0,50±0,01; C+T-0,37±0,00).
Conclusões: Dados anteriores do nosso laboratório com ratos diabéticos por 30 dias, mostraram que neste período os animais apresentam aumento de RFG sugerindo
estado de hiperfiltração glomerular. Com 60 dias de diabetes observamos queda nestes valores possivelmente por processo de glomeruloesclerose. No grupo D+T esta
alteração foi menor sugerindo glomeruloesclerose de menor intensidade nos ratos tratados com D-alfa-tocoferol. O tratamento com D-alfa-tocoferol também reduziu o
grau de hipertrofia renal, uma vez que os valores de peso renal relativo foram significativamente menores no grupo D+T em relação ao D. Os resultados encontrados
mostram que o tratamento com D-alfa-tocoferol não protege a função renal das alterações ocasionadas pelo Diabete mellitus, entretanto, atenua alguns de seus efeitos
indesejados.
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Resumo:
Introdução:
Linfomas são neoplasias malignas que se originam da expansão clonal de células linfóides que sofreram lesões genéticas em oncogenes e/ou genes supressores de
tumor. Estas alterações podem ocorrer em diferentes estágios da diferenciação da célula linfóide, originando diversos tipos de linfomas com características moleculares,
citogenéticas, imunopatológicas, morfológicas e clínicas distintas. (Colleoni & de Oliveira, 2003)
O linfoma pode ser de origem nodal ou extra-nodal. Dentre os extra nodais, temos o linfoma MALT (mucosa associated lymphoid tissue) cujo subtipo mais comum
(estômago) apresenta relação conhecida com infecção pelo H. pilory. (Rollison e cols., 2003)
O dano ao DNA da célula precursora hematopoética é pré-requisito essencial para o desenvolvimento de leucemia e outras hematopatias. O corpo humano desenvolveu
uma série de mecanismos com o objetivo de proteger a integridade do DNA, tanto de danos endógenos quanto exógenos.
Um dos mecanismos capazes de resultar em dano ao DNA é mediado por metabólitos gerados a partir do metabolismo oxidativo. Os seres humanos são polimórficos
na sua habilidade de detoxificar tais intermediários, o que em teoria poderia explicar diferenças no risco de desenvolvimento de leucemia, anemia aplástica, entre outras.
(Rollinson e cols., 2000)
Polimorfismo gênico é uma mudança na ordem dos nucleotídeos que não resulta na mudança da proteína expressa e está presente em pelo menos 1% da população.
O polimorfismo gênico é responsável por significativo aumento no risco de desenvolvimento de doenças. (Knudsen e cols, 2001)
A glutationa S-transferase (GST) compreende diversas famílias gênicas e apresenta variações alélicas, que postula-se estarem associadas à desintoxicação menos
efetiva de determinados carcinógenos, fato que poderia conferir maior suscetibilidade ao Câncer. A família gênica da GST pode ser classificada, com base na similaridade
da seqüência de bases e na reação cruzada imunológica, em subclasses: alfa, mu (GSTM1), pi (GSTP1) e teta (GSTT1). (Board, 1981)
A GST é parte importante da defesa enzimática celular contra agentes químicos endógenos e exógenos, muitos dos quais têm potencial carcinogênico. Embora uma
grande variedade de químicos possa agir como substrato para a ação enzimática da GST, sua função precisa permanece desconhecida. Basicamente, ocorre uma
reação de catalisação da GST e que envolve o acoplamento direto de glutationa (GSH) com drogas eletrofílicas, carcinógenos e outros compostos endógenos, permitindo
que produtos hidrofílicos e menos tóxicos possam ser parcialmente metabolizados e excretados. (Board, 1981)
Observa-se atividade nula da GST variável de acordo com a raça. Assim, em indivíduos de raça branca, 50% apresentam ausência de atividade da GSTM1 e 20% da
GSTT1.Tais variações na expressão do gene da GST relacionam-se com: Leucemias agudas, Mielodisplasias, Leucemia Mielóide Aguda e Anemia Aplástica. (Saadat &
Saadat, 2000; Yuille e cols., 2002).
Estudo recente mostrou que houve aumento da freqüência de polimorfismo GSTT null em pacientes com Linfoma MALT de estômago associado a infecção pelo H.
pilory. (Rollison et al., 2003).
Objetivos:
Analisar polimorfismos da família supergene GST, em especial GSTT1 e GSTM1, em indivíduos portadores de linfoma não-Hodgkin, subtipo MALT, em acompanhamento
no ambulatório da EPM-UNIFESP.
Pacientes e Métodos:
Foram selecionados para o estudo 25 pacientes com diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin, subtipo MALT, em acompanhamento no Ambulatório da Disciplina de
Hematologia e Hemoterapia UNIFESP-EPM.
O DNA genômico foi extraído a partir da técnica clássica do fenol-clorofórmio. A análise do polimorfismo da GST foi realizada por PCR multiplex de acordo com as
condições descritas por Arruda e cols., 1988, sendo utilizado o gene da b-globina para controle interno da reação.
Os genes GSTM1 e GSTT1 serão amplificados pela PCR na mesma reação, incluindo a amplificação do gene da b-globina como controle da amplificação. Para o PCR
multiplex utilizar-se-á 3 mM MgCl2, 0,4mM de cada nucleotídeo trifosfato (dNTP), 400 ng de cada primer, 500 ng de DNA genômico e 2 U Taq polimerase. A reação
envolve 30 ciclos de incubação a 95ºC por 1 min, 56ºC por 1 min e 72ºC por 1 min.
Conclusões:
Dos pacientes selecionados, apenas seis deles se propuseram a participar do estudo. Muitos pacientes não foram encontrados e 5 outros se recusaram a participar do
estudo devido o mal estado geral em que se encontravam pela evolução do câncer. As amostras de DNA obtidas corroboraram com o esperado: há uma freqüência
aumentada de pacientes portadores de linfoma MALT com o genótipo null para a GST em relação com o grupo controle. Futuramente compararemos os resultados desse
estudo com a freqüência dos polimorfismos da GST em linfoma folicular.
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Resumo:
A discinesia tardia é considerada um dos principais efeitos colaterais do tratamento prolongado com neurolépticos e consiste em movimentos hipercinéticos, sem
propósito, repetitivos e involuntários, que ocorrem principalmente na região orofacial.
Seu desenvolvimento foi associado a uma supersensibilidade dopaminérgica nigroestriatal decorrente do bloqueio de receptores dopaminérgicos nessa via, imposto pelo
uso prolongado de neurolépticos. Por outro lado, uma crescente atenção tem sido dada à teoria do envolvimento do estresse oxidativo na fisiopatologia dessa desordem
iatrogênica do movimento. Assim, a discinesia tardia decorreria de um aumento da produção de radicais livres induzido pelos neurolépticos e, consequentemente, dos
efeitos adversos dessas espécies reativas sobre a função neuronal. Nesse sentido, os neurolépticos são capazes de promover um aumento no turnover de dopamina, e
espécies reativas de oxigênio são produzidas no cérebro por meio das vias metabólicas normais para catecolaminas. Dentre os modelos animais comportamentais para
o estudo da discinesia tardia destaca-se a indução de movimentos mandibulares em roedores pela administração repetida de reserpina.
O objetivo do presente trabalho foi verificar os efeitos de um tratamento concomitante com alfa-metil-p-tirosina (alfa-MPT) ou com deprenil sobre o desenvolvimento de
discinesia orofacial induzida por reserpina (um modelo animal de discinesia tardia) e sobre o desenvolvimento de supersensibilidade dopaminérgica nigroestriatal
(avaliada por meio da quantificação do comportamento estereotipado induzido por apomorfina, um agonista dopaminérgico). Nesse sentido, a alfa-metil-p-tirosina inibe
a síntese de dopamina enquanto o deprenil inibe a enzima monoaminoxidase responsável pela metabolização desse neurotransmissor.
No primeiro experimento, os camundongos foram distribuídos em 4 grupos: Salina-Veículo, Salina-Reserpina, alfa-MPT-Veículo e alfa-MPT-Reserpina. Os grupos
receberam uma injeção de salina ou alfa-MPT na dose de 50 mg/Kg e depois de 30 minutos, uma segunda injeção de salina ou alfa-MPT na mesma dose. Quatro horas
depois, os grupos receberam uma injeção de veículo ou 1 mg/Kg de reserpina. Esses tratamentos foram repetidos após 48 horas. Vinte e quatro horas após as últimas
injeções, os animais foram observados para quantificação de movimentos mandibulares. No segundo experimento, o mesmo protocolo foi realizado, porém vinte e quatro
horas após as últimas injeções os animais foram observados para quantificação de comportamento estereotipado. No terceiro experimento, os camundongos foram
distribuídos em 4 grupos: Salina-Veículo, Salina-Reserpina, Deprenil-Veículo e Deprenil-Reserpina. Os grupos receberam uma injeção de salina ou deprenil na dose de
10 mg/Kg e a reserpina foi administrada após uma hora, na dose de 1 mg/Kg. No último experimento, o mesmo protocolo do terceiro experimento foi utilizado, porém os
camundongos foram observados para a quantificação de comportamento estereotipado.
Observamos que o tratamento com reserpina promoveu um aumento de movimentos mandibulares e do comportamento estereotipado em todos os experimentos. A
administração de alfa-MPT reverteu o desenvolvimento desses movimentos, não promoveu per se qualquer alteração nos movimentos mandibulares, não alterou o
aumento do comportamento estereotipado induzido pela reserpina, e promoveu per se um aumento do comportamento estereotipado. A administração de deprenil
atenuou o desenvolvimento dos movimentos orofaciais induzidos pela reserpina, não promoveu per se qualquer alteração nos mesmos, e não alterou o aumento de
comportamento estereotipado induzido pela reserpina.
A partir desses resultados, pode-se inferir que o alfa-MPT promove o desenvolvimento de supersensibilidade dopaminérgica (verificada pelo aumento do comportamento
estereotipado) e não altera a supersensibilidade dopaminérgica induzida pela reserpina, mas reverte os movimentos mandibulares induzidos por reserpina além de não
promover um aumento de movimentos mandibulares basais. Paralelamente, o tratamento com deprenil promoveu uma atenuação dos movimentos mandibulares mas
não alterou a supersensibilidade dopaminérgica induzida por reserpina. Em conclusão, nossos resultados apontam para uma dissociação entre desenvolvimento de
discinesia orofacial e de supersensibilidade dopaminérgica nigroestriatal. Por outro lado, reforçam a participação do estresse oxidativo na fisiopatologia da discinesia
tardia, uma vez que tanto o alfa-MPT (por diminuir a síntese de dopamina) quanto o deprenil (por inibir a enzima monoaminoxidase) promoveriam uma diminuição na
formação de radicais livres decorrentes da metabolização de dopamina. Por fim, podemos sugerir que a discinesia orofacial induzida por reserpina seja um modelo para
o estudo do estresse oxidativo estriatal.
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Resumo:

Alguns autores têm preconizado o uso de fitohormônios, em especial as isoflavonas, substâncias derivadas da soja que apresentam ação estrogênica, como alternativa
farmacológica para o tratamento dos sintomas do climatério devido às complicações da reposição estro-progestativa. No entanto, é pouco conhecida a ação destas
substâncias sobre as glândulas mamárias. Alguns estudos indicam que a exposição à isoflavona é preventiva no desenvolvimento do câncer de mama, enquanto outros
mostram que a genisteína, um tipo de isoflavona, estimula o crescimento de tumores estrogênio-dependentes. Assim, este trabalho objetiva avaliar os efeitos da
administração de isoflavona sobre a proliferação do tecido mamário de ratas adultas castradas.
Material e métodos - Foram utilizadas 30 ratas adultas castradas, subdivididas em 3 grupos: GI - veículo; GII – medicadas com estrogênios conjugados eqüinos; GIII –
tratadas com isoflavona. Tanto medicações como veículo foram administrados por 50 dias, consecutivos, por gavagem e, no término, todos os animais foram sacrificados,
retirando-se fragmentos do tecido mamário para análise histológica e isolamento de RNA para identificar o VEGF (vascular endothelial growth factor) pelo RT-PCR. Os
resultados morfológicos mostraram que os estrogênios promovem estímulo proliferativo no tecido mamário, caracterizado histologicamente por proliferação e maior
atividade celular. Com relação à isoflavona, registramos, principalmente, discreto aumento de ductos à morfologia, além de alterações nucleares à histomorfometria.
Contudo, não houve detecção do VEGF nos grupos de isoflavona e castrados. Conclui-se que a administração de isoflavona produziu um efeito trófico no tecido mamário
das ratas castradas estudadas, sem aumento do VEGF.
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Resumo:

A enzima conversora de angiotensina-I (ECA) é de extrema importância no controle da pressão sangüínea, devido a sua capacidade de converter angiotensina I em
angiotensina II, um peptídeo vasopressor. Classicamente, são descritas duas isoformas da enzima conversora: a ECA somática (ECAs) composta por dois domínios
homólogos, mas cataliticamente independentes entre si, denominados de N- e C-domínio e a ECA germinal (ECAg), formada apenas pelo domínio C. Atualmente, uma
nova isoforma da ECA, composta apenas pelo domínio N (ECA N-domínio) foi descrita em urina e fluído ileal de humanos. Estudos de nosso grupo realizados com urina
de indivíduos normotensos e pacientes hipertensos demonstram que a ECA N-domínio (90kDa) é um possível marcador genético da hipertensão. Uma vez que, na
literatura já é bem estabelecida a presença da ECA somática no túbulo proximal, o objetivo desse projeto é identificar e caracterizar a ECA N-domínio não descrito nesse
segmento do néfron. Para isso, as células LLC-PK1, que apresentam um fenótipo de túbulo proximal foram cultivadas para posterior purificação enzimática, através de
cromatografia de gel-filtração seguida de cromatografia de troca-iônica. A ECA N-domínio foi caracterizada através da análise da concentração do íon cloreto, do pH, da
influência da temperatura e de inibidores como o Captopril e o EDTA, sobre a atividade enzimática. Através de cromatografia de alta performance (HPLC) foi verificada
a hidrólise da angiotensina I. A localização intracelular dessa isoforma foi feita através de estudos de imuno-citoquímica com co-localização da enzima N-domínio com
um de seus substratos e produtos. Os resultados obtidos evidenciaram a presença da ECA N-domínio nas células com perfil de túbulo proximal. A ECA N-domínio do
túbulo proximal apresenta atividade conversora máxima na concentração de 100 mM do íon cloreto e no ph 7,5. A enzima é ativada nas temperaturas entre 4 a 37 oC,
é inibida pelo Captopril e EDTA, e converte angiotensina I em angiotensina II. Os ensaios de localização demonstraram que, surpreendentemente esta isoforma está
localizada no núcleo e no citoplasma das células. Este estudo descreve pela primeira vez a presença da ECA N-domínio em células com fenótipo de túbulo proximal e a
sua caracterização auxiliará na compreensão total de sua funcionalidade.
Financiado: CNPQ-PIBIC
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Resumo:
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Em humanos, na fase crônica do Infarto do Miocárdio (IM), a IC causa 50% das mortes. Existem dados conclusivos indicando que a grande
maioria dos animais infartados que falecem nas primeiras 48 hs que se seguem à oclusão coronária morrem por arritmias ventriculares. Não há informações que
esclareçam as condições de morte no período crônico de evolução em ratos infartados. O presente trabalho visa avaliar a incidência de IC em ratos que morrem
espontaneamente após IM experimental, por meio de análise do teor de água tecidual.
MATERIAL E MÉTODOS: Foram usados ratos Wistar-EPM adultos. Previamente, foram estudados 3 grupos controle (n = 32) de ratos não infartados, que foram
distribuídos de acordo com: a) o tempo decorrido após a morte e b) as condições de acompanhamento pós-morte: NI: necropsia imediata (n = 14), 24G: necropsia depois
de 24 hs em geladeira (n = 8) e 24A: necropsia depois de 24 hs em meio ambiente (n = 10). Durante o período de um ano, foram analisados todos os ratos que morreram
espontaneamente após cirurgia para promover IM (n=31). Nove ratos faleceram na fase aguda (FA: até 48 hs pós-oclusão coronária) e 22 na fase crônica (FC: após 48
hs da oclusão). Foram estudados, também, 7 outros animais infartados que morreram durante anestesia pós-IM. Para produzir IM os ratos eram anestesiados, o coração
era exteriorizado e, após ligadura da artéria coronária, era recolocado no tórax. Como indicador de congestão tissular avaliou-se o teor de água dos pulmões e do fígado.
As necropsias dos animais infartados ocorreram imediatamente após a morte espontânea (em no máximo 12 hs). O pulmão esquerdo e um lobo do fígado eram retirados
e pesados, obtendo-se o peso úmido (PU). As amostras de tecido eram mantidas em dessecador térmico à pressão negativa (70oC e –735 mmHg) por 4 hs e pesadas
para obter o peso seco (PS). O teor de água (% H20) dos tecidos era calculado por: % H20 = [(PU – PS)/PU] x 100. Utilizou-se como critério para a presença de IC o %
H20 maior que a média mais um desvio padrão do % H20 do grupo controle.
RESULTADOS: O momento da necropsia e as condições de preservação alteram (p<0,05) o % H20 do pulmão (24G: 79,1±1,4% > NI: 77,5±0,7% > 24A: 75,7±1,3%) e
não afetam o do fígado (24G: 75±0,5%; NI: 74,1±1,9%; 24A: 74,6±0,6%). As condições de NI foram adotadas como controle normal. Os valores do teor de água são a)
PULMÃO: NI = 77,5±0,7%; FA = 77,7±1,9%; FC = 81,6±2,0%*; Anestesia = 80,6±0,7%* e b) FÍGADO: NI = 74,1±1,9%; FA = 72,9±0,8%; FC = 75,6±2,0%; Anestesia =
76,1±0,6%* (* p < 0,05 em relação a NI). No pulmão de todos os animais que faleceram na fase crônica o % H20 foi anormal indicando IC esquerda em 100% dos casos;
IC direita (% H20 anormal no fígado) foi verificada em 80% deles. Nos que faleceram na fase aguda, o % H20 do pulmão foi anormal em 2 de 9 e no fígado foi normal
em todos. Todos os animais que morreram em anestesia apresentaram IC esquerda e 86% apresentaram IC Direita.
CONCLUSÕES: Verificamos, com os grupos controle, que o pulmão é o órgão mais suscetível às alterações do teor de água e que alterações no tempo ´´pos-mortem´´,
nas condições do ambiente e na situação em que o animal morre podem alterar a percepção da congestão tissular pulmonar, prejudicando a identificação da IC. Ratos
que falecem espontaneamente depois de 48 hs de oclusão coronária, como regra, são portadores de IC. Animais que falecem antes de decorridas 48 hs do IM têm menor
incidência de IC (22%). Todos que falecem durante anestesia têm congestão pulmonar e a maioria tem congestão hepática.
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Resumo:

Introdução: O diabetes mellitus constitui um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. Coelhos tratados com aloxano tem sido utilizados no estudo de
alterações patológicas induzidas pelo diabetes, reproduzindo o modelo de déficit de insulina. Recentemente, um outro modelo foi descrito utilizando-se dieta enriquecida
com alta concentração de gordura e sacarose (high fat/high sucrose), aproximando-se ao diabetes melittus tipo 2, verificando-se aumento da glicemia, triglicérides e
insulina.
Objetivo: Neste trabalho, estudamos o perfil lipídico e as alterações histopatológicas em aorta de coelhos diabéticos induzidos por aloxano (como modelo de diabetes
tipo 1) e por dieta com banha/sacarose (como modelo de diabetes tipo 2).
Métodos: Dez coelhos foram tratados com Aloxano (Sigma), 100 mg/Kg i.v. e após uma semana a glicemia determinada, quando passaram a receber a dieta
correspondente. Outros 10 coelhos não foram tratados com o aloxano e receberam dieta banha(10%)/sacarose(40%). Foram constituídos 3 grupos de coelhos: Grupo Icoelhos tratados com aloxano (glicemia >200 mg/dL) (n=3); Grupo II-coelhos tratados com aloxano (glicemia <200 mg/dL) + dieta banha/sacarose (n= 7); Grupo IIIcoelhos com dieta banha/sacarose (n=10). Os coelhos foram avaliados após 3 e 6 meses. Foram determinados: peso, dosagens bioquímicas séricas ( glicose, colesterol
total, HDL-C e triglicérides) e avaliação anátomo-patológica da aorta.Coelhos do grupo I foram sacrificados após 3 meses e os do grupo II e III, após 6 meses.
Resultados: Verificamos ganho de peso somente nos animais dos grupos II e III. Quanto aos parâmetros bioquímicos (mg/dL) na época do sacrifício,verificamos, em
relação aos valores basais,respectivamente nos grupos I,II eIII, aumento da glicemia(406±152,283±55, 271±33)-p<0,01 vs basal, e diminuição do HDL-C
(7±3,10±1,11±1)- p<0,001 vs basal.Não houve alteração significante em colesterol total (15±1,50±20,46±10) e triglicérides séricos (98±25,83±9,110±20)
A avaliação anátomo-patológica da aorta não mostrou presença de placas de ateroma em toda a sua extensão. Microscopicamente, não verificamos alterações
histológicas nos fragmentos do arco aórtico corados por HE e Verhoeff.
Conclusão: O modelo com dieta banha/sacarose se aproxima do quadro de diabetes tipo 2, havendo aumento de peso, glicemia, e redução de HDL-C, no entanto, sem
instalação de placas de ateroma no período analisado, constituindo bom modelo para o estudo dos processos patológicos relacionados ao diabetes.
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Resumo:
Apresentação: A presente pesquisa está em andamento no âmbito da Disciplina de Ciências Humanas em Saúde, realizada por uma equipe da qual participam duas
professoras orientadoras e quatro alunos de graduação em medicina. Pretendemos analisar o atendimento a vítimas de violência, na área da saúde, por meio de um
trabalho etnográfico em um hospital público de emergências na cidade de São Paulo (Hospital Arthur Ribeiro de Saboya). A escolha deste hospital deve-se à peculiaridade
de sua atenção aos casos de violência. O reconhecimento e a visibilidade de atos violentos e a necessidade de medidas preventivas fizeram da violência um alvo de
políticas públicas no plano tanto internacional quanto nacional e local. Dentro dessa perspectiva, como parte da atual política de saúde do Município de São Paulo, foi
criado em agosto de 2001, neste hospital, uma atenção especializada a casos de violência (Núcleo de Atenção à Vítima de Violência – NAVV), objeto de nosso estudo.
Objetivos da pesquisa: 1) Investigar a relação dos profissionais com os pacientes, vítimas de violência. Pretendemos focalizar a forma como são tratados os casos de
violência, no atendimento de emergência, indagando sobre o que constitui violência e como se delimita a atenção à saúde, do ponto de vista dos profissionais da saúde.
2) Buscar elementos para entender as implicações da criação de uma atenção especializada a vítimas de violência, no referido hospital, para o trabalho dos profissionais,
a partir de sua percepção. 3) Analisar as formas de classificação dos casos de violência, a partir dos registros destes casos. 4) Contribuir para a avaliação das dificuldades
e possibilidades de consolidação de uma atenção especializada a vítimas de violência no hospital.
Metodologia utilizada: pesquisa está sendo desenvolvida a partir da metodologia qualitativa, utilizando-se do método próprio da pesquisa antropológica, a etnografia,
com as técnicas que a acompanham: 1) observação das formas de atendimento, do registro dos casos e do funcionamento do serviço de emergência. 2) levantamento
dos casos de violência atendidos e dos profissionais que os atenderam, a partir dos registros do NAVV. 3) entrevistas com estes profissionais.
Retrospectiva: O trabalho de campo, realizado na 1º fase da pesquisa em 2003, permitiu-nos constatar que o NAVV não era uma realidade incorporada no cotidiano dos
profissionais de saúde do Hospital. A história da implantação do NAVV revelou que o corpo clínico do Pronto-Socorro não havia sido envolvido neste processo. Os
atendentes observados não se aprofundavam no sentido de tentar perceber algum caso de violência mais implícito. Os profissionais reconhecem a necessidade de
alguma atenção específica aos casos de violência que atendem, para onde possam encaminhar os pacientes, mas não consideram a questão da violência um problema
médico, parte de seu exercício profissional. Constatamos que não houve um impacto da criação do NAVV sobre o trabalho desses profissionais, que continuam exercendo
suas ações como sempre o fizeram nos pronto-socorros. Estes dados permitem-nos afirmar que há um evidente descompasso entre o atendimento prestado pelos
profissionais e a proposta inicial do NAVV.
Fase atual da pesquisa: Continuamos o trabalho de campo a fim de entender qual o atendimento dado a vítimas de violência em outros âmbitos do Hospital. Não foi
observada prática de atenção especial a estes pacientes. Em março deste ano, constatamos que os atendentes não estavam mais fazendo uma ficha extra para as
vítimas de violência. Em entrevista, o diretor justificou a decisão pela percepção da “não-institucionalização do NAVV” no Hospital, tal como mencionamos na análise da
primeira fase do trabalho de campo. Segundo o diretor, pretendem retomar o NAVV de forma gradativa, tentando responsabilizar os próprios profissionais que atendem
pelo registro dos casos, questão prioritária na reformulação da atenção especializada a casos de violência. Quanto às concepções de violência, percebemos que, para
os profissionais, violência remete, sobretudo, à violência doméstica e sexual. Esta correlação implica em identificar na vítima de violência (mulheres, crianças e idosos)
uma vulnerabilidade que a predispõe para o lugar de vítima, atribuindo implicitamente àquelas formas de violência um caráter “natural”. Os feridos por armas de fogo ou
arma branca, predominantemente homens e jovens, são reconhecidos como vítimas de uma “violência social”, no sentido de serem produtos dos problemas estruturais
da sociedade brasileira e por isso são menos identificados como casos que necessitem de algum encaminhamento especial, por estarem fora do âmbito da saúde, como
se entende na emergência.
Perspectivas: Pretendemos agora aprofundar-nos na concepção de violência dos profissionais de saúde e nas formas de registro e classificação dos casos de violência.
Para tanto, iremos confrontar o registro inicial das fichas, o diagnóstico dos prontuários e o registro final do Hospital que é feito baseado na Classificação Internacional
de Doenças (CID), paralelamente a realização das entrevistas.
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Resumo:

Em julho de 1968, coube à equipe da Escola Paulista de Medicina, examinar e fazer o cadastramento médico dos Txicão, índios de língua Caribe, mais recentemente
conhecidos como Ikpeng, como se autodenominam. Eles haviam ingressado no Parque no ano anterior, ao final de um processo de contato que tivera início em 1964,
conduzido por Cláudio e Orlando Villas Boas, e que fora precedido, em 1952, de uma primeira tentativa, sem sucesso. Os Ikpeng viviam numa região a sudoeste do
Parque, no rio Batovi e depois no rio Jatobá, afluentes do Ronuro,e eram inimigos dos índios do Alto Xingu, com os quais entravam em costantes conflitos. Em 1960
seriam em número de 125 a 130(Menget, 2001). Nos anos seguintes sofreram grave processo de depopulação decorrente de choques com os alto-xinguanos e de
epidemias provocadas por invasores de suas terras. Ao chegarem ao Parque eram 56, entre adultos e crinças. Ao serem examinados pela equipe médica estavam
reduzidos a 50, tendo ocorrido seis óbitos, um por morte acidental e cinco por doenças. Após 34 anos de presença no Parque, os Ikpeng somam 302 indivíduos, dos
quais 38 são sobreviventes dos que entraram no Parque em 1967. A proporção de menores de 15 anos é de 56,6%, indicando uma população em franco crescimento.
Este trabalho constitui-se numa descrição preliminar do comportamento demográfico destes índios, entre 1970 e 1999, realizado no âmbito do Programa de Bolsas de
Iniciação Científica da UNIFESP. Baseia-se nas estatísticas vitais contínuas geradas pelo Programa de Saúde desta Universidade no Parque Indígena do Xingu. Inserese no âmbito de um estudo longitudinal retrospectivo mais amplo, que contempla a reconstrução da população por idade e sexo para cada ano do período de tempo em
questão, e a estimativa de indicadores demográficos, como mortalidade, natalidade e migração.
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Resumo:
Introdução: Acredita-se que o uso de substâncias psicoativas, relacione-se com um comportamento sexual mais promíscuo e, por conseqüência, de maior risco de
contaminação pelo HIV, o que, ainda não foi adequadamente estudado.
Objetivo: Comparar o comportamento sexual de um grupo de adolescentes em atendimento por problemas relacionados ao uso de substâncias e de um grupo controle.
Método: Foram avaliados 41 adolescentes atendidos no PROAD (Programa de Orientação e Atendimento a dependentes) do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP,
em 2003, comparativamente a um grupo de 43 adolescentes da população geral.
Resultados: Entre os 41 adolescentes do PROAD, 75,6% eram homens e 24,4%, mulheres, com idade média de 16,61 + 1,20. Já no grupo controle, foram encontrados
53,5% de homens e 46,5% de mulheres, sendo que a idade média foi de 16,65 + 1,00. No primeiro grupo, 96,8% dos homens já haviam tido contato sexual contra 52,2%
do segundo grupo (p < 0,001); sendo a idade média desse primeiro contato de 13,73 + 1,28 e de 15,42 + 1,31 respectivamente (teste t: t = -3,81, p < 0,001). Entre as
mulheres, 80,0% das atendidas no PROAD e 20,0% das pertencentes ao grupo controle já apresentavam vida sexual ativa (p = 0,004), que se iniciou aos 14,75 + 1,58
e aos 14,50 + 0,58 respectivamente (p > 0,05). Quanto ao número médio de relações sexuais mantidas nos 30 dias que antecederam à pesquisa, houve diferença
estatística para o sexo masculino (2,95 + 2,52 entre os casos e 1,25 + 1,76 entre os controles – teste t: t = 2,05, p = 0,05), mas não para o feminino (8,50 + 11,43 e 2,50
+ 6,12, respectivamente). Não foi encontrada significância estatística para a freqüência do uso de camisinha nos 6 meses anteriores às entrevistas, de forma que 52,9%
dos adolescentes com problemas de dependência e 56,3% dos adolescentes da população geral declararam utilizá-la sempre. Esse padrão foi observado, também, na
estratificação por sexo, que revelou que as mulheres tendem a fazer menor uso do preservativo. Esses dados devem ser analisados conjuntamente com o número médio
de parceiros, que, no mês anterior à pesquisa, foi de 1,50 + 0,76 entre os homens do grupo dos casos, contra 0,54 + 0,52 para aqueles no grupo dos controles (teste t: t
= 3,98, p < 0,001) e de 1,80 + 1,92 entre as mulheres do PROAD, contra 0,33 + 0,52 para aquelas da população geral (p > 0,05); e nos seis meses anteriores à obtenção
dos dados, essa média foi de 4,17 + 3,81 e 1,20 + 1,15, respectivamente para os homens (teste t: t = 2,92. p = 0,006), e de 3,00 + 2,35 e 0,44 + 0,73, respectivamente
para as mulheres (teste t: t = 2,37. p = 0,07). Não foram identificados casos de homossexualismo nas relações mantidas 6 meses antes da pesquisa entre o grupo
controle e, entre o grupo atendido no PROAD, 7,4% dos homens declararam já ter mantido relações com parceiros do mesmo sexo. 29,6% dos jovens do sexo masculino
do PROAD e 38,5% daqueles da população geral declararam que já haviam mantido relações sexuais sob efeito de substâncias psicoativas (p = 0,59). Entre as mulheres,
esses índices foram de 42,9% e 20,0% respectivamente (p = 0,57). A mesma ausência de significância foi observada para o relacionamento com parceiros usuários de
substâncias psicoativas e com profissionais do sexo, com ou sem camisinha, e para a ocorrência de abuso sexual. Por fim, 83,9% dos homens entrevistados no PROAD
declararam não existir nenhuma possibilidade de serem portadores do vírus HIV contra 94,7% no grupo controle (p > 0,05). Entre as mulheres esses valores foram de
70,0% e 100,0% respectivamente (p = 0,03). Além disso, 16,1% e 15,0% dos homens já haviam sido submetidos a exames para esse diagnóstico (p = 1,0). Entre as
mulheres, 40,0% das atendidas no PROAD já realizaram o teste, enquanto no grupo controle, nenhuma entrevistada o fez (p = 0,01). Não foi encontrada diferença
significativa para o número médio de exames realizados.
Conclusão: O estudo do comportamento sexual de adolescentes usuários e não usuários de substâncias psicoativas revelou que os homens do primeiro grupo iniciam
sua vida sexual mais cedo, resultando em um menor número de jovens virgens. Entre as mulheres, o mesmo é observado, mas a idade do primeiro contato foi a mesma
nos dois grupos. Além disso, os homens do PROAD mantêm um maior número de relações sexuais, fato que não é observado entre as mulheres. Não se encontrou
diferença no número de relações mantidas sob o efeito de álcool e outras drogas, para ambos os sexos. Vale citar, também, que não foi encontrada diferença no número
de parceiros das mulheres, enquanto para os homens esse número foi maior, sendo isso um fator de risco para a AIDS, já que a porcentagem de uso de preservativo é
igual nos dois grupos. Outro fator de risco foi a ausência de diferença significativa para o número de testes do HIV para os homens, já que isso facilita, juntamente com
o maior número de parceiros, a disseminação do vírus através dos portadores assintomáticos. As mulheres do PROAD, por sua vez, são mais testadas. A noção de
risco de contaminação foi igual entre os homens dos dois grupos e maior entre as mulheres em tratamento.
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Resumo:
Introdução.
As conjuntivites que ocasionaram o surto de janeiro a abril de 2003, nos estados do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são inflamações da conjuntiva caracterizadas
por hiperemia, lacrimejamento, folículos, hemorragia subconjuntival e edema palpebral.
Segundo dados das Secretarias de Saúde desses estados, o total de casos é de 183.370.
De janeiro a abril houve um aumento significativo de pacientes que procuram o serviço de Pronto Socorro do Hospital São Paulo apresentando quadros de conjuntivite
viral.
Assim os objetivos desse estudo foram de obter dados mais precisos da epidemia de conjuntivite viral que acometeu esses estados permitindo assim uma análise mais
adequada de intervenção e prevenção de possíveis surtos.
Materiais e Métodos.
Foram levantados dados de todos os pacientes que procuraram o serviço de Pronto Socorro do Hospital São Paulo apresentando quadro de Conjuntivite Viral nos meses
de incidência do ano de 2003.
Tais dados são derivados da avaliação clinica desses pacientes, realizados por médicos, no serviço de Pronto Socorro do Hospital São Paulo, de dados epidemiológicos
que incluem dados pessoais desses pacientes (procedência, sexo, idade, data e início dos sintomas) junto ao Departamento de Epidemiologia da UNIFESP-EPM e de
dados onde foram coletados materiais da conjuntiva de uma determinada amostra desses pacientes (aproximadamente 30) para análise no Laboratório de Microbiologia
da UNIFESP, no Laboratório Adolpho Lutz e Fleury, para aquisição de informações dos agentes etiológicos.
Resultados.
Pela análise gráfica de Conjuntivite Viral por semana epidemiológica, notou-se que a partir da 10ª semana (02/03/03-08/03/03) os casos de Conjuntivite Viral
dobraram.Também foi avaliada a incidência de Conjuntivite Viral em diferentes faixas etárias, o que resultou uma maior freqüência nas faixas etárias entre 20 e 49 anos.
Segundo os dados clínicos avaliados obtiveram-se os seguintes resultados:
Conjuntivite Folicular Inespecífica em 50%
Ceratoconjuntivite Epidêmico 18%
Conjuntivite Hemorrágica Aguda 25%
Febre Faringoconjuntival em 7%
Os testes Laboratoriais demonstraram a presença do enterovírus 70 nas culturas celulares Hep 2 e RD. Nas culturas bacterianas foram encontrados o Corynebacterium
xerosis e Staphylococcus coagulase negativa usualmente presentes da flora natural da conjuntiva humana.
Discussão/conclusões.
Epidemia de característica viral e, portanto possui rápida disseminação e baixo controle.Tal epidemia causou congestionamento dos atendimentos clínicos oftalmológicos
devido à falta de diagnóstico etiológico específico. Esta epidemia atingiu principalmente pacientes em faixas etárias produtivas causando perda econômica por ausência
do trabalho. Estima-se que o número de casos notificados seja menor que o número total de casos segundo dados da FUNASA.
As melhores medidas de prevenção e controle em casos de surto são de uma adequada assistência nas medidas de higiene pessoal e tratamento adequado dos casos.
Então, recomenda-se:
Quanto à população:
-Evitar automedicação;
-Aspectos de higiene pessoal (lavagem das mãos, troca diária de fronhas)
-Evitar freqüentar locais aglomerados quando da ocorrência de sinais e sintomas da conjuntivite.
Quanto aos profissionais da saúde:
-Lavagem das mãos antes e depois do atendimento de pacientes;
-Uso de luvas estéreis;
-Esterilização de materiais reutilizáveis.
-Estar atento a complicações em médio prazo, embora poucos freqüentes pode haver casos de meningite assépticos como possível complicação das conjuntivites de
etiologia viral.
Participantes:

Marcia Yuri de Castro, Cristiane Dorizoti, Bruno Castelo Branco, Osiro Katsumi, Rubens Belfort Junior, Maria do Carmo Timenetsky, Ana Luísa
Höfling-Lima

285

Título:

Desenvolvimento de protótipo de lupa eletrônica para população carente

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Verna, C.; Santos, V.R.; Castro, C.T.M.; Castro, D.M.; Schor, P.
Carina Verna
Wagner Rogeio dos Santos - UNIFESP - Oftalmologia / Oftalmologia

Resumo:

INTRODUÇÃO : Este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de lupa eletrônica (Sistema de Vídeo Magnificação de Imagem), com redução dos custos
para os pacientes portadores de visão subnormal, utilizando a metodologia de desenvolvimento de produto System Eng.
Pessoas com visão subnormal são aquelas que possuem uma diminuição da capacidade visual. Esta pode ser decorrente da diminuição da acuidade visual, do campo
visual, ou da sensibilidade ao contraste, (podendo, estas estarem associadas entre si), mesmo com o paciente usando a melhor correção em ambos os olhos. Porém
são capazes de utilizar potencialmente a visão para planejamento e execução de tarefas do dia a dia. Dados da OMS revelam que 1% da população mundial apresenta
deficiência visual, sendo que 70 a 80% possui visão subnormal.Lupa eletrônica é um aparelho que capta uma imagem através de uma câmera, e esta pode ser vista
com maior aumento (quando comparado com lentes comuns) em um aparelho de televisão, permitindo assim que pessoas com visão subnormal possam ler com certa
facilidade, após treinamento para este fim. O modelo mais barato no Brasil custa R$1.200,00, o que é inviável para a população brasileira, pois segundos dados do IBGE
um terço da população brasileira vive com até meio salário mínimo per capita (cerca de 49 milhões de pessoas) além das pessoas sem rendimento, com isso somasse
54 milhões de pessoas que podem ser consideradas pobres.
METODOLOGIA :Foi confeccionado um protótipo funcional do sistema de magnificação da lupa eletrônica no Laboratório de Bioengenharia Ocular do Departamento de
Oftalmologia da UNIFESP, utilizando os seguintes materiais: microcâmera, material rígido, parafusos, escala milimétrica e televisor com entrada de vídeo.
O
protótipo foi dividido em quatro Sub-sistemas (1. Magnificação/Resolução, 2. polaridade negativa, 3. brilho, 4. contraste), de acordo com a metodologia System Engº de
desenvolvimento de produtos. A metodologia SE para análise de produto e/ou projeto, divide o produto a ser analisado em Sub-sistemas com funções de trabalho bem
definidas para atender os requisitos de utilização do produto em questão . RESULTADOS : O protótipo foi desenvolvido para atender inicialmente ao Sub-sistema 1
(Magnificação/Resolução da Imagem )A imagem captada pelo protótipo do Sub-sistema 1 e visualizada em um televisor de 20 polegadas, mostrou-se de boa resolução
e ampliação. O sistema óptico utilizado pela microcâmera permite um ajuste de foco, possibilitando assim, o controle de qualidade da imagem. CONCLUSÃO : O protótipo
proporcionou : controle do foco, controle do aumento da imagem e boa qualidade de resolução, atendendo às especificações de projeto do Sub-sistema 1 dentificadas
durante a aplicação da Metodologia SE. O protótipo presentou também, condições adequadas às especificações do Sub-sistema 4 - Contraste.
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Resumo:
Introdução: A anemia ferropriva é atualmente um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. No município de Embu, em estudo de base populacional realizado
em 1996, verificou-se uma prevalência de anemia de 74,1% e 68,5% em crianças menores de 1 ano e de 1 a 2 anos, respectivamente. A partir desses resultados, o uso
de sulfato ferroso profilático foi introduzido no ano de 1998 no Programa de Vigilância do Crescimento e Desenvolvimento para todas as crianças a partir do desmame
até os dois anos de idade. O conhecimento da efetividade desta intervenção representa importante informação para o estabelecimento de políticas de ações preventivas
na área.
Objetivo: Avaliar a efetividade do uso de sulfato ferroso profilático no Programa de Vigilância do Crescimento e Desenvolvimento em Unidade Básica de Saúde do
Município de Embu.
Método: Estudo transversal analítico realizado no período de 10/2003 a 06/2004. População: Amostra aleatória de crianças entre 12 e 18 meses acompanhadas na UBS
Santo Eduardo, que receberam orientação para uso de ferro profilático. Medidas: Anemia – Mensuração de hemoglobina em sangue capilar através do aparelho portátil
HemoCue. Crianças com hemoglobina menor de 11g/100dL foram consideradas anêmicas. Variáveis analisadas quanto à associação com a anemia: sexo, peso ao
nascer, intercorrências neonatais, doenças crônicas, internação anterior, aleitamento materno, estado nutricional, idade, escolaridade e emprego da mãe e do pai.
Resultados: A amostra foi composta por 118 crianças com idade média de 15,8 meses (DP=1,8 meses). A prevalência encontrada de anemia foi 41,5%. Verificou-se
associação estatisticamente significante (p=0.03) entre a presença de anemia e renda per capita, sendo que a maior renda esteve associada à menor prevalência de
anemia.
Conclusão: O programa de profilaxia da anemia ferropriva não alcançou os resultados esperados. Novas estratégias devem ser consideradas frente à magnitude do
problema.
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Resumo:

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, invariavelmente fatal, com óbito ocorrendo em média cerca de 3,5 anos após início dos sintomas.
Estudos epidemiológicos são fundamentais para o entendimento das doenças, permitindo medidas diagnósticas mais precisas e introdução de tratamento mais eficaz.
Considerando-se as doenças raras, incluindo a ELA, a incidência e a prevalência estão relacionadas com análise obtida de atestados de óbito e certidões de óbito. A
confiabilidade destas informações é muito criticada, embora seja muito útil.
O presente estudo tem por objetivo determinar a confiabilidade dos atestados de óbito em ELA, afim de facilitar novas pesquisas epidemiológicas sobre esta doença.
Familiares de pacientes falecidos com ELA, segundo critérios diagnósticos de El Escorial, catalogados no banco de dados da Associação Brasileira de Esclerose Lateral
Amiotrófica (ABrELA), foram contatadas pelos autores do trabalho, para que enviassem uma cópia do atestado de óbito ou certidão de óbito para Disciplina de Neurologia
– UNIFESP. Foram obtidos 27 documentos onde se verifica uma exatidão de diagnóstico em 85,2% deles. Em 14,8% dos documentos não houve menção à doença
básica, sendo que um paciente fora diagnosticado com doença completamente diferente: esclerose múltipla.
Conclusões:
Notificação em nosso meio de ELA, baseada em atestados de óbito ( PRÓ-AIM ) é menor que a esperada, podendo esta se justificar por:
1)Confusão com outras doenças, incluindo esclerose múltipla.
2)Preenchimento incompleto do atestado de óbito.
3)Valorização exagerada de eventos agudos ocasionando o óbito, incluindo-se infarto agudo do miocárdio e insuficiência respiratória aguda.
Por outro lado, uma notificação correta de 85,2% dos atestados de óbito é encorajadora, devendo ser considerado o atestado de óbito, um valioso instrumento nos
estudos epidemiológicos sobre esta doença. Talvez a notificação seja menor que a esperada devido a exatidão questionável do diagnóstico de ELA e a falta de
familiaridade de parte dos médicos com esta enfermidade.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Projeto Favela (PF) UNIFESP/EPM realizou, de 1989 a 2003, um programa de atenção primária à saúde em comunidades carentes da regional de
Vila Mariana, no município de São Paulo. Uma de suas principais atividades foi a avaliação e acompanhamento do estado nutricional de pré-escolares.
Em 2001 o CDC divulgou novas curvas de referência (CDC2000) para avaliação antropométrica, baseadas numa revisão feita pela NHANES, na qual se utilizou os
dados do NCHS de 1977 e os dados antropométricos da população americana desde o início da década de 60, obtidos pela NHANES. Desde a publicação do CDC2000,
o uso do IMC-por-idade para avaliação nutricional de pré-escolares em trabalhos científicos tem sido freqüente, assim como das novas curvas para os indicadores
peso/estatura (P/E) e estatura/idade (E/I), o que ainda não está oficialmente preconizado.
OBJETIVO: Comparar a classificação do estado nutricional pelos escores-Z dos indicadores E/I, P/E e IMC-por-idade publicados pelo CDC (CDC2000) para avaliação
do estado nutricional de crianças de 24 a 72 meses.
CASUÍSTICA: Foram analisadas as medidas antropométricas (peso e estatura) de um grupo de 1249 crianças, 667 meninos e 582 meninas, residentes de favelas e
freqüentadoras de creches do bairro Vila Mariana, que foram avaliadas pelo PF.
MÉTODO: As medidas de peso e estatura foram realizadas por nutricionistas através de uma balança portátil digital KRATUS e uma fita métrica de madeira, sendo
registradas imediatamente no formulário da criança. Os dados foram registrados em um banco de dados do programa Epi Info 6,04b.
Foram analisados nessa pesquisa os bancos de 5 creches e 4 favelas, preenchidos com dados obtidos de 1996 a 2002. Devido à concomitância de crianças em creches
e favelas, e da possibilidade de uma mesma criança ter sido avaliada em mais de um ano ou visita, foram seguidos as seguintes etapas e critérios para inclusão/exclusão:
1)Os bancos de cada creche foram agrupados. Selecionou-se a faixa etária a ser estudada e excluiu-se os nomes repetidos, dando sempre preferência à primeira vez
que a criança obteve uma avaliação antropométrica completa (peso e estatura) e os dados de nome, sexo, data de nascimento (DN) e data da visita completos. Em caso
de mesmo nome com DN diferentes, foram excluídos todos os dados. Foi feita revisão sistemática para rastrear erros na escrita diferente do nome de uma mesma
criança, avaliando-se sempre a DN, sendo também excluídos os dados que poderiam conter qualquer erro.
2)Os dados de todas as creches foram agrupados e novamente foram excluídos os nomes repetidos, com os mesmos critérios da etapa anterior. Foi criado um banco
único com os dados de todas as crianças em sua primeira visita com avaliação e registro completos, na faixa etária estudada.
3)No banco das favelas foi selecionada a faixa etária de interesse em cada visita. As visitas foram agrupadas e excluídos os nomes repetidos sob os mesmos critérios
das etapas anteriores.
4)Foram agrupados os 2 bancos criados e os nomes repetidos foram excluídos de acordo com os critérios das etapas anteriores.
5)O banco final foi separado de acordo com o sexo, formando-se 2 bancos finais: um de meninos com 667 nomes, e um de meninas com 582 nomes.
Foi feito o cálculo do escore-Z para os indicadores E/I, P/E e IMC-por-idade, baseando-se nas curvas CDC2000.
O escore-Z, significa, em termos práticos, o número de desvios-padrão que o dado obtido está afastado de sua mediana de referência (de mesma idade e sexo).
A interpretação do valor obtido é feita de acordo com a tabela abaixo:
Desnutrição: Z < ou = a – 2
Risco de desnutrição: Z entre –1 e –2
Eutrofia: Z > ou = a –1 e < ou = a +1
Sobrepeso: Z entre +1 e +2
Obesidade: Z > ou = a +2
RESULTADOS: Comparando-se os 3 índices para avaliação do estado nutricional com base nas curvas CDC2000, observou-se resultados similares, porém não idênticos.
O índice de E/I mostrou-se mais sensível na avaliação da desnutrição comparado aos outros 2 índices estudados, seguido do índice P/E. O índice IMC-por-idade se
mostrou mais sensível na avaliação da obesidade, seguido do índice P/E.
Entretanto, na comparação de cada índice calculado com base nas diferentes curvas de referência analisadas nesse estudo(baseada no NCHS e CDC2000), observase uma diferença significativa, o que coloca em questão a aplicabilidade das novas curvas CDC 2000.
CONCLUSÃO: Há diferenças na avaliação antropométrica através de cada índice estudado, assim como na utilização diversa das curvas CDC2000 e das baseadas no
NCHS de 1977. A maior sensibilidade do índice E/I na avaliação da desnutrição assim como o maior sensibilidade do índice IMC-por-idade na avaliação da obesidade
mostra que não há um único índice para avaliação do estado nutricional, evidenciando a necessidade de uso criterioso baseado no conhecimento de suas vantagens e
limitações.
Participantes:
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Resumo:
Introdução: Acredita-se que o uso do álcool esteja relacionado a um comportamento sexual mais promíscuo e, por conseqüência, de maior risco de contaminação pelo
HIV, o que, no entanto, ainda não foi adequadamente estudado.
Objetivo: Comparar o comportamento sexual de um grupo de não-usuários de álcool, com grupos de usuários leves e pesados.
Método: Foram entrevistados 41 adolescentes atendidos no PROAD (Programa de Orientação e Atendimento a dependentes) do Departamento de Psiquiatria da
UNIFESP, São Paulo, em 2003, e 43 adolescentes da população geral. Esses 84 jovens foram divididos em não-usuários de álcool, usuários leves (utilizaram álcool 1
ou mais vezes por semana, nos 30 dias anteriores à coleta dos dados) e usuários pesados (utilizaram álcool diariamente, nos 30 dias anteriores à coleta dos dados) e
suas respostas foram comparadas.
Resultados: O grupo dos não-usuários contou com 52 adolescentes, com idade média de 16,46 + 1,04; o grupo dos usuários leves teve 18 jovens, com idade média de
17,00 + 1,14 e o grupo dos usuários pesados teve 14 componentes, com idade média de 16,79 + 1,19. No primeiro grupo, 50,0% dos jovens já tiveram contato sexual,
enquanto no segundo e terceiro grupos, respectivamente, esse número foi de 83,3% e 92,9% (p = 0,002), sendo que a idade média desse primeiro contato foi muito
semelhante para os três grupos (14,48 + 1,23 para o primeiro, 14,38 + 1,96 para o segundo e 13,92 + 1,12 para o terceiro – p = 0,85). A mesma ausência de significância
foi encontrada no número de relações mantidas nos 30 dias que antecederam à pesquisa, sendo as médias de 1,75 + 3,33; 2,92 + 2,75 e 8,57 + 10,13, respectivamente.
Quanto ao número de parceiros, nos 30 dias anteriores à pesquisa, não foi encontrada diferença estatística; entretanto, considerando os 6 meses anteriores à coleta dos
dados, temos que o número médio foi de 1,55 + 1,29 para os não-usuários; 4,07 + 4,80 para os usuários leves e 3,50 + 1,84 para os usuários pesados (teste t: t = 2,45;
p = 0,018), o que caracteriza maior promiscuidade dos usuários de álcool. Quanto ao uso de preservativo, 65,2% dos jovens do grupo de não-usuários declarou tê-lo
utilizado sempre ou na maioria das vezes nos 6 meses antecedentes à pesquisa. Esse número foi de 86,7% para os usuários leves e de 75,0% para os usuários pesados
(p = 0,05). Um dado relevante é a manutenção de contato sexual sob efeito de álcool ou outras drogas, já que 80,0% dos adolescentes do primeiro grupo negaram a
prática contra 33,3% no segundo grupo e 83,3% no terceiro grupo (p = 0,009), o que caracteriza o uso leve de álcool como um fator que aumenta as chances de contato
sexual de risco para contração do vírus HIV, devido ao entorpecimento gerado pelo uso das substâncias. Também foi encontrada uma diferença importante no
relacionamento com usuários de drogas injetáveis. Assim, 87,5% dos integrantes do primeiro grupo negaram tal conduta, contra 86,7% dos usuários leves e 66,7% dos
usuários pesados (p = 0,034), caracterizando também o uso diário de álcool como fator de risco para a contração da AIDS. Apesar desses dados, não foi encontrada
diferença estatisticamente significativa para a percepção dos jovens do risco de possuírem a AIDS, já que 91,8% dos não-usuários, 88,2% dos usuários leves e 76,9%
dos usuários pesados de álcool declararam não haver nenhuma chance de possuírem a doença. Também não foi encontrada diferença no número de adolescentes que
já realizaram exames para detecção do HIV, nem para o número médio de exames realizados (1,63 + 0,92; 1,75 + 0,96 e 2,50 + 0,71, respectivamente). Também não
foi encontrada diferença significativa no número de relações mantidas com profissionais do sexo, com ou sem camisinha, nem no número de casos de abuso sexual. Por
fim, 6,7% dos homens não-usuários e 6,7% dos usuários leves declararam já ter mantido relações com parceiros do mesmo sexo.
Conclusão: Pôde-se constatar um menor número de adolescentes virgens entre os usuários de álcool, sem, no entanto, ser encontrada diferença na idade do início da
atividade sexual. Também não foi encontrada diferença na média de relações mantidas, embora os usuários de álcool realizem-nas com maior número de parceiros. Os
não-usuários declararam utilizar menos o preservativo, o que, entretanto, não constitui um fator de risco para o HIV, devido ao baixo número de parceiros (média de
1,55). Os dados mais importantes foram os ligados ao uso de substâncias psicoativas e o sexo, já que os usuários leves de álcool declararam ser constante a prática de
sexo sob efeito de substâncias e os usuários pesados mantiveram maior número de relações com usuários de drogas injetáveis, caracterizando fatores de risco para a
AIDS, sem que, no entanto, fosse encontrada diferença na percepção de risco ou no número de exames diagnósticos realizados.
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Resumo:

Introdução: A lente de contato (LC) é um objeto utilizado sobre a córnea ou córnea-esclera, tendo como principal objetivo corrigir erros refrativos já que possui os mesmos
princípios ópticos que às lentes de óculos. Segundo resultados da pesquisa realizada por Coral-Ghanem(1995), havia no Brasil, aproximadamente 1.700.000 usuários
de LC, sendo que cerca de 46% do total usam LC hidrofílica esférica de uso diário, 16% LC hidrofílica esférica de uso prolongado e 5% LC descartável. Hoje em dia
existem vários tipos de LC que proporcionam conforto e deixam o paciente satisfeito com a estética, apesar de requerer grande cuidado já que é um objeto que entra em
contato direto com o olho. Sendo assim, o usuário de LC deve seguir corretamente a rotina de cuidados necessários para conservação de suas LC e assim de saúde
ocular. Os cuidados seguem os seguintes passos: manter estojos e objetos de manuseio da lente sempre limpos, realizar limpeza e desinfecção das lentes diariamente,
e desproteinização quinzenalmente, respeitando o prazo de descartabilidade da LC. O custo para seguir corretamente os cuidados com a LC e respeitar o prazo de
descartabilidade é relativamente alto. Há uma escassez de estudos sobre custo de manutenção e de descarte de LC. Este estudo tem como objetivo calcular e comparar
o custo anual de manutenção e de descarte entre LC gelatinosas de descarte diário, quinzenal, mensal e anual.
Metodologia: Foram analisados os custos de aquisição e manutenção de diferentes tipos de LC gelatinosas. A escolha das LC e dos produtos de manutenção, foi feita
através de uma pesquisa com oftalmologistas que frequentam o Departamento de Oftalmologia da UNIFESP entre 15 e 19 de março de 2004, com o objetivo de se
chegar as LC e aos produtos de manutenção mais recomendados e utilizados atualmente. Foram criados os grupos de lentes de contato: 1 (LC de descarte diário), 2 (
LC de descarte quinzenal), 3 (LC de descarte mensal) e 4 ( LC de descarte anual) e os grupos de limpadores e enzimáticos: A (Renu Plus Solução Multiuso + Fizziclean)
e B (Opti-free Express + SupraClens) A pesquisa de preço das LC foi feita em uma rede de óticas de São Paulo (com a média de preço de 5 regiões da cidade) e no do
Setor de Lente de Contato da UNIFESP. A pesquisa de preço dos produtos foi feita em três diferentes redes de drogarias de São Paulo. A pesquisa de preço foi feita em
um único dia e o custo anual foi calculado com base na pesquisa de preço deste dia. Nesse estudo não incluimos a quantidade de soro fisiológico, eventualmente utilizado
para a retirada dos produtos antes da colocação da LC sob a córnea. A quantidade de produto gasto para realização da limpeza durante o ano, foi baseado no cálculo
diário de 5 gotas para cada LC, e o gasto com a desinfecção foi baseada no cálculo feito com a quantidade de produto necessário para cobrir a lente dentro do estojo
(com a média de 6 diferentes estojos). A quantidade de LC usadas durante o ano depende do tempo de descartabilidade de cada uma. Todas as opções de uso foram
então comparadas estatisticamente.
Resultados: A média de preço das LC do Grupo 1 foi de R$ 3,68, a do Grupo 2 foi de R$ 11,91, a do Grupo 3 foi de R$ 15,03 e a do Grupo 4 foi de R$ 79,05 (preço por
unidade). A média de preço do Renu Plus Solução Multiuso foi de R$ 0,07 por ml, a do Opti-free Express R$ 0,07 por ml, a do FizziClean foi de R$ 1,70 por comprimido
e a do SupraClens R$ 6,65 por ml. Calculando a quantidade anual de LC, produto de limpeza, desinfecção e desproteinização para cada grupo, chegamos aos seguintes
resultados: o custo anual para o Grupo 1 foi de R$ 2.684,94, para o Grupo 2A foi de R$ 651,81, para o Grupo 2B foi de R$ 645,71, para o Grupo 3A foi de R$ 484,41,
para o Grupo 3B foi de R$ 624,99, para o Grupo 4A foi de R$ 325,50 e para o Grupo 4B foi de R$ 431,48. Observamos que 45% do custo total do Grupo 4B, é referente
ao custo com produto desproteinizante, sendo que a LC representa 37% do custo total. No Grupo 4A, a LC representa 49% do custo total, sendo que o produto de
limpeza e desinfecção representam 26% e o desproteinizante 25% do custo total. Outro importante observação, foi a de que a desproteinização através de gotas (com o
Supra Clens) teve um custo para as LC anuais 2,38 vezes maior em relação a desproteinização através de compridos (neste caso com o Fizziclean)
Conclusões: Concluimos que entre as opções de LC e de produtos de manutenção calculadas e pesquisada neste estudo, a opção que apresenta o menor custo para o
paciente é o uso de LC de descarte anual, utilizando para sua manutenção Renu Plus Solução Multiuso e o sistema de desproteinização através de comprimidos, com
Fizziclean (referentes ao Grupo 4A). Como era esperado, o custo mais alto foi o do Grupo 1, (LC de descarte diário), sendo que o custo anual deste grupo foi 8,38 vezes
maior que o custo anual do Grupo 4A.
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Resumo:

Introdução: Os diferentes níveis do desenvolvimento humano possuem características universais e individuais decorrentes do quanto eles estão sujeitos a determinantes
genéticos (biológicos ou genéticos) e ambientais. No processo de desenvolvimento da linguagem os determinantes genéticos sofrem importante influência ambiental,
fato evidenciado em diferentes estudos. A identificação precoce de crianças de risco neste processo é fundamental, visto que atrasos de aquisição e desenvolvimento
de linguagem se associam a inabilidades acadêmicas e problemas de comportamento.
Objetivo: Identificar fatores de risco psicossocial e biológico e possíveis atrasos de desenvolvimento em crianças recém-ingressas em escola Municipal de Educação
Infantil.
Método: Das 137 crianças matriculadas em Escola Municipal de Educação Infantil, 90 (65,69%) tiveram suas mães entrevistadas por meio de questionários de
identificação de condições físicas, psicossociais e de desenvolvimento. Os dados foram analisados descritivamente.
Resultados: 71,11% das crianças tinham quatro anos, 64,44% eram do sexo feminino e 72,22% não freqüentaram creche. 5,55% das crianças nasceram com peso
inferior à 2500g. 26,66% mães tinham menos de cinco anos de estudo, sendo que 14,44% das famílias viviam com renda mensal inferior a um salário mínimo. Os
problemas psicossociais mais referidos foram financeiros (36,66%) e familiares (35,55%). 35,08% das meninas apresentaram problemas em três áreas de
desenvolvimento, sendo o de aprendizagem, o mais citado (80,70%), seguido de problemas de fala (56,14%). 36,36% dos meninos apresentaram problemas em duas
ou três áreas, sendo aprendizagem (87,87%) e fala (81,81%) os mais citados. As cinco crianças que nasceram com baixo peso apresentaram atrasos no desenvolvimento
motor e de aprendizagem. Das 14 crianças (15,55%) que tiveram alguma intercorrência neonatal, 13 das mães referiram problemas de aprendizagem.
Conclusão: Condições de nascimento adversas associadas a adversidades ambientais, incluindo criança sem experiência pré-escolar parecem associar-se a maior risco
de desenvolvimento.
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Resumo:

INTRODUÇÃO:
O número de aborto tem sido cada vez mais alto, principalmente nos países em que ele é legalmente permitido em casos de risco de morte da mãe ou em casos de
estupro. Ele tem aumentado muito por ser considerado, por algumas mulheres, como um meio de esterilização eficiente ou por causa do preconceito, ainda encontrado,
contra mãe solteira. Portanto, a pesquisa baseia-se em fazer uma estatística dos abortos realizados no ano de 2000 no sub-distrito de Vila Madalena e para obter
respostas fidedignas é usada uma técnica em que a entrevistada não omita tal fato, que é o caso de muitas mulheres quando questionadas sobre o assunto, e que sua
resposta, escrita por ela e colocada num envelope, fique em segredo do pesquisador.
OBJETIVO:
1ª ETAPA: Identificar o modelo de regressão logística que melhor traduza a ocorrência de abortos provocados no transcorrer da vida reprodutiva das mulheres em idade
fértil. 2ª ETAPA: Identificar o modelo de regressão logística que melhor traduza a ocorrência de abortos provocados entre as mulheres que engravidaram ao menos uma
vez no transcorrer de suas vidas reprodutivas. Comparar criticamente os resultados obtidos nos dois itens acima mencionados.
MÉTODO:
O ponto de partida para a identificação de cada um dos modelos de regressão logística é a avaliação da associação entre a variável resposta – com e sem aborto, no
caso do modelo referido no objetivo específico – e as variáveis explicativas. A saber: MÉTODO – que resume as informações referentes a estar ou não usando métodos
contraceptivos no momento da entrevista e, em afirmativo, qual o método utilizado. IDADE – idade da mulher no momento da entrevista, a ser avaliada em termos de
grupos etários qüinqüenais. ESTCONJ – estado conjugal da mulher no momento da entrevista. NAVI – número de Nascidos Vivos tido pela mulher no transcorrer de sua
vida reprodutiva. FAVORÁVEL – situações para as quais a mulher verbaliza aceitar ou não a provocação de um aborto. IDEAL – número de filhos considerado ideal pela
mulher. ESCOLARIDADE – refere-se aos anos de estudo efetivados pela mulher até o momento da entrevista. A partir da análise de associação entre variável resposta
e variáveis explicativas, estas últimas serão dicotomizadas, e avaliadas através do Teste de Qui-Quadrado. Como não temos um número muito grande de variáveis
explicativas, optou-se, então, pela introdução de todas no modelo de regressão logística que incluiu, na 1ª etapa, 1 interação de 1ª ordem (Navi x Idade). Adotou-se um
nível de significância de 5% e as variáveis que apresentaram p-valor superior a 5% foram retiradas do modelo. Por fim, mediante avaliação da função de máxima
verossimilhança foi fixado o modelo a ser adotado.
RESULTADOS:
Os modelos finais encontram-se descritos abaixo, com a qual observa-se que as variáveis que mostraram-se conjuntamente associadas à variável resposta foram, na 1ª
ETAPA: Método, Favorável, Navi e a interação Navi x Idade – e na 2ª ETAPA: Favorável, Estconj, Defasagem (Navi – Ideal) e Gestações – compreende o número de
gestações, ou seja, nascidos vivos mais aborto(s) realizado(s).
1ª ETAPA – MÉTODO(usa MAC/não usa): Odds Ratio=0,54, Intervalo de Confiança (I.C.) a 95%= [0,34 ; 0,85] e p-valor= 0,008;
FAVORÁVEL(outros/nunca,lei): Odds Ratio=5,37, I.C. a 95%= [3,64 ; 7,94] e p-valor <0,001;
NAVI (sim/não): Odds Ratio5,18, I.C. a 95%= [3,30 ; 8,14] e p-valor <0,001;
INTERAÇÃO (Navi x Idade): Odds Ratio= 0,54, I. C. a 95%= [0,34 ; 0,86] e p-valor= 0,010;
2ª ETAPA
FAVORÁVEL (outros/lei): Odds Ratio= 0,39, I.C. a 95%= [0,19 ; 0,77] e p-valor= 0,77;
ESTCONJ (outros/casada): Odds Ratio= 3,24, I.C. a 95%=[1,70 ; 6,19] e p-valor= 6,19;
DEFASAGEM: Odds Ratio= 4,73, I.C. a 95%= [2,59 ; 8,65] e p-valor= 8,65;
GESTAÇÕES: Odds Ratio: 50,75, I.C. a 95%= [17,61 ; 146,28] e p-valor= 146,29;
Os resultados apresentados são preliminares, pois tivemos que dar uma parada de um mês e meio por motivos de licença saúde da orientadora e portanto, analisaremos
todos os dados ainda antes da confecção do pôster.
CONCLUSÃO:
O fato de não utilizar método contraceptivo, não aceitar que o aborto seja realizado em nenhuma situação ou apenas em casos que estejam previstos na lei, ter filhos
nascidos vivos e ter mais de 18 anos com pelo menos um filho protegem a mulher de realizar um aborto na 1ª etapa. Já na 2ª etapa, aceitar a realização do aborto, não
ser casada, ter mais filhos que o ideal para ela e ter duas gestações ou mais, a protege de realizar o aborto. Portanto, nas duas etapas ter pelo menos um filho nascido
vivo protege a mulher, em idade fértil e as que tiveram pelo menos uma gestação no transcorrer de sua vida reprodutiva, de realizar o aborto. Sendo assim, os outros
fatores como a escolaridade não influenciam no fato de realizar ou não aborto.
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Resumo:
Introdução: em estudo realizado em 1998, verificou-se inadequação de encaminhamentos e da qualidade dos registros do Ambulatório Geral de Pediatria do HSP. A
partir desses dados promoveu-se uma reorganização, envolvendo seus diferentes setores.
Objetivo: avaliar o impacto da reorganização do Ambulatório Geral de Pediatria do HSP.
Métodos: estudo descritivo transversal com utilização de dados secundários. Foi considerada a totalidade de primeiras consultas de crianças de 0 a 14 anos, no período
de julho a dezembro de 2003. Os dados foram obtidos dos prontuários informatizados e gerenciados pelo Clinic Manager.
Resultados: foram analisados prontuários de 470 crianças, após exclusão de 43 (8,4%) por falta de informações. A faixa etária de menores 4 anos apresentou maior
número de atendimentos. Quanto à origem, 186 (39,6%) foram encaminhadas do Pronto Socorro, 133 (28,3%) da Triagem, 81 (17,2%) das especialidades pediátricas,
17 (3,6%) do Berçário e 53 (11,3%) de outros serviços externos ao HSP. Os cinco diagnósticos mais freqüentes foram: cefaléia 40 (7,9%), infecção de trato urinário 34
(6,7%), dor abdominal 28 (5,5%), anemia 27 (5,3%) e chiado no peito 22 (4,3%). Em 220 (46,8%) consultas foram solicitados exames subsidiários. Verificou-se que em
439 (93,4%) prontuários constava um motivo de encaminhamento relacionado às hipóteses diagnósticas estabelecidas na consulta, em 439 (93,4%) as queixas referidas
estavam de acordo com os motivos de encaminhamento e, em 436 (92,8%), relacionavam-se às hipóteses diagnósticas estabelecidas.
Conclusão: neste estudo de 2003 constatou-se redução de prontuários sem informação quanto à origem e motivo do encaminhamento e maior concordância entre a
queixa referida pela mãe ou responsável, motivo do encaminhamento e hipóteses diagnósticas estabelecidas na consulta, sem mudanças significativas no perfil de
morbidade. Concluiu-se que as medidas tomadas foram efetivas para melhora dos processos de organização interna deste serviço.
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Resumo:
Este estudo, uma pesquisa exploratória qualitativa, teve por objetivo conhecer o significado do processo saúde-doença-cuidado para pessoas em situação de rua e
trabalhadores que atuam em um centro de convivência na cidade de São Paulo. Fundamenta-se na premissa de que quanto maior for a desigualdade social de um país,
maior será a repercussão na qualidade de vida e, consequentemente de saúde, da sociedade de uma forma geral e do indivíduo e sua família em particular. O povo de
rua é composto por milhares de pessoas, de famílias, que vivem na e da rua. As políticas voltadas à esta população são compensatórias, assistencialistas. Quando não
são ignorados, são tratados como objetos da tutela estatal, da filantropia privada ou da caridade das igrejas. Se, por um lado, são tidos como incômodos ocupantes das
vias públicas, por outro, sentem-se incomodados pelos olhares que lhes são direcionados. A relação público-privado se mistura no cotidiano do povo da rua. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp/ HSP. Foram entrevistados quatro moradores de rua e quatro trabalhadores As entrevistas foram gravadas,
realizadas e transcritas pelos próprios pesquisadores. Os dados foram analisados por meio da hermenêutica. Os resultados mais relevantes mostram que quanto à
compreensão do processo saúde-doença há convergência entre os narradores, ou seja o povo de rua e os trabalhadores entendem que os determinantes biológicos e
psicológicos interferem na qualidade de saúde do morador de rua. Apesar de considerarem que os fatores sociais influem nas condições de vida, não julgam serem
problemas de saúde. Apontam que o ambiente da rua não é saudável, fundamentando seus argumentos na dificuldade de acesso à serviços que lhes propiciem o
atendimento às necessidade básicas de sobrevivência - higiene, alimentação, abrigo, segurança, entre outras. Salientam que alguns agravos à saúde são ´´típicos´´ de
quem mora na rua, uma vez que estão associadas ao modo de viver na e da rua, como por exemplo, os problemas respiratórios e dermatológicos, bem como o alcoolismo
e a drogadição. No que se refere ao cuidado com a saúde constatamos que há divergência de opinião entre os moradores de rua e os trabalhadores, principalmente
quanto ao acesso aos equipamentos e qualidade do serviço prestado. Os moradores de rua preferem o atendimento no pronto socorro alegando que seus problemas
são resolvidos. Afirmam que o serviço oferecido nas Unidades Básicas de Saúde é burocrático e demorado - têm dificuldade em compreender o agendamento de
consultas, bem como a complexidade desse equipamento de saúde. Por sua vez, para os trabalhadores o maior problema é a discriminação que o morador de rua sofre
pelos profissionais da saúde, apontam que isso ocorre em decorrência da escassez de habilidade desses técnicos, pautado no desconhecimento da vida na rua. Para
eles o morador de rua não têm espaço na sociedade, refletindo no sistema de saúde. Para ambos os segmentos o maior problema esta na obtenção de medicamento.
Os narradores destacam ainda que existem diferentes formas de se viver na rua e cada qual implica em se ter mais ou menos saúde - alguns escolhem os albergues,
quando há vaga, outros ficam só ou se organizam em grupos e optam por ficar nos logradouros públicos. Quando argüidos sobre que ´´conselhos´´ dariam a alguém que
estivesse ´´entrando na rua´´ observamos divergência nas respostas. Os moradores de rua aconselham que cada um siga os passos que eles próprios escolheram, os
trabalhadores recomendam que se vinculem à equipamentos sociais destinados ao atendimento do povo de rua. Isso posto, concluímos que a vida na rua é um processo
dinâmico, o tempo na rua determina o rompimento do morador com seus antigos vínculos familiares diminuindo a possibilidade de sair da rua, quando isso ocorre passam
a assumir características próprias que os identificam como ´´povo de rua´´, mal cheirosos, mal trapilhos. Destas características advêm os estigmas. O povo de rua na
sua totalidade é heterogêneo, nem sempre identificado, se confunde com os demais segmentos da nossa sociedade. Cremos que o ideal é a existência de políticas que
minimizem a desigualdade econômica de tal forma que o país não tenha pessoas em situação de pobreza absoluta, levando à indigência, entretanto observamos que tal
questão está longe de ser atingida dado políticas emergentes de cunho neo-liberal. Enquanto essa utopia não se viabilizar em realidade cabe a manutenção de
equipamentos sociais e de saúde capazes de atender com qualidade ao povo que vive na e da rua, para tal é fundamental capacitar profissionais e assegurar infraestrutura física e material para a operacionalização destes serviços.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Eletrorretinografia Multifocal (mfERG) é uma técnica usada para avaliar os potenciais elétricos originários de múltiplas áreas da retina em resposta à
estimulação luminosa. O exame é indicado para a avaliação funcional de maculopatias, Retinose Pigmentaria com preservação da área central, toxicidade retiniana
(cloroquina, tamoxifeno, quinino, entre outros) e outros. Anormalidades no mfERG podem preceder alterações de fundo de olho. A proposta deste estudo é estender a
faixa etária anteriormente estudada (18-24 anos) para 25 a 40 anos, submetendo os grupos a um estudo estatístico comparativo.
METODOLOGIA: O mfERG foi realizado em 24 voluntários normais com idade variando entre 25 a 40 anos (média de 33,98±5,59) e comparada com 24 voluntários
normais com idade variando de 18 a 24 anos (média de 22,73±1,74). Os critérios de inclusão foram: acuidade visual de 0.0 logMAR (ou 20/20 Snellen) com a melhor
correção óptica; ausência de queixas visuais, história familiar negativa para doenças visuais; ausência de utilização de medicamentos para controle de doenças
sistêmicas; concessão do termo de consentimento livre. O mfERG foi obtido em um olho após dilatação pupilar utilizando um eletrodo bipolar em forma de lente de
contato (Gold Lens) com a córnea pré-anestesiada. O sistema eletrodiagnóstico Véris 5.1d66 foi utilizado para a aquisição e posterior análise dos dados. Foram obtidas
103 respostas a partir de estímulos hexagonais brancos (280 cd/m2) e pretos (0,45 cd/ m2 ) subentendendo 25º de área retiniana, em seis anéis com excentricidade de
0º, 5º, 10º, 15º, 20º e 25º.Os parâmetros da onda bifásica do mfERG, como latência (ms) da primeira deflexão negativa (N1) e da primeira deflexão positiva (P1) e
amplitude pico-a-pico (nV/grau2) N1-P1 foram calculados para cada registro.
RESULTADOS: As amplitudes médias (nV/grau2) N1-P1 para estímulos a 0º, 5º, 10º, 15º, 20º e 25º foram, respectivamente, de: 72,18±14,05; 43,48±9,45; 33,08±8,47;
27,48±7,50; 22,93±6,25; 23,37±6,52. As latências médias (ms) de N1 para estímulos a 0º, 5º, 10º, 15º, 20º e 25º, foram, respectivamente, de: 14,86±1,31; 14,68±1,08;
13,63±0,82; 13,15±0,81; 13,68±0,78; 13,68±0,66. As latências médias (ms) de P1 para estímulos a 0º, 5º, 10º, 15º, 20º e 25º, respectivamente, de: 27,52±1,90;
27,22±1,14; 26,18±0,95; 25,48±1,07; 25,61±1,03; 25,71±1,00. Comparando-se os resultados de amplitude e latência de N1-P1 com a faixa etária anteriormente estudada
(teste-t de Student; Mann-Whitney), não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).
CONCLUSÃO: Os critérios de média e desvio padrão foram utilizado na determinação dos valores de amplitude e latência de N1 e P1 para o mfERG, encontrou-se
valores compatíveis com as descrições anteriores. Dados adicionais com faixas etárias diferentes já estão sendo obtidos para determinar os efeitos da idade sobre o
mfERG.
Participantes:

Ronaldo Antonio dos Santos, Josénilson Martins Pereira, Adriana Berezovsky

296

Título:

Prevalência de doenças alérgicas em escolares da região centro-sul do município de São Paulo
(´´International Study of Asthma and Allergies in Childhood - ISAAC fase III´´)

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Bergamo, S.L.; Melo, K.C.; Nunes, I.C.C.; Solé, D.
Samanta Loraine Bergamo
Dirceu Sole - UNIFESP - Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia

Resumo:
Objetivo: Determinar a prevalência de asma, rinite e eczema atópico entre escolares de treze e quatorze anos residentes da região centro-sul do município de São Paulo
tendo como instrumento de pesquisa o questionário escrito (QE) auto-aplicável padrão ISAAC (fase III). Comparar esses índices com os anteriormente obtidos na primeira
fase (1996).
Método: O QE do ISAAC foi aplicado em escolares matriculados nas escolas da região centro-sul do município de São Paulo que participaram da primeira fase (Brooklin,
Campo Belo, Ipiranga, Jabaquara, Moema, Paraíso, Sacomã, Saúde, Vila Clementino e Vila Mariana). A pesquisa foi realizada mediante a autorização dos diretores e/ou
coordenadores educacionais. Os QE foram respondidos pelos próprios alunos de 13 e 14 anos (N= 3095). O QE padrão é constituído de oito questões sobre asma, seis
sobre rinite e sete sobre eczema atopico. Os dados obtidos dos QEs adequadamente preenchidos foram transferidos a um banco de dados fornecido pelos coordenadores
do estudo ISAAC (Epi-Info 6.0) e foram analisados segundo sexo e os valores gerais comparados aos anteriormente obtidos com o mesmo método e na mesma localidade
(1996; N=3008).
Resultados: A amostra foi constituída por 3095 escolares sendo 48% meninos e 52% meninas. A prevalência de asma foi calculada segundo a resposta positiva à questão
seis do QE – modulo asma: ´´Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve asma?´´ e os resultados foram de 10.6% do total e sem diferenças entre os sexos (10% versus
10.6%, respectivamente meninos e meninas). A resposta afirmativa para a questão 4 do QE módulo – asma que se refere ao sono prejudicado por chiado mais que uma
vez na semana foi maior entre as meninas (11.9% entre as meninas versus 8.3% entre os meninos). A resposta afirmativa à questão 7, relacionada a fala prejudicada
por chiado não mostrou diferença entre os sexos (2,3% versus 3,5%). A prevalência de rinite encontrada foi calculada com base na resposta a questão seis do QE –
modulo rinite: ´´Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve rinite?´´ e foi de 32.1% sendo maior entre as meninas (34.7% versus 29.3%, respectivamente). A resposta
afirmativa à questão 5 do QE – módulo rinite com relação à restrição às atividades diárias (nunca ou mais que uma vez por semana) houve diferença significativa entre
os sexos (17.3% das meninas versus 11.5% dos meninos). A prevalência de eczema atópico foi obtida com base na resposta positiva à questão seis do QE – modulo
eczema: ´´Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve eczema?´´ e foi de 12.8% havendo maior prevalência entre as meninas (9,5% versus 15,8%). A resposta afirmativa
à questão 5 do QE módulo – Rinite com relação a acordar a noite pela coceira (nunca ou mais que uma vez na semana) foi maior entre as meninas (1,14% dos meninos
versus 3,17% das meninas).
Conclusão: Baseado nestes resultados pode-se concluir que na amostra analisada a rinite apresentou a maior prevalência entre as doenças alérgicas avaliadas. Nas
meninas da amostra estudada se observou maior prevalência de rinite e eczema diagnosticado por médico que nos meninos.
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Resumo:
A hipertensão arterial (HA) é uma das doenças mais prevalentes entre a população adulta mundial. Sua inclusão no rol de prioridades do Ministério da Saúde é resultado
de estudos epidemiológicos que demonstram maior morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) em pessoas com hipertensão arterial, situação que
se agrava nos estratos socioeconômicos menos favorecidos. Ressalte-se ainda que indivíduos com menor escolaridade e trabalhadores semi-qualificados ou não
qualificados apresentaram maior prevalência de hipertensão quando comparados aos estratos socioeconômicos mais elevados.
O objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência de hipertensão arterial e de hipertensão arterial controlada, bem como de alguns de seus fatores de risco entre
os quais o tabagismo, predisposição à dependência ao álcool, a obesidade, o nível de satisfação com o trabalho, a família, o salário, os estudos e, a vida e, a percepção
de saúde, em adultos de 20 ou mais anos de idade residentes na Comunidade Paula Ney, no distrito administrativo de Vila Mariana no Município de São Paulo.
Métodos: Estudo transversal realizado por meio de inquérito domiciliar. Os elegíveis foram entrevistados (questionário padronizado) e submetidos à aferição da pressão
arterial, da estatura, do peso, das circunferências abdominal, do quadril e do braço. Os entrevistadores, 5 alunos do curso de medicina, foram treinados e, as medidas
foram feitas de acordo com critérios aceitos internacionalmente. Foram considerados hipertensos os que tiverem pressão arterial (PA) sistólica >= 140 mmHg ou diastólica
>= 90 mmHg e, os indivíduos sob uso de antihipertensivos , independentemente do nível de pressão arterial aferida Os diferenciais na prevalência de hipertensão, entre
as categorias das variáveis que representam características dos indivíduos ou fatores de risco para a hipertensão, foram analisados com o teste do qui-quadrado para
duas proporções independentes, considerando-se significantes as diferenças que ocorreram com probabilidade (p) menor que 5%.
Resultados: Cinqüenta e cinco residentes preencheram os critérios de inclusão; 19 residentes não quiseram participar. A população do projeto possui as seguintes
características: 16 são do sexo feminino (44,4%), enquanto 20 correspondem a indivíduos do sexo masculino (55,6%); 5 (13,9%) se auto-declararam da cor branca,
enquanto 17 declararam-se mulatos (47,2%) e, 14, negros (38,9%). A média de idade da população estudada é de 42,9 anos, a qual também apresenta uma média de
4,5 anos de estudo. Além disso, vale destacar que apenas 5 pessoas (13,9%) eram naturais do estado de São Paulo, enquanto 31 eram de outros estados (86,1%). A
prevalência de hipertensão arterial encontrada nesta população foi de 10 pessoas, em um total de 35, o que corresponde 28,6%. Houve erro na aferição da pressão
arterial de um entrevistado. Dentre os hipertensos, 40% eram do sexo masculino, enquanto 60% do sexo feminino. Convém destacar que, de toda a população, 13
indivíduos declararam-se previamente hipertensos comprovados por um médico, o que não corresponde à realidade encontrada após o estudo. Quanto à distribuição do
índice de massa corpórea (IMC), 11 pessoas (30,6%) foram classificadas como obesas. Conforme critérios de classificação, a prevalência encontrada de tabagismo é
de 33,3% e, a de bebedores de risco de 16,7%. Por fim, de toda a população, 13,9% consideram a saúde própria excelente, 22,2% muito boa, 52,8% boa, enquanto
2,8% crêem que ela está ruim e, 8,3% muito ruim.
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Resumo:
As primeiras referências aos Juruna se reportam ao século XVII, quando habitavam a foz do rio Xingu. É uma das tribos que habitam o Parque Indígena do Xingu (PIX),
criado em 1961.
Tradicionalmente, baseiam sua subsistência na pesca com arco e anzol e no cultivo de roças. A mandioca é o principal produto, sendo usada para preparar o beiju, mas
também são plantados banana,cará, batata, milho, abacaxi, melancia e abóbora. Fazem uso de um sal de origem vegetal com baixo teor de cloreto de sódio.
Em 1970, os Juruna passaram a ser atendidos pelo programa médico da UNIFESP-EPM no PIX e foram incluídos no cadastramento médico da população. Este
procedimento tem permitido a formação de considerável acervo de informações sobre a saúde de povos indígenas, inédito no país.
Em anos mais recentes, tem sido relatado o aumento de sobrepeso e obesidade ao lado de hipertensão arterial , dislipidemia e diabetes mellitus em diversas populações
indígenas do país. Decorreriam de mudanças no estilo de vida tradicional, incluindo menor grau de atividade física, consumo de dietas ricas em carboidratos e em
gorduras e pobres em fibras.
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência das chamadas doenças do mundo ocidental: obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus, tendo por
base os dados do sistema de informações do programa de saúde da Unidade de Saúde e Meio Ambiente (USMA)/UNIFESP, no PIX. Assim, busca-se dar continuidade
ao estudo demográfico realizado em projeto anterior, focalizando agora informações de saúde como pressão arterial, massa corpórea e exames laboratoriais (dosagem
de lípides, ácido úrico e glicemia em jejum). A pesquisa bibliográfica, por sua vez, permitiu analisar determinantes socioculturais que tendem a provocar mudanças no
padrão de saúde-doença dos povos indígenas, dentro do que se denomina de transição epidemiológica.
Neste estudo são apresentados dados demográficos, antropométricos, clínicos e bioquímicos obtidos a partir de inquérito realizado em 1999. Tem por perspectiva
contribuir para o conhecimento das condições de saúde dos índios Juruna e para o planejamento das ações de saúde voltadas aos povos indígenas do Distrito Sanitário
Especial Indígena do Xingu (DISEI-MT) coordenado pela USMA/UNIFESP mediante convênio com o Ministério da Saúde.
Para realização deste estudo dispôs-se de informações de 50 indivíduos adultos (maiores de 20 anos), de ambos os sexos, o que representa 53,2% da população Juruna
adulta em 1999. Para análise, os indivíduos foram divididos em duas faixas etárias: entre 20 e 44 anos e 45 anos ou mais. Para ambos os sexos, a maior proporção de
indivíduos concentra-se na faixa etária de 20 a 44 anos. O exame clínico e a coleta de material biológico foram realizados por equipe de saúde, em visita às aldeias, em
1999.
Quanto ao estado nutricional, segundo o IMC, 29 indivíduos apresentaram sobrepeso (61%) e 3 obesidade (6,4%), sendo que os homens representam 68,7%. A média
encontrada para a população estudada foi acima do valor limite de eutrofia (25 Kg/m2 ) tanto para os indivíduos com idade entre 20 e 44 anos, quanto para os maiores
de 45 anos, em ambos os sexos.
Encontrou-se 6 indivíduos com dobra subcutânea triciptal indicando excesso de tecido adiposo (> de 12 mm para o sexo masculino e > de 23 mm para o sexo feminino),
o que representa 12,8% dentre os estudados para este dado. Dos 46 indivíduos analisados quanto à circunferência do abdômen, 29 foram caracterizados como portadores
de obesidade abdominal (20 homens e 9 mulheres), 63 % do total. Indivíduos do sexo feminino, quando comparados aos do sexo masculino, apresentaram maiores
reservas subcutâneas de tecido adiposo.
Há de se ressaltar que 25 dos 32 indivíduos com excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) apresentaram também excesso de tecido adiposo ou obesidade abdominal.
Dentre os 47 indivíduos em que foi medida a pressão arterial, 4 caracterizaram-se como hipertensos (3 homens e 1 mulher) e 8 como pré-hipertensos (4 homens e 4
mulheres). As médias da pressão sistólica são maiores no grupo etário mais velho, em ambos os sexos.
Dos 40 indivíduos estudados quanto à glicemia de jejum, 3 apresentaram glicemia alterada e 1 foi classificado como diabético.
A dislipidemia apresentou-se altamente prevalente:15 homens (dentre 20) e 13 mulheres (dentre 18). Assim, 73,7% da população teve índices de lipoproteínas que
representam risco de doenças cardiovasculares.
Destaca-se que 75 % dos indivíduos com dislipidemia apresentaram ,simultaneamente, ou pressão arterial elevada (3,5%), ou glicemia de jejum alterada (10,7%), ou
obesidade abdominal (32,1%), ou os dois últimos juntos (28,7%).
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Resumo:
INTRODUÇÃO Prevalência é a proporção de indivíduos de uma população que apresenta um evento em um período de tempo ou momento determinado. Uma neuropatia
óptica pode ser caracterizada por manifestações clínicas que podem incluir: diminuição da acuidade visual e da sensibilidade ao contraste, visão de cores prejudicada,
defeito pupilar aferente e ou alterações no campo visual. OBJETIVO Verificar a prevalência de patologias oculares no Setor de Neuroftalmologia. MÉTODO Foi feito um
estudo retrospectivo dos prontuários de pacientes atendidos, como caso novo, no ambulatório do setor de Neuroftalmologia da Unifesp no período de Janeiro 2003 a
Março 2004. Foram analisados quanto ao diagnóstico inicial, sexo e idade. O diagnóstico inicial foi subdividido em primário, secundário e terciário, quando mais do que
uma patologia era diagnosticada no mesmo paciente. O diagnóstico inicial e sexo foram relacionados. RESULTADOS Dos 316 prontuários, 278 (88%) possuíam
diagnóstico primário, 21 prontuários (6,6%) diagnósticos primários e secundários e 3 prontuários (0,9%) diagnóstico primário, secundário e Terciário. Não foram
encontrados 26 prontuários (8,2%), pois não estavam no Serviço de Arquivo Médico (SAME–Unifesp). Do total dos pacientes, 161 (50,9%) eram homens e 155 (49,1%)
eram mulheres. A média de idade dos 316 pacientes foi de 40,8 anos+/-20,9 (1-87 anos). A prevalência das patologias no diagnóstico primário mostrou 30 pacientes
(9,5%) com neuropatia óptica compressiva, 30 (9,5%) diagnóstico não neuroftalmológico, 28 (8,9%) neuropatia óptica isquêmica, 21 (6,7%) diagnóstico a esclarecer (ae),
14 (4,4%) neurite óptica, 13 (4,1%) paresia do VI par (abducente), 12 (3,8%) seqüela de AVC (Acidente Vascular Cerebral), 10 (3,2%) síndrome quiasmática, 10 (3,2%)
diagnóstico considerado normal, no que diz respeito ao exame neuroftalmológico, e 122 pacientes (38,6%) com patologias que tiveram freqüência menor do que 3%, a
saber, em ordem decrescente de aparecimento, atrofia óptica ae, papiledema, paralisia III, neuropatia óptica tóxico carencial, estrabismo, aneurisma, hidrocefalia, lesão
occiptal, neurite óptica desmielinizante, neuropatia óptica de Leber, neuropatia óptica ae, neuropatia óptica traumática, diplopia ae, nistagmo adquirido, nistagmo
congênito, papilopatia diabética, pseudotumor cerebral, síndrome tabaco-álcool, pupila tônica de Adie, amaurose, drusa de nervo óptico, neurite óptica infecciosa, lesão
retro-quiasmática, abscesso cerebral, alteração congênita das vias ópticas, arterite temporal, astrocitoma, atrofia óptica bilateral por hipertensão intra-craniana, BAV ae,
BAV não funcional (simulação), coloboma de nervo óptico, degeneração supra cerebral, displasia septo óptica, doença de Graves, epilepsia, fístula carótido cavernoso,
HIV + (hemianopsia homônima esquerda), isquemia cerebral, lesão quiasmática, malformação artério venosa, microcefalia, neurite óptica crônica, neuromielite óptica,
neuropatia óptica por orbitopatia a esclarecer, nistagmo ae, papilite de Jesen, paralisia III e VI pares, paralisia facial periférica e comprometimento do VII par, paresia III
e VII pares, paresia IV par, processo inflamatório do seio cavernoso ae, síndrome de Claude Bernard-Horner, síndrome extra-piramidal ae, síndrome Tuner, tolosa hunt,
trombose de seio cavernoso, tumor cerebral. A prevalência das patologias no diagnóstico secundário mostrou 3 pacientes (14,3%) com diagnóstico não neuroftalmológico,
2 (9,5%) papiledema, 2 (9,5%) neuropatia óptica ae, 2 (9,5%) neuropatia óptica isquêmica, 2 (9,52%) paresia do VI par (abducente) e 10 pacientes (47,6%) com patologias
que tiveram freqüência menor do que 5%, a saber em ordem decrescente de aparecimento, asmisturgênita, ataxia de Friedreich, síndrome West, lesão neuro óptica,
neurite óptica compressiva, neuropatia óptica compressiva, quiasmite, diplopia ae, síndrome tabaco-álcool. A prevalência das patologias no diagnóstico terciário mostrou
1 paciente (33,3%) com diagnóstico não neuroftalmológico, 1 (33,3%) neuropatia óptica traumática e 1 paciente (33,3%) com neuropatia óptica inflamatória. Nesse estudo
foi feita uma relação entre os diagnósticos de maiores freqüências com a variável sexo e foram obtidos os seguintes dados: no diagnóstico de neuropatia óptica
compressiva 17 pacientes eram (43,3%) mulheres e 13 (56,7%) homens, no diagnóstico não neuroftalmológico 13 (43,3%) mulheres e 17 (56,7%) homens, no diagnóstico
de neuropatia óptica isquêmica 17 (30,7%) mulheres e 11 (39,3%) homens, no diagnóstico ae 10 (47,6%) mulheres e 11 (52,4%) homens, no diagnóstico de neurite
óptica 9 (64,3%) mulheres e 5 (35,7%) homens, no diagnóstico de seqüela de AVC 3 (25%) mulheres e 9 (75%) homens, no diagnóstico de síndrome quiasmática 7
(70%) mulheres e 3 (30%) homens, no diagnóstico de normalidade 4 (40%) mulheres e 6 (60%) homens. A relação feita entre as variáveis diagnóstico e sexo, não foram
calculadas com os diagnóstico secundário e com o diagnóstico terciário, por não conterem um número significante de pacientes. CONCLUSÃO As maiores prevalências
foram de neuropatia óptica compressiva, em mulheres, e diagnóstico não neuroftalmológico, em homens.
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Resumo:
Introdução: Este projeto faz parte de um projeto maior que vem sendo desenvolvido desde 1998 em parceria com a Comissão de Mulheres Trabalhadora da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CNM – CUT), e com o financiamento do CNPq. No ano de 2003 fizemos uma visita de campo e entrevistas
com 10 trabalhadoras na Ford, de um total de 18 mulheres no chão de fábrica. Por ser pequeno o contigente de trabalhadoras na Ford, neste ano de 2004, sentimos a
necessidade de retornar à fabrica para entrevistarmos as mulheres que não haviam sido entrevistadas em 2003 (8 mulheres). A fábrica iniciou suas atividades em São
Paulo, no bairro do Ipiranga, e atualmente se localiza em São Bernardo do Campo. É composta por 4000 funcionários (entre o pessoal da administração e trabalhadores
do chão de fábrica).Embora a inclusão da mulher em 10% das vagas da fábrica fosse garantida por Lei, no Brasil, tal inclusão deu-se por sugestão da comissão de
fábrica, quando de sua visita à matriz norte-americana, nos anos de 1995. Em 1998 houve abertura de 200 vagas, das quais 50% seriam destinadas às mulheres. Foinos informado que a partir dessa época não foram abertas mais vagas para a contratação de trabalhadores, decorrência clara do processo de reestruturação produtiva.
A maioria das mulheres concentra-se na linha de caminhões (17 mulheres) e apenas uma mulher no setor de pintura. Duas das entrevistadas foram contratadas pelo
SENAI, fazendo um percurso diferente das demais, e suas funções também são diferenciadas apesar de trabalharem no chão de fábrica. Elas foram contratadas depois
de 1998.
Objetivos: Conhecer os processos de reestruturação produtiva e seus impactos sobre a natureza do trabalho das mulheres, levantar os tipos de doenças e acidentes do
trabalho a que as mulheres têm sido submetidas na fábrica, verificar e conhecer o impacto da reestruturação produtiva e da precarização das condições de trabalho na
saúde e na vida sexual e reprodutiva das mulheres trabalhadoras, compreender quais são suas estratégias de defesa frente à ameaça de exclusão e do desemprego.
Metodologia: Metodologia de natureza qualitativa tendo como técnicas a realização de 18 entrevistas gravadas, com roteiro semi-estruturado realizada com as
trabalhadoras que se dispuseram a participar desta fase da pesquisa e da observação do campo. Teve-se como campo de pesquisa a Ford localizada na Grande São
Paulo.
Considerações preliminares: O processo de reestruturação produtiva é facilmente percebido através da nova tecnologia utilizada. Há automatização em quase todos os
setores, o que implica no aumento do desemprego e ao mesmo tempo na intensificação do ritmo e precarização do trabalho (os postos exclusivamente manuais são
aqueles onde houve dificuldade na introdução de robôs/máquinas, sendo muitas vezes insalubres). Com intuito de diminuir gastos e mão de obra, a produção de alguns
itens, como chassis, pneus, tanque de gasolina e caixa de direção, foi terceirizada pela Ford. A inauguração do novo pólo de produção na Ford na Bahia diminuiu as
perspectivas de lançamento de novos produtos em São Bernardo, assim como aumentou a insegurança em relação ao emprego. Tais fatos se devem à nova política da
empresa, que aponta uma transferência da produção para a região Nordeste, uma vez que os custos com a produção aí são menores, devido aos maiores incentivos
fiscais. As mais freqüentes queixas de saúde são as LERs/DORTs e principalmente as lombalgias segundo o médico do trabalho da Ford.
Participantes : Júlia Teixeira Sperry Cezar Meiry Fernanda Pinto,Natalia Joelsas Timerman, Eleonora Menicucci de Oliveira.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Os Pronto Socorros são os locais mais procurados pelas mulheres que sofrem violência sexual.Os serviços lidam com duas problemáticas: por um lado,
é necessário que consigam perceber/reconhecer a violência sofrida pela mulher, dando credibilidade a uma queixa/narrativa e por outro, precisam romper com a tendência
de medicalizar os eventos observados.
OBJETIVOS: Avaliar qualitativamente os serviços do Hospital Artur Ribeiro Saboya, Hospital São Paulo e Hospital Pérola Byington. Os três serviços são especializados
no atendimento às vítimas de violência sexual e realizam abortos nos casos previstos por lei.
METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a qualitativa por meio de entrevistas gravadas com as usuárias e os/as profissionais dos serviços, observação do fluxo do
atendimento e leitura dos prontuários.
DISCUSSÃO: Nos três serviços os profissionais apontaram a divulgação deficiente como um fator que dificulta o acesso. Os profissionais referiram que para melhorar o
acesso a este tipo de serviço há necessidade da violência sexual ser tratada como um problema de saúde pública, implementando campanhas para divulgação dos
serviços que prestam atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, e das medidas que elas devem tomar em caso de estupro. As mulheres são encaminhadas
das delegacias e por livre demanda. O Hospital Pérola Byington possui um convênio com a Secretaria de Segurança Pública e desde 2001 conta com o Programa BemMe-Quer que oferece transporte às mulheres da delegacia até o Hospital e realiza exame de corpo e delito também no hospital, pois possui uma equipe do IML. Após
essa parceria entre as Secretarias Estaduais de Segurança Pública e Secretaria da Saúde a demanda do HPB aumentou muito, dificultando o acesso aos demais
serviços.
Quanto ao acolhimento, os profissionais apontaram avanços, pois acreditam que os serviços de atendimento às vítimas de violência sexual passaram a ser respeitado
pela sociedade e pelos próprios hospitais. Com relação à responsabilidade sanitária, os profissionais disseram gostar de trabalhar nos serviços, sentem-se cumprindo
um dever e sendo solidários às vítimas, alguns passaram a concordar com o aborto em casos de estupro. Apesar de estarem satisfeitos por trabalhar nesse atendimento,
sentem-se emocionalmente sobrecarregados e destacaram a necessidade de supervisão e apoio psicológico aos profissionais das equipes. Os profissionais disseram
que ainda são vítimas de preconceito por parte de colegas dos hospitais, embora isto venha diminuindo.
Com relação à resolutividade os profissionais do HPB afirmaram que o material, espaço físico, infra-estrutura, são adequados para o atendimento e apresentaram como
sugestões a contratação de outros profissionais para dar conta da demanda (aproximadamente 70 casos novos por semana), a contratação de um pediatra para atender
as crianças que sofrem abuso, e a realização das sorologias no próprio hospital, para que as pacientes não tenham que se deslocar para o Hospital das Clínicas, onde,
atualmente, estes exames são realizados. O Hospital Jabaquara foi o primeiro hospital (1989) a ter um serviço especializado no atendimento às mulheres vítimas de
violência sexual e a realizar abortos previstos por lei, porém após a implantação do PAS o serviço sofreu uma desestruturação e ainda hoje sofre as conseqüências
disso, pois não possui um ambulatório para o seguimento das pacientes. O Hospital São Paulo iniciou o serviço em 1998 no prédio dos ambulatórios no mesmo local do
pré-natal.Os profissionais e as mulheres afirmaram que o local não era apropriado, porém em 2000 o serviço foi transferido para a Casa Domingos Delascio, lá o ambiente
é acolhedor e há privacidade para a realização do seguimento. Os três serviços possuem em suas equipe profissionais de enfermagem, médicos/as, psicólogas,
sociólogas, advogadas e assistente sociais. As mulheres afirmaram que o atendimento multidisciplinar foi fundamental para o restabelecimento de suas vidas. O
atendimento multidisciplinar é fundamental, pois o estupro acarreta danos físicos, psíquicos e em alguns casos até a morte.
Quanto o fluxo do atendimento, pode-se observar diferenças entre os três Serviços estudados; embora todos os três tenham a porta aberta para o acesso não
necessitando de marcação de consultas, serem acolhedores e respeitosos, no Serviço do Hospital São Paulo o acompanhamento das mulheres, sobretudo na parte
psicológico é mais completo, além de ter em sua equipe uma advogada que acompanha as mulheres à delegacia e se for o caso no andamento dos processos criminais.
Os campos realizados permitem ratificar a importância desses serviços, a necessidade de sua descentralização do município de São Paulo e a introdução da temática
nos currículos dos cursos da área da saúde.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O tema da violência passou a ser objeto de reflexão na área da saúde em razão do aumento, a partir dos anos 80, das mortes e lesões por causas
externas (acidentes de trânsito, homicídios, agressões e suicídios) ao lado do maior controle das doenças infecto-contagiosas. A esta realidade se somou a atuação de
movimentos organizados da sociedade civil, como o de mulheres e de defesa dos direitos das crianças e adolescentes que denunciaram as violências sofridas,
impulsionando ações e políticas públicas.
As informações sobre mortalidade e de morbidade estão incluídas na Classificação Internacional de Doenças (CID 10-capítulo XX) no grupo causas externas. O uso
dessa categoria para o estudo da violência é difícil, sobretudo, quando se trata de decidir a intencionalidade dos eventos.
O problema desta pesquisa diz respeito ao atendimento em saúde a violências e lesões autoprovocadas, num hospital de emergências estrategicamente estruturado em
uma área de grande densidade populacional e próximo a importantes vias de tráfego – Hospital Municipal Arthur R. de Saboya. Esse serviço foi escolhido por ter criado,
em 2001, uma atenção específica aos casos de violência e também por abrigar o Centro de Controle de Intoxicações/CCI, referência municipal no atendimento às
intoxicações. A questão subjacente é como os profissionais de saúde, formados no modelo biomédico para exercer uma prática voltada ao corpo doente, lidam com
corpos violentados, feridos; como os profissionais formados para lidar com a luta pela vida tratam os casos de lesões autoprovocadas, como tentativas de suicídio, abuso
por drogas/álcool e automedicação.
OBJETIVO: Investigar como os profissionais de saúde identificam e tratam os casos de violência e lesões autoprovocadas num hospital de emergências no município de
São Paulo.
METODOLOGIA: Os propósitos da pesquisa orientaram a opção pela metodologia de natureza qualitativa com utilização de observação dos atendimentos, estudo da
trajetória percorrida pelos casos e rotina de atendimento, estudo de dados e registros hospitalares e entrevistas roteirizadas com profissionais de saúde. O trabalho de
pesquisa desenvolvido nessa etapa acompanhou uma mesma equipe de plantão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: De acordo com a análise dos resultados parciais, na percepção dos profissionais, “os casos de violência” são entendidos particularmente
como violência doméstica e familiar. Os casos de ferimentos por armas de fogo ou brancas não se enquadram nessa categoria, na medida em que são vistos como a
própria razão de ser da emergência. A necessidade de outra atenção aos casos de violência é entendida como situação que foge as suas funções (racionalidade do
trabalho em emergência) e são encaminhadas aos profissionais de psicologia e de assistência social.
Há uma cristalização do lugar da vítima como aquela que tem fragilidades (criança, mulher, idoso), desde que não seja identificada com um ato provocado. As observações
e entrevistas realizadas indicam que a classificação do ato (intencionalidade ou não) direciona a conduta do profissional de saúde em relação ao paciente atendido.
Como exemplo, há situações de constrangimento ou de descaso com pessoas que tentaram suicídio ou fizeram abuso de drogas/álcool, com uso do jargão “atender
bem quem quer viver”.
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