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XIV 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 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 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, 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 2006,
quatorze anos na UNIFESP. Esta importante ação indutora do CNPq ampliou de maneira
considerável a iniciação científica na Instituição.
No período de agosto/2005 à julho/2006, duzentos e sessenta e dois (287) alunos de graduação
receberam bolsa de IC e apresentarão seus trabalhos durante o XIV 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 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 e de outras Instituições.
Em nome dos docentes e funcionários técnico-administrativos da UNIFESP, em especial de
todos da Pró-Reitoria de Graduação, damos as boas vindas aos participantes, desejando sucesso
nesta reunião, e que as discussões dos resultados sejam de grande proveito no encaminhamento
dos trabalhos de cada um.

Helena Bonciani Nader
Lucia de Oliveira Sampaio
Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello
Pró-Reitoria de Graduação

PROGRAMAÇÃO DO XIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO

19/06
18:00 horas Abertura
Palestra proferida pelo Diretor Científico da FAPESP
Prof. Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz
Local: Teatro Marcos Lindenberg
20/06
08:00 às 10:30 horas - Apresentação Oral
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
11:00 às 12:00 horas - Apresentação Pôster
Local: Cobertura Estacionamento C
13:00 às 15:30 horas - Apresentação Oral
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
16:00 às 17:00 horas - Apresentação Pôster
Local: Cobertura Estacionamento C
21/06
08:00 às 10:30 horas - Apresentação Oral
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
11:00 às 12:00 horas - Apresentação Pôster
Local: Cobertura Estacionamento C
13:00 às 15:30 horas - Apresentação Oral
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
16:00 às 17:00 horas - Apresentação Pôster
Local: Cobertura Estacionamento C

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR ÁREA

ÁREA
Ciências Básicas Moleculares
Ciências Básicas Morfológicas
Cirurgia Aplicada
Cirurgia Experimental
Distúrbios da Comunicação e Audição
Enfermagem
Medicina Aplicada
Medicina Experimental
Saúde Coletiva
Outras
Total geral

TOTAL
65
20
15
23
46
24
62
56
24
36
371

Ciências Básicas Moleculares
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

A expressão da enzima heparanase em células de adenocarcinoma mamário humano (MCF7) e
seus efeitos sobre a síntese dos glicosaminoglicanos.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Reis, M.N.B.; Toma, L.; Pinhal, M.A.S.; Nader, H.B.
Mariana Najy Baldy dos Reis - Mackenzie
Helena Bonciani Nader - Bioquímica / Biologia Molecular

Resumo:
Os proteoglicanos de heparam sulfato são importantes macromoléculas da matriz extracelular (MEC) e também constituintes ubíquos da superfície celular. A heparanase
é uma endo-beta-glucuronidase que degrada as cadeias de heparam sulfato, alterando a organização da MEC, e propiciando seu remodelamento. Trabalhos na literatura
têm mostrado uma superexpressão da heparanase em processos inflamatórios e em alguns tumores. Previamente em nosso laboratório, uma heparanase foi clonada
de células de adenocarcinoma mamário humano (MCF7) e seu cDNA utilizado na transfecção da própria MCF7. Uma superexpressão dessa enzima foi verificada no
clone C6.
O presente projeto visa correlacionar a expressão da heparanase nas células MCF7 e clone C6, com os glicosaminoglicanos (GAGs) sintetizados por essas células. Para
isso, as células foram marcadas metabolicamente com Na235SO4 e os GAGs-35S purificados foram identificados por eletroforese em gel de agarose e exposição ao
Cycloneâ (Phosphor Image System). A análise quantitativa foi realizada usando Opti-Quanti Software.
Nas células MCF7 uma intensa marcação foi observada no heparam sulfato (HS) da fração intracelular, seguido por uma diminuição desse mesmo GAGs no meio
extracelular. O oposto foi observado nas células do clone C6. Esses resultados mostram que nas células MCF7, a heparanase que é secretada, cliva preferencialmente
o HS do meio extracelular. Já, no clone C6 a superexpressão da heparanase, leva a um acúmulo intracelular de vesículas contendo esta enzima e, provavelmente, cliva
as cadeias de HS prematuramente ainda neste compartimento intracelular. Estes fragmentos de HS são, então detectados no meio extracelular desses clones, justificando
o aumento observado quando comparado às células MCF7.
Trabalhos têm sugerido que estes oligossacarídeos, produtos da heparanase, interagem com maior afinidade a fatores de crescimento, do tipo FGF-2, facilitando, assim
a apresentação de tais fatores a receptores específicos na superfície celular, e desencadeando a proliferação celular, quando comparado a atividade de cadeias de HS
intactas presentes no proteoglicano. Assim, ensaios de proliferação e adesão celular serão investigados na presença dos fragmentos obtidos da MCF7 e clone C6.
Estas células representam um modelo de estudo bastante interessante na investigação das interações das células tumorais e seus micro e macro ambientes, interações
estas cruciais no mecanismo de tumorigênese.
CNPq.
Participantes:

Mariana Najy Baldy dos Reis, Leny Toma, Maria Aparecida da Silva Pinhal, Helena Bonciani Nader
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

AÇÃO DA GLICOSE NOS NÍVEIS INTRACELULARES DE Ca2+ E NO POTENCIAL DE
MEMBRANA MITOCONDRIAL EM ILHOTAS PANCREÁTICAS DE RATO.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Chinen, E.; Cardoso, D.E.; Moraes, A.A.F.S.; Oshiro, M.E.M.; França, J.P.; França, L.P.; Ferreira, A.T.
Elisangela Chinen - Centro Universitário São Camil
Alice Teixeira Ferreira - Biofísica / Biofísica

Resumo:
Introdução: A hiperglicemia extracelular promove a captação de glicose através do transportador GLUT2 da célula &#946; pancreática e promove o aumento da atividade
da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Este aumento tem sido associado à produção aumentada de espécies reativas de oxigênio que pode levar a
disfunção e apoptose destas células. Objetivos: Avaliar a ação da alta glicose nas [Ca2+]i e no potencial de membrana mitocondrial das células pancreáticas de rato.
Métodos: As ilhotas pancreáticas de rato foram extraídas por ação enzimática e posteriormente incubadas com Fluo-4/AM. As ilhotas foram transferidas para lamínulas
pré-tratadas com laminina e estimuladas com alta glicose para avaliações nas [Ca2+]i e aspectos morfológicos por microscopia de fluorescência confocal. As flutuações
no potencial de membrana mitocondrial das ilhotas pancreáticas foi verificado por meio do indicador fluorescente DIOC6(3) por citômetro de fluxo. Resultados: Fez-se a
caracterização morfológica das ilhotas pancreáticas de rato recém dispersas por marcadores fluorescentes para mitocôndrias, núcleo e citoesqueleto. A exposição a 30
mM glicose por 5, 15 e 30 min induziu aumento do potencial de membrana mitocondrial, avaliado por DIOC6(3). A funcionalidade das ilhotas por ação da glicose promoveu
aumentos graduais nas [Ca2+]i. Conclusão: As ilhotas pancreáticas isoladas permaneceram com suas características morfológicas preservadas. Assim, essas ilhotas
podem servir como ferramenta para estudo da fisiologia pancreática e ação de hormônios ou drogas específicas neste tecido. As ilhotas pancreáticas foram sensíveis
aos aumentos dos níveis de glicose extracelular promovendo mobilização de Ca2+. Os aumentos dos níveis de Ca2+ intracelular foram concentração dependente em
relação aos níveis de glicose extracelular, apresentando resposta sustentada. As células pancreáticas expostas à 30 mM de glicose demonstraram um efeito temporal
determinado pelo aumento do potencial de membrana mitocondrial. Esses resultados sugerem que o aumento da captação de glicose promoveu um aumento no gradiente
de prótons levando à síntese de ATP e aumento do potencial mitocondrial para secreção de insulina. Também é possível que o aumento da [Ca2+]i induziu maior
captação de Ca2+ mitocondrial com espalhamento desse íon dentro desta organela. Os altos níveis extracelulares de glicose nessas células, induziram aumento gradativo
nas [Ca2+]i. Possivelmente a difusão de Ca2+ intramitrocondrial determinou flutuações sincrônicas no potencial de membrana mitocondrial.
Apoio Financeiro:FAPESP/CNPq.
Participantes:

Elisangela Chinen, Daniela Espinha Cardoso, Andrea Aparecida Fátima Souza Moraes, Maria Etsuko Miyamoto Oshiro, Jeronimo Pereira de
França, Lucimar Pereira de França, Alice Teixeira Ferreira
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

ANÁLISE DOS GLICOSAMINOGLICANOS URINÁRIOS EM PACIENTES PORTADORES DE
MUCOPOLISSACARIDOSES DO TIPO IVA.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Vicente, C.M.; Toma, L.; Coulson-Thomas, V.J.; Albano, L.M.; Kim, C.A.
Carolina Meloni Vicente - MACKENZIE
Leny Toma - Bioquímica / Biologia Molecular

Resumo:
A Mucopolissacaridose IVA (MPS IVA) é uma doença de armazenamento lisossômico, com herança autossômica recessiva, resultante de mutações na enzima Nacetilgalactosamina-6-sulfato sulfatase. Esta enzima lisossomal é responsável pela remoção específica de sulfato da N-acetilgalactosamina-6-sulfato e galactose-6sulfato, presentes no terminal não redutor do condroitim sulfato (CS) e queratam sulfato (KS), respectivamente. Portadores de MPSIVA apresentam quadro clínico
severamente alterado, que inclui platispondilia, displasia epifiseal, nanismo e inteligência preservada. Este estudo envolveu a caracterização estrutural do queratam
sulfato e condroitim sulfato excretados na urina de pacientes portadores de MPS IVA, e de indivíduos normais, bem como a padronização de uma metodologia para
detecção de queratam sulfato urinário. GAGs totais foram extraídos de amostras de urina através da resina de troca iônica Q-Sephrose e as frações obtidas foram
dessalificadas por meio de colunas de Sephadex G25/PD10. Os diversos GAGs foram identificados por eletroforese em gel de agarose.
KS foi isolado após incubação com extrato bruto de F. heparinum, seguida por duas cromatografias de gel filtração em Sephadex G-25 e Sephadex G-10. Após
incubações enzimáticas com queratanases de Pseudomonas sp e Bacillus sp, demonstrou-se a presença de KS nessas frações, antes não detectado. Os produtos
foram avaliados por cromatografia analítica descendente em papel, obtendo-se como produto principal um dissacarídeo-6-sulfatado. A análise do CS envolveu as
condroitinases bacterianas AC e ABC. A digestão enzimática mostrou padrões diferentes de sulfatação do CS em pacientes com MPS IVA e indivíduos normais: em
pacientes, 52% dos produtos são dissacarídeos-6-sulfatados (52% &#8710;U-NacGal6S, 30% &#8710;U-NacGal4S, 18% &#8710;U-NacGal ou NacGal6S), enquanto
indivíduos normais apresentam apenas 35% (35%, 44% e 21%, respectivamente).
O acúmulo lisossômico de KS e CS em portadores de MPS IVA pode ser diretamente relacionado ao quadro clínico apresentado. Condroitim-4-sulfato está envolvido
nos processos de crescimento e ossificação, enquanto Condroitim-6-sulfato predomina em ossos de indivíduos adultos. Queratam sulfatos esqueléticos encontram-se,
geralmente, ligados ao mesmo esqueleto protéico que contém as cadeias de condroitim sulfato. Assim, as deformações ósseas e o crescimento comprometido em
pacientes com MPS IVA, mostram a importância desses GAGs no crescimento e desenvolvimento ósseo humanos.
(CNPq-PIBIC)
Participantes:

Carolina Meloni Vicente, Leny Toma, Vivien Jane Coulson-Thomas, Lilian M. Albano, Chong Ae Kim
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Análise fenotípica do camundongo mutante neurologicamente afetado cruza-pernas indica
desenvolvimento anormal do cerebelo.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Rodrigues, G.S.; Massironi, S.M.G.; Araújo, A.P.B.; Ariza, C.B.
Gabriela Silva Rodrigues - Unifesp
Marimelia Aparecida Porcionatto - Bioquímica / Biologia Molecular

Resumo:
Camundongos mutantes com ectopia neuronal têm sido utilizados como modelos experimentais na investigação dos mecanismos moleculares envolvidos nos processos
de migração e proliferação neuronal. Estes mutantes permitiram, por exemplo, a identificação de genes necessários para o posicionamento correto das células de Purkinje
durante o desenvolvimento cerebelar (Rice and Curran, 1999; Gilmore and Herrup, 2000; Walsh and Goffinet, 2000). O camundongo mutante cruza-pernas foi selecionado
de um programa de mutagênese que utiliza o ENU (N-etil-N-nitrosurea) como agente mutagênico. Este mutante apresenta problemas de coordenação motora e, quando
suspenso pela cauda, cruza as patas dianteiras e/ou traseiras. O mutante cruza-pernas foi submetido a diferentes análises fenotípicas, entre elas, avaliação da
coordenação motora e equilíbrio pelo teste de permanência em barra rotatória (rotarod), análises histológicas do córtex cerebelar por coloração com cresil violeta
(coloração de Nissl) e localização das células de Purkinje por imunohistoquímica. Visando entender a etiologia do defeito cerebelar no mutante, examinou-se o
desenvolvimento pós-natal do cerebelo deste animal através da análise da proliferação de células granulares pela quantificação da incorporação de [3H]-timidina em
cultura organotípica e a migração das células granulares foi acompanhada por injeção de bromodeoxiuridina (BrdU) seguida de imunomarcação. A análise
comportamental no teste de rotarod mostrou que no primeiro dia de teste os mutantes apresentavam pior desempenho do que os animais controle (BALB/c) e durante
os outros três dias de teste o desempenho dos mutantes foi igual ao do grupo controle; as análises histológicas mostraram um posicionamento incorreto das células de
Purkinje na 10ª folha do cerebelo do mutante. E, além disso, os experimentos de incorporação de [3H]-timidina mostraram que o nível de proliferação das células
granulares dos camundongos mutantes de 6 e 12 dias de idade é significativamente maior que o das células granulares de animais selvagem das mesmas idades. O
mapeamento genético do gene mutado já foi iniciado para descobrir se a mutação representa uma nova mutação em um gene já conhecido ou uma mutação em um
novo lócus. As análises fenotípicas realizadas até o momento fornecerão informações importantes sobre a função do gene mutado facilitando a localização desse gene.
Participantes:

Gabriela Silva Rodrigues, Sílvia Massironi, Ana Paula Bergamo Araújo, Carolina Batista Ariza
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Apoptose Induzida pela Radiação Ionizante em Células da Medula Óssea de Camundongos
C57BL10 e a Modulação das proteínas p53 e p21 em Resposta ao Tratamento com Alfa-tocoferol

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Lindoso, A.N.P.; Segreto, H.R.C.; Segreto, R.A.; Oshiro, M.E.M; França, J.P.; Moraes, A.A.F.S.; Ferreira, A.T.
Amanda Nogueira Pedro Lindoso - Uninove
Alice Teixeira Ferreira - Biofisica / Biofísica

Resumo:
Introdução: Os efeitos biológicos causados pela radiação ionizante podem levar a célula à morte clonogênica ou morte por apoptose. No entanto, após uma lesão
radioinduzida, ocorre a expressão de proteínas, tal como a p53 que leva à transcrição da proteína p21, conduzindo ao retardo do ciclo celular em G0/G1 a fim de reparar
o dano ao DNA. Além dos mecanismos naturais de proteção da célula, substâncias farmacológicas como o alfa-tocoferol, podem auxiliar as células contra a agressão
oxidativa causada pela radiação. Por outro lado, alguns autores descreveram que a vitamina E e análogos, como o succinato de alfa-tocoferol, podem apresentar atividade
pró-apóptótica no tecido hematopoiético e linhagens celulares por meio da inibição da proteína cinase C (PKC). Objetivos: Verificar as modificações induzidas pela
radiação ionizante e a ação do alfa-tocoferol por meio da análise dos níveis de cálcio, das proteínas p53 e p21, alterações do ciclo celular e determinação indireta das
espécies reativas de oxigênio (Eros). Metodologia: Foram utilizados camundongos C57BL10 (CEP:1248/01), os quais foram irradiados com dose única de 7 Gy, e
subdivididos em 4 grupos: Controle (GC), Controle + alfa-tocoferol (GC II), Grupo Irradiado (GI) e Grupo Irradiado + alfa-tocoferol (GI II). Os animais foram tratados por
via intraperitonial com alfa-tocoferol (40mg/Kg) dissolvido em óleo Nujol, por duas semanas. As mudanças funcionais foram avaliadas pelas concentrações intracelulares
de cálcio ([Ca++]i) pelo método raciométrico da fluorescência utilizando indicador fura-2 para o Ca++. A análise das células em apoptose, o ciclo celular e as EROs foram
avaliadas por citometria de fluxo. As alterações morfológicas foram observadas por meio da microscopia de fluorescência confocal. Resultados e conclusões: A [Ca++]i
basal, aumentou para o GI (247nM; N=12) X GC (167nM; N=12), GC-II (169; N=12) e GI-II (189nM; N=12). Observamos o número de células em apoptose
significantemente menor no grupo GI I (8%) em comparação ao grupo GI II (30%). Com relação à atividade das proteínas nucleares, a proteína p53 apresentou maior
expressão no GC II (20%) e no grupo irradiado tratado com alfa-tocoferol (30%) em comparação ao grupo controle (3%). Também obteve-se o mesmo perfil de resposta
para a proteína p21. Com relação as EROs foram observados valores superiores a 1000% (GI) em relação ao grupo controle (GC). Não observou-se diferença significante
entre os dois grupos controles (GC, GC II), o que indica que o tratamento com alfa-tocoferol não promoveu autoperoxidação das células. O grupo irradiado tratado com
alfa-tocoferol (GI II) apresentou o mesmo perfil de resposta para o grupo controle (GC). Não verificou-se radioproteção pelo alfa-tocoferol nas células da medula óssea,
mas sim ativação das proteínas p53 e p21 que ativam a cascata proteolítica para a apoptose, o que pode estar relacionado à concentração de alfa-tocoferol que foi
administrada. Dessa forma, se tornam necessários estudos complementares sobre o mecanismo de ação do alfa-tocoferol assim como do processo de morte celular por
apoptose por ele determinado.
Suporte financeiro: CNPq-PIBIC
Participantes:

Amanda Nogueira Pedro Lindoso, Helena Regina Comodo Segreto, Roberto A. Segreto, Maria Etsuko Miyamoto Oshiro, Jeronimo Pereira de
França, Andrea Aparecida Fátima Souza Moraes, Alice Teixeira Ferreira
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

Aspectos Celulares e Moleculares da Atrofia do Músculo Elevador do Ânus Privado de Andrógeno

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Pires-Oliveira, M.; Maragno, A.L.G.C.; Gomes, M.D.; Godinho, R.O.
Marcelo Pires de Oliveira - UNIFESP
Rosely Oliveira Godinho - Farmacologia / Farmacologia Celular

Resumo:
A fibra muscular esquelética é uma célula multinucleada onde cada mionúcleo controla a expressão gênica de uma região citoplasmática específica, denominada domínio
nuclear (DN). Durante a atrofia muscular, ocorre uma adaptação dos DN à perda de massa muscular e à redução da relação citoplasma-núcleo, sendo que eventos
apoptóticos podem contribuir para a eliminação seletiva de mionúcleos, mantendo a viabilidade geral da célula multinucleada. A atrofia muscular decorrente de diversos
estímulos, como a desnervação e o câncer-caquexia, está associada ao aumento da proteólise via ubiquitina-proteassoma (SUP). Estudos recentes identificaram
ubiquitinas ligases críticas nestes modelos de atrofia: atrogin-1/FBXO32 e MuRF-1. Outro modelo experimental de atrofia muscular é o complexo perineal do rato macho
formado pelos músculos elevador do ânus (EA) e bulbocavernoso do rato macho. Estes músculos são estruturas altamente sensíveis à andrógeno, e sofrem redução de
50-60% da sua massa após 30 dias de gonadectomia (GDX). Nossos resultados mostraram que a atrofia do EA induzida pela GDX está associada à remodelagem da
junção neuromuscular e regulação diferenciada dos DN juncionais. Entretanto, não está claro se a atrofia do EA privado de andrógeno constitui um modelo de estudo da
sinalização comum envolvida na atrofia muscular em geral. Especificamente, não está claro se eventos apoptóticos ou a ativação do SUP relacionados a outros modelos
de atrofia da musculatura esquelética estão envolvidos na atrofia do EA privado de andrógeno.
Os experimentos foram realizados utilizando-se ratos Wistar machos de 3 meses de idade, normais (N) ou gonadectomizados por 2-3 (C2-3), 7 (C7), 15 (C15) ou 30
(C30) dias. Os músculos EA e extensor longo dos dedos (EDL) foram dissecados, pesados, congelados a -80°C e criosseccionados. Alternativamente, após o
congelamento, os músculos foram pulverizados e submetidos à extração do RNA total e proteínas. O RNA total foi submetido a RT-PCR com primers para atrogin-1. O
extrato protéico total foi submetido a SDS-PAGE e immunoblotting com anticorpo primário policlonal de coelho contra atrogin-1, revelado por quimioluminescência. As
secções foram submetidas à coloração hematoxilina-eosina e à marcação pelo Hoechst dye 33258. As imagens foram obtidas usando-se uma câmera CCD e o tamanho
dos núcleos foi determinado usando-se o programa de domínio público NIH Image J 1.32j.
Nossos resultados mostram que enquanto a massa muscular decai linearmente, alcançando 53% do valor normal (132 ± 23 mg) após 30 dias, o comprimento dos
mionúcleos sofre uma redução exponencial, atingindo 87% do comprimento normal (N = 15,2 ± 0,1 um). Além disso, núcleos apoptóticos são detectados já após 2 dias
de GDX. Os níveis de mRNA de atrogin-1 aumentaram em aproximadamente 6X, 7X e 9X após 2, 7 e 15 dias de castração, respectivamente, em relação ao controle.
Após 30 dias de GDX, os níveis de mRNA de atrogin-1 não diferiram dos valores controles. Os níveis da proteína atrogin-1 aumentaram em aproximadamente 33%,
107% e 171% após 2, 15 e 30 dias de castração, respectivamente, em relação ao controle. Nenhuma dessas alterações foi detectada no EDL.
Nossos resultados indicam que a atrofia do EA induzida pela GDX é acompanhada pela redução do comprimento nuclear e pela apoptose de núcleos individuais da fibra
muscular, o que pode contribuir para a manutenção do tamanho dos DN e da atividade transcricional adequada na fibra atrofiada. O aumento da expressão da atrogin-1
aponta para uma participação do SUP na sinalização da atrofia do EA, de forma análoga a diversos outros modelos de atrofia muscular. O EA submetido à privação
hormonal constitui, portanto, um novo modelo para o estudo da sinalização comum envolvida no desencadeamento da atrofia muscular.
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Resumo:
Artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória crônica, incapacitante. Atualmente existem evidências do envolvimento de fatores genéticos e ambientais no seu
desenvolvimento. A possibilidade de AR apresentar uma etiologia infecciosa, relacionada a Proteus mirabilis já foi sugerida em outros trabalhos, mas os achados não
são unânimes.
Para este trabalho foram estudadas 28 amostras de soro, sendo 21 de pacientes com AR, segundo os critérios do Código Americano de Reumatologia (AR+) e 7 de
indivíduos que não apresentavam essa condição clínica (AR-). Utilizando-se a técnica de “imunoblot”, foi analisada a presença de anticorpos circulantes contra proteínas
totais de P. mirabilis (amostra obtida do Instituto Adolfo Lutz) e Klebsiella pneumoniae (amostra isolada de um dos indivíduos AR+). Os resultados obtidos com esta
amostragem não evidenciaram padrões de reconhecimento de proteínas, que fossem específicos dos indivíduos AR+.
A pesquisa da presença de P. mirabilis no trato intestinal dos indivíduos foi realizada através de cultura das fezes de 15 indivíduos, dos quais 12 eram AR+ e apenas 3
AR-. Cerca de 1 grama de fezes frescas foram suspensas em 5 mL de glicerina tamponada, homogeneizadas e filtradas em gaze estéril. Esse filtrado foi diluido em PBS
e semeado em agar Mac Conkey para obtenção, por placa, de 100 a 300 colônias isoladas. As colônias não fermentadoras de lactose (Lac-), características do gênero
Proteus, foram contadas e reisoladas em agar Mac Conkey para posterior identificação bioquímica. As provas bioquímicas foram realizadas utilizando-se o sistema EPM,
MILI, Citrato de Simons (Probac do Brasil S/A). Colônias compatíveis com P. mirabilis foram encontradas em apenas uma amostra AR+ e uma amostra AR-. Por outro
lado, 4 amostras AR+ continham K. pneumoniae e 3 amostras continham Escherichia coli Lac-. No total, 8 (66,6%) das 12 amostras AR+ continham bactérias Lac-.
Embora a amostragem de fezes de indivíduos AR- seja muito pequena, apenas 1 (33,3%) das 3 amostras apresentou bactérias não fementadoras e compatíveis com P.
mirabilis. Nenhuma das 3 amostras continha Klebsiella ou E. coli Lac-.
Apesar da amostragem pequena, os resultados obtidos com esta abordagem metodológica não relacionaram a presença de P. mirabilis ou de anticorpos contra esta
bactéria com a ocorrência de artrite reumatóide. Ao contrário, s resultados de coprocultura sugerem que indivíduos AR+ possam albergar bactérias Lac-, principalmente
das espécies K. pneumoniae e E. coli Lac- com maior frequência que indivíduos não portadores de AR.
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Resumo:
O sistema glutamatérgico desempenha um papel principal na dependência ao etanol. Desta forma, estudos sobre a plasticidade neuronal neste sistema é de grande
valia para a melhor compreensão da dependência ao etanol. A Homer 1a é uma proteína ancoradora presente nas sinapses glutamatérgicas. O objetivo deste trabalho
é verificar possíveis alterações na expressão de RNAm desta proteína em camundongos sob 12h, 24h, 48h e 96h de abstinência ao etanol, após auto-consumo de álcool
por 28 dias. Foi verificado no labirinto em cruz elevado um aumento nos níveis de ansiedade dos grupos 24h, 48h e 96 h. No teste de convulsões induzidas por
pentilenotetrazol, os mesmos grupos citados acima apresentaram uma diminuição na latência para convulsões clônicas, enquanto que somente os grupos 24h e 96h
mostraram uma diminuição na latência para convulsões tônicas. No teste do rota-rod, foi verificado um aumento no número de quedas e diminuição no tempo de
permanência na barra giratória nos grupos 12h e 24h (indicativo de incoordenação motora). Somente o grupo 24h diferenciou do grupo controle na atividade locomotora
espontânea no campo aberto, explorando com maior intensidade a arena. Após os testes comportamentais, os animais foram decaptados e o hipocampo, estriado e
córtex frontal foram extraídos. Até a presente data, os níveis de RNAm da Homer 1a ainda estão sendo quantificados.
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Resumo:
O sistema glutamatérgico desempenha um papel principal na dependência ao etanol. Desta forma, estudos sobre a plasticidade neuronal neste sistema são de grande
valia para a melhor compreensão da dependência ao etanol. A Homer1a é uma proteína ancoradora presente nas sinapses glutamatérgicas. O objetivo deste trabalho é
verificar possíveis alterações na expressão de RNAm desta proteína em camundongos sob preferência - e aversão - condicionada ao etanol. Após cinco dias de
pareamento, os animais foram selecionados como “preferentes” ou “aversivos” ao etanol. Outro grupo de animais, que não mostraram preferência ou aversão
condicionada após os pareamentos foi utilizado como controle. Passado 1h do teste, os animais foram decaptados e o hipocampo, estriado e córtex frontal foram
extraídos. Até a presente data, os níveis de RNAm da Homer1a ainda estão sendo quantificados.
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Resumo:
Introdução: o meningioma é responsável por 13-26% de todas as neoplasias intracranianas primárias, sendo um dos mais freqüentes tumores do sistema nervoso central
da mulher. A progesterona é considerada controladora do desenvolvimento e crescimento do meningioma, porém, por mais que haja consenso na literatura de que a
maioria dos meningiomas contém receptores de progesterona em quantidades consideráveis, o real significado do papel desses receptores na evolução da neoplasia
ainda é desconhecido. Objetivo: foi a analisar a quantidade e a distribuição dos receptores de estrogênio e de progesterona em meningioma em mulheres (no menacem
e na pós-menopausa), bem como em homens. Casuística e Métodos: foram incluídos vinte e cinco mulheres (12 no menacme e 13 na pós-menopausa) e doze homens.
Registrou-se dados epidemiológicos sobre os pacientes de prontuários do HSP-UNIFESP. Os tecidos do meningioma, obtidos de peças cirúrgicas, foram fixados em
formalina a 10%, processados pelo método de inclusão em parafina e corados em lâminas pela hematoxilina-eosina. Utilizou-se método imuno-histoquímico
estreptavidina-biotina para a detecção de receptores de progesterona e estrogênio nos tecidos. O padrão de positividade foi o aparecimento de uma coloração marromacastanhada no núcleo da célula. Resultados: a determinação de receptor de estrogênio foi negativa nos três grupos. Com relação ao de progesterona, a média de
receptores em mulheres no período reprodutivo foi de 15,9 ±2,5, no grupo de mulheres na pós-menopausa foi de 5,1 ± 1,6 e, em pacientes do sexo masculino, de 14,1
± 3,6. Conclusão: nossos resultados sugerem que há redução dos receptores de progesterona na pós-menopausa.
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Resumo:
Gir2 é uma proteína citoplasmática intrinsecamente desestruturada de Saccharomyces cerevisiae, com função desconhecida mas muito conservada evolutivamente,
possuindo um ortógo em mamíferos. Gir2 contém um domínio RWD no seu N-terminal (aa. 16 - 159). Uma região RWD semelhante está presente na região N-terminal
da proteína Gcn2, e é responsável pela interação de Gcn2 com Gcn1. Gcn2 é uma quinase que fosforila a subunidade alfa do fator de início de tradução eIF2. A
fosforilação de eIF2a leva `a inibição da tradução. Gcn2 é ativada pela carência de aminoácidos. Sua ativação depende da interação com Gcn1. A existência do domínio
RWD em Gir2 pode indicar que Gir2 aja como inibidor de Gcn2 por competir pela ligação a Gcn1. A proteína Gir2 endógena migra em SDS-PAGE como um rastro
sugerindo a presença de modificações pós-traducionais. Este trabalho tem como objetivos específicos verificar se Gir2 atua como inibidor da atividade de Gcn2. Para
isso, superexpressamos Gir2 em levedura e analisamos a fosforilação basal de eIF2a, tomando como comparação uma linhagem sem superexpressão de Gir2. Extrato
total foi submetido a Western blot utilizando anticorpos que reconhecem especificamente o resíduo Ser51 fosforilado de eIF2a. Para normalização, o mesmo filtro foi
posteriormente incubado com anticorpos que reconhecem a proteína eIF2a total. Os níveis de fosforilação de eIF2a foram idênticos em ambas as linhagens utilizadas,
indicando que a superexpressão de Gir2 não foi capaz de inibir atividade basal de Gcn2. Estes resultados sugerem portanto que Gir2 não se liga a Gcn1. Para a análise
de possíveis modificações pós-traducionais em Gir2, estamos purificando a proteína sob forma de fusão com um “TAP”-tag para posterior análise por espectrometria de
massa, em colaboração com o Dr. Daniel Pimenta, do Instituto Butantan. A sequência TAP compreende uma região de ligação a IgG e uma região derivada de
calmodulina, permitindo dois passos simples de purificação por afinidade, e remoção destas sequências por proteases específicas.
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Resumo:
A levedura Candida albicans faz parte da microbiota de indivíduos sadios e pode tornar-se patogênica em pacientes imunodeprimidos causando micoses superficiais e
infecções disseminadas e sistêmicas (Odds, 1994; Pfaller, 1994). É um fungo polimórfico dependente de fatores ambientais e as lesões por ele causadas abrangem tanto
as formas de levedura, pseudo-hifa e hifa. A produção de mutantes de C. albicans pela técnica do URA-Blaster (Fonzi e Irwin, 1993) é uma importante ferramenta para
o estudo de genes envolvidos no mecanismo de infecção e estudo das vias de transdução de sinal responsáveis pela passagem de levedura para hifa (Brown A.J. 2002).
Como a técnica inativa um alelo por vez no genoma e C. albicans é diplóide, tal técnica deve ser repetida com a finalidade de interromper o segundo alelo do gene alvo,
produzindo ao final mutantes nulos. Uma biblioteca genômica de C.albicans foi hibridizada com sondas de cDNA das formas levedura e hifa e obteve-se 90 clones que
continham genes diferencialmente expressos na forma de hifa e levedura sendo que dois clones, G3 e E4 apresentaram uma expressão aumentada de genes na forma
de hifa. O seqüenciamento dos insertos desses dois clones mostrou que há alta similaridade com dois genes de C. albicans, respectivamente, com o gene CaHXT7, que
codifica uma proteína da família das transportadoras de glicose e o gene CaRix7, que codifica uma ATPase Associada a várias Atividades celulares (El-Moghazi et al,
2000). Foi encontrado que o gene CaRix7 é 3.3 vezes mais expresso na hifa em relação à levedura, e logo este gene foi escolhido para a deleção através da estratégia
URA-Blaster. Dos 98 mutantes URA+ obtidos, foi observado que o mutante M62 apresentava em torno de 90% de suas células na forma de hifa, quando cultivado a
30°C em meio YPD-ágar e as células apresentavam tamanho reduzido com aspecto rugoso e não houve a inserção do cassete dentro da ORF do gene CaRix7, sugerindo
que a inserção tenha ocorrido em outra ORF importante para o controle da transição levedura-hifa. Buscando entender melhor os aspectos patológicos do fungo, o
mutante M62 é o objeto em questão a ser estudado para o melhor entendimento das vias de sinalização e controle das formas invasivas de C. albicans. A partir da
linhagem M62 de C. albicans, extraiu-se o DNA genômico, que foi quantificado por absorbância selecionando-se as alíquotas de DNA’s com grau de pureza (A260/A280)
entre 1,8 e 2,0 (Sambrook et al., 1989). O DNA foi fragmentado por ultrassom, seguido de tratamento das extremidades por T4 polinucleotídeo quinase. Foi feita uma
eletroforese em gel de agarose “low melting” 1%, e os fragmentos de 1kb a 4 kb foram recuperados do gel através da extração por fenolclorofórmio e ligados ao vetor
pBluescript®SK(+), clivados com a enzima EcoRV e desfosforilados. Os clones obtidos por transformação de bactérias DH5-a competentes através da seleção por
IPTG/Blue-Gal foram submetidos a uma mini-preparação para recuperação de fragmentos da biblioteca genômica. A identificação da presença de clones contendo o
cassete foi feita por amplificação por PCR através da hibridização de oligonucleotídeos com seqüências do cassete. Foram obtidas várias colônias transformantes,
porém nenhuma delas com o cassete clonado. No momento, três técnicas são consideradas: montagem da biblioteca por clonagem em extremidades coesivas, utilizando
a enzima Sau3AI para clivagem do DNA genômico, com clonagem em sítio BamHI de pBluescript®; desenho de novos oligonucleotídeos com base na seqüência URA
do cassete para amplificação utilizando terminal transferase como oligonucleotídeo anti-senso e a expulsão do cassete do genoma, que origina apenas uma cópia do
gene HisG no genoma, utilizando-se ácido 5-fluoórtico (5-FOA) o que facilitaria a hibridização do oligonucleotídeos com a seqüência única gerada. Concluindo, a técnica
que prompomos pode acelerar a caracterização de mutantes dos genes AA ATPases.
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Resumo:
Células da glia secretam fatores de crescimento, componentes da matriz extracelular e fatores tróficos que regulam a diferenciação, maturação e sobrevivência de
neurônios. Nossos resultados anteriores mostram que estas células desempenham papel ativo no crescimento axonal de neurônios do cerebelo bem como na resposta
à injúria neuronal. A influência de fatores secretados por células da glia na extensão de axônios de precursores neuronais de cerebelo foi estudada in vitro, num ensaio
desenvolvido por nós. Nesse ensaio, precursores de células granulares, principal tipo de neurônio do cerebelo, foram mantidos em cultura na presença de meio
condicionado por células da glia obtidas de animais das mesmas idades (3, 6 e 9 dias), enquanto que o grupo controle recebeu meio de cultura fresco. Nossos resultados
mostraram que quanto mais jovem o animal do qual obtivemos as células, maior foi o crescimento axonal. Assim, células obtidas de animais no 3º dia pós-natal (P3)
apresentaram processos axonais 63% maiores quando comparados aos processos de precursores neuronais de animais P9. Para verificar se o tamanho dos processos
axonais era determinado pela idade do precursor neuronal ou pela capacidade de produção de fatores solúveis pelas células da glia realizamos experimentos onde
precursores neuronais de P3 foram tratados com meio condicionado por células da glia de P9. Apesar de termos observado um aumento no tamanho dos processos dos
neurônios quando estes foram tratados com meio condicionado por células da glia de mesma idade, neste ensaio, onde a idade das células era diferente, tal incremento
não foi notado. Sendo assim, pode-se dizer que as células da glia secretam fatores que são importantes para o crescimento axonal que provavelmente têm um padrão
de secreção idade-específico. Além disso, podemos dizer que não só a secreção dos fatores é idade-específica, como também a produção dos prováveis receptores
pelos neurônios, ou seja, apesar de a célula da glia de animal de 9 dias produzir certa quantidade de fatores estimulantes, como o neurônio do animal P3 não está
produzindo os receptores, o estímulo não é concretizado. Para tentar identificar eventuais diferenças no padrão de secreção de proteínas por células da glia, analisamos
o meio condicionado por estas células nas três idades por eletroforese em gel de poliacrilamida. Por esta metodologia não foi possível detectar diferenças no padrão de
secreção das diferentes idades, provavelmente porque a quantidade desses compostos é muito baixa no meio de cultura. Com o objetivo de identificar genes
diferencialmente expressos tanto por precursores neuronais quanto por células da glia ao longo do desenvolvimento pós-natal estamos aplicando a técnica de análise
diferencial representativa (Representational Diferential Analysis ou RDA) e escolhemos as idades P3 e P9. Para a análise dos genes diferencialmente expressos primeiro
extraímos mRNA das células da glia e de precursores de neurônios das duas idades escolhidas, seguida da síntese de cDNAs de todos os mRNAs obtidos. No momento,
estão sendo sintetizados cDNAs dupla fita que receberão adaptadores para dar seqüência ao protocolo. Após a identificação de genes candidatos, os resultados deverão
ser confirmados por RT-PCR e/ou hibridização in situ. Os resultados da análise por RDA nos fornecerão informações importantes sobre as inter-relações entre células
da glia e neurônios durante o desenvolvimento do sistema nervoso central. (Financiamento FAPESP, CNPq)
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Resumo:
Introdução: Nosso laboratório caracterizou 2 genes do fungo patogênico dimórfico-térmico Paracoccidiodies brasiliensis, a saber, PbLON e PbMDJ1, que codificam
proteínas de estresse com direcionamento mitocondrial. Esses genes são vizinhos e compartilham a região promotora. Em eucariotos, os ortólogos de Lon são proteases
mitocondriais de choque térmico. Um dos seus papéis é a clivagem de proteínas mal-formadas, em colaboração com as chaperones Hsp70 mitocondrial e/ou Mdj1. A
interessante organização do locus LON/MDJ1 é comum a espécies filogeneticamente próximas ao fungo, incluindo o H. capsulatum, que possue sistemas estabelecidos
de manipulação genética, ao contrário do P. brasiliensis.
Proteínas com expressão aumentada sob estímulo térmico são importantes na adaptação do fungo à temperatura corpórea e podem ser relevantes na interação parasitahospedeiro. Experimentos recentes de avaliação da expressão gênica por transcriptase reversa (RT)-PCR sugerem que o PbMDJ1 é preferencialmente expresso em
leveduras do isolado Pb18 (virulento) in vitro, ao contrário do PbLON, cujo perfil de expressão foi distinto do PbMDJ1 durante a transição dimórfica. Em resposta a um
choque térmico de 42oC, a expressão de ambos os genes aumentaou em níveis e velocidades semelhantes. Esses resultados mostram que a regulação transcricional
de PbLON e PbMDJ1 pode ser feita em conjunto ou não.
O laboratório tem interesse em estudar a regulação transcricional de genes do P. brasiliensis. Desta forma, o fragmento correspondente à região intergênica
PbLON/PbMDJ1 (região ML) foi analisado em ensaios de proteção contra DNAseI “footprinting”. Foram mapeadas 4 regiões, as quais foram confirmadas em experimentos
de retardo da mobilidade eletroforética (EMSA). Essas regiões (HSE1, HSE2, HSE3 e AP1) abrigam um elemento de choque térmico convencional, dois nãoconvencionais e outro ligante de AP-1, associado ao estresse oxidativo. A caracterização do PbMDJ1, localização da proteína, estudo da regulação de PbLON e PbMDJ1,
incluindo mapeamento de elementos de transcrição, foram realizados pelo aluno de doutorado Wagner L. Batista, com o qual a aluna PIBIC Lívia Daniel trabalhou
diretamente.
Objetivo: Os elementos de transcrição mapeados na região intergênica PbLON/PbMDJ1 (ML) necessitam ser testados quanto à funcionalidade. A estratégia de escolha
é analisar a expressão de genes repórteres mensuráveis (LacZ e GFP) ligados à região ML completa e/ou truncada e/ou mutada em nucleotídeos essenciais para os
elementos de transcrição mapeados. Como a manipulação genética do P. brasiliensis não está padronizada, o estudo será iniciado H. capsulatum. É importante salientar
que elementos semelhantes aos mapeados em P. brasiliensis nas regiões AP1, HSE1 e HSE2 foram encontrados em H. capsulatum e B. dermatitidis. O objetivo deste
projeto foi obter construções da região ML truncada em ambas as direções, fusionadas com o gene LacZ, em plasmídeos teloméricos. Em paralelo, objetivou-se construir
a região ML completa fusionada com os genes reporteres LacZ e GFP em cada extremidade, para ser comparada com construções semelhantes contendo mutações
pontuais.
Resultados e comentários: construções da região ML truncada, em ambas as direções, foram feitas por PCR utilizando oligonucleotídeos desenhados de forma a se
obter fragmentos progressivamente menores de 494 pb (1), 488 pb (2), 382 pb (3), 312 pb (4), 274 pb (5), 248 pb (6), 316 pb (7), 294 pb (8), 257 pb (9) e 181 pb (10)
para cada direção, em um total de 19 amplicons. Utilizou-se como template o fragmento genômico clonado SmaI 6.5 kb, que contém os genes PbLON e a porção 5’ do
gene PbMDJ1. Cada amplicom foi clonado em plasmídeo pGEM-T para manipulação. Esses plasmídeos foram inseridos em Escherichia coli DH5-&#61537; para
amplificação e extraídos pela técnica de mini-preparação por lise alcalina. Para conferir as construções, os plasmídeos foram digeridos com a enzima de restrição EcoRI
para a excisão do inserto e com a enzima de restrição XbaI para linearização. A análise do tamanho dos fragmentos verificados em gel de agarose impregnados com
brometo de etídeo indicou a precisão das constuções.
Para o segundo bloco de construções, ou seja, da região ML mutada, foram feitos vários PCR-“overlap” a partir do mesmo template e com primers desenhados de forma
a obter a região intergênica contendo mutações. Os fragmentos nomeados de 14 a 19 foram obtidos de acordo com os tamanhos estimados, ou seja, 573 pb (14/15),
570 pb (16/17), 569 pb (18/19). As construções foram ligadas ao plasmídeo pGEM-T e conferidos como descrito anteriormente.
Os insertos serão posteriormente adicionados de um cassete BamHI para a subclonagem no plasmídeo pBY33 contendo os genes reporterers. Os derivados serão
inseridos em H. capsulatum para os testes de funcionalidade através da quantificação e comparação dos produtos formados em situações de indução por choque térmico,
estress oxidativo e durante a transição de fases. Pretende-se, desta forma, contribuir significativamente para o entendimento da regulação de proteínas de estress em
P. brasiliensis.
Financiamento: Fapesp e CNPq.
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Resumo:
Introdução: A oftalmopatia de Graves (OG) é uma doença autoimune frequentemente relacionada à doença de Basedow-Graves. Na sua patogênese ocorre um processo
inflamatório linfo-monocitário e conseqüente estímulo dos fibroblastos dos tecidos retrooculares que passam a sintetizar grande quantidade de glicosaminoglicanos
(GAGs), em especial o ácido hialurônico (AH) e o condroitim sulfato (CS). Acredita-se que a maioria dos sinais e sintomas relacionados à OG, como por exemplo,
proptose, hiperemia e dor ocular, ocorram devido ao acúmulo desses polissacarídeos nos tecidos locais. Nesse estudo foi investigado se há correlação entre um escore
clínico de atividade inflamatória (CAS) com dois parâmetros objetivos de avaliação da inflamação retroocular que são: a medida da intensidade de sinal na musculatura
extrínseca ocular por ressonância nuclear magnética, e a medida das concentrações sérica e urinária dos glicosaminoglicanos. Pacientes e métodos: Trinta pacientes
portadores de OG, em eutiroidismo clínico e laboratorial, foram selecionados para o estudo. Os pacientes foram submetidos a exame clínico oftalmológico e ressonância
magnética da órbita, bem como foram obtidos soro e primeira urina da manhã de cada um deles para a dosagem dos glicosaminoglicanos. A atividade inflamatória
retroocular foi avaliada por escore clínico (CAS) e a ressonância magnética obtida na seqüência T2, na qual a intensidade de sinal para cada músculo extrínseco foi
comparada à intensidade de sinal da substância branca de cada paciente. Os GAGs foram obtidos após eluição em coluna de gel filtração e identificados e quantificados
por eletroforese em gel de agarose (Martins et al, Clin Endocrinol 2004) e expressos em µg/mg de creatinina. O AH sérico foi determinado por ensaio fluorométrico
desenvolvido em nosso laboratório (Martins et al, Anal Biochem 2003) e expresso em µg /L. Resultados: A média das intensidades de sinal dos pacientes foi de 1,1 ±
0,3; do CAS de 2,2 ± 1,3; dos GAGs urinários de 5,4 ± 2,6 µg/mg creatinina; e do AH sérico de 17,1 ± 13,6 µg/L. Usando a intensidade de sinal em T2 (IS/T2) como o
melhor método objetivo para a avaliação da atividade inflamatória encontramos uma boa correlação entre esta e os demais parâmetros de atividade: IS/T2 x CAS, r=0,57;
IS/T2 x AH, r=0,66; IS/T2 x GAGs, r=0,72. Conclusões: A medida da atividade inflamatória nos pacientes com OG tem importância prática na escolha do melhor tipo de
tratamento. Como a avaliação clínica pode ser subjetiva e o fenômeno autoimune/inflamatório ser variável, uma avaliação objetiva parece ser a melhor forma de investigar
tais pacientes. Nesse estudo mostramos uma boa correlação da atividade inflamatória avaliada por ressonância magnética quando comparada com as medidas dos
GAGs e com o CAS. Tendo em vista que as medidas dos GAGs, tanto urinário quanto séricos, são práticas, confiáveis e relativamente baratas, acreditamos que tais
determinações possam ser úteis, junto com o CAS e a IS/T2, no diagnóstico da atividade inflamatória bem como na decisão da melhor forma de tratamento da OG.
Financiamento: FAPESP, CNPq e Departamento de Tiróide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bolsista Iniciação Científica/CNPq (Daniela
Bortoletto Martinatti).
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Resumo:
Introdução: Nódulos tiroidianos são achados freqüentes podendo ser identificados à palpação em até 4-7% da população geral. Uma vez feito o diagnóstico do nódulo,
seguem-se uma série de procedimentos com o intuito de se avaliar alterações funcionais da tiróide associadas ao nódulo, como o hipo ou hipertiroidismo, seguidos da
análise citológica do nódulo por punção aspirativa por agulha fina (PAAF). A análise citológica revela benignidade em cerca de 80% dos casos e de carcinoma diferenciado
da tiróide (CDT) em menos de 5%. Feito o diagnóstico de CDT o procedimento de escolha é a tiroidectomia total; porém, em 15-20% das PAAF, o resultado citológico é
inconclusivo e/ou suspeito, e nesses casos a possibilidade de se tratar de malignidade é de 20-30% sendo, portanto, também indicada a tiroidectomia. Apesar do aumento
no conhecimento da patogênese do CTD, existem controvérsias sobre o seu diagnóstico e tratamento. Os glicosaminoglicanos (GAGs) são heteropolissacarídeos
complexos compostos por unidades dissacarídicas repetitivas formadas por uma hexosamina e um ácido urônico. Ocorrem tanto na membrana plasmática como na
matriz extracelular, geralmente formando complexos com proteínas, chamados proteoglicanos. Dentre os principais GAGs encontram-se o condroitim sulfato, dermatam
sulfato, heparam sulfato, queratam sulfato, heparina e ácido hialurônico. Tais polissacarídeos têm importantes funções na divisão celular e transdução de sinal bem como
agem como reguladores de processos inflamatórios e neoplasias. Mudanças nas proporções de diferentes GAGs têm sido descritas em diferentes tumores. Dados
prévios do nosso laboratório têm mostrado que há um aumento significativo de condroitim sulfato em tumores (10 a 100 vezes) quando comparados com os tecidos
adjacentes normais. O Objetivo do presente estudo é investigar se os conteúdos de GAGs podem ser úteis para distinguir tecido normal de tecido tiroidiano tumoral.
Materiais e Métodos: Fragmentos de tecido normal e neoplásico foram retirados de oito pacientes após tiroidectomia total. Os GAGs foram extraídos após proteólise do
tecido, seguido por precipitação com etanol. A identificação e análise estrutural dos GAGs foram realizadas por eletroforese em gel de agarose em tampão propilenodiamino, e degradação por enzimas específicas (condroitinases AC e ABC). Resultados: Contrariamente ao esperado, não houve diferença significativa na quantidade
total de GAGs entre tecidos normais (3,6 ± 1,9 mg/g de tecido seco) e tumoral (3,4 ± 2,8 mg/g de tecido seco). Entretanto, houve uma mudança qualitativa dos diferentes
tipos de GAGs presentes naqueles tecidos. Tecidos normais (n=7) apresentaram heparam sulfato, condroitim sulfato e dermatam sulfato nas proporções de 23,3%,
46,4% e 30,3%, respectivamente. Por outro lado, sete dos oito tecidos tumorais apresentavam somente heparam sulfato e condroitim sulfato, na proporção de 41,1% e
58,9%, respectivamente. Discussão: Neste relativamente pequeno número de pacientes, nós fomos capazes de diferenciar tecidos tiroidianos normais dos tumorais por
meio do perfil dos GAGs. A ausência de dermatam sulfato e o aumento da expressão de condroitim sulfato foi um fenômeno restrito às neoplasias malignas e,
aparentemente, parecem estar envolvidos na carcinogênese da tiróide. Outros estudos ainda são necessários, mas os presentes resultados podem ser úteis para o
diagnóstico desta neoplasia, principalmente quando o FNA é suspeito. Financiamento: FAPESP e CNPq. Bolsista PIBIC/CNPq (Kevork Chamilian Avakian).
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Resumo:
Objetivos: Avaliar se o consumo crônico de dietas hiperlipídicas ricas em ácidos graxos poliinsaturados, ômega-3 ou ômega-6, afeta proteínas que participam da via de
sinalização insulínica no tecido muscular, adiposo e hepático.
Métodos: Ratos Wistar machos foram obtidos após acasalamento controlado e desmame no 21º dia de idade. Após o desmame, os animais pesando em média 50
gramas foram divididos em três grupos, de acordo com a dietas recebida até 3 meses de idade: Controle (C), dieta balanceada (2,7 Kcal/g); n-6, dieta enriquecida em
óleo de soja (3,5 Kcal/g) e n-3, dieta enriquecida com óleo de peixe (3,6 Kcal/g). O consumo alimentar de 24 horas, massa corporal e comprimento naso-anal foram
avaliados semanalmente. Após jejum ´´overnight´´, os animais foram sacrificados, por decapitação. Amostras de fígado (FIG), músculo gastrocnêmio (GAST) e depósito
de gordura retroperitoneal (RET) foram processadas para determinação, por ´´immunoblotting´´ do teor das proteínas: receptor de insulina (IR) e substrato-1 do receptor
de insulina (IRS-1). O tecido adiposo retroperitoneal, hepático e muscular foram retirados e rapidamente homogeneizados em 1 mL de tampão de extração gelado:
Trizma Base 100 mM pH 7,5, EDTA 10 mM, Na4PO2O// 10 mM, Na 100 mM, Na3VO4 10 mM, PMSF 2mM, Aprotinina 0,1 mg/mL. Após homogeneização foram
acrescentados 100 µl de Triton X-100 10% e as amostras permaneceram em gelo durante 30 minutos. Em seguida, foram centrifugadas a 12000 rpm por 20 minutos a
4ºC. Alíquotas de 10 &#61549;l do sobrenadante foram utilizados para dosagem do conteúdo de proteínas totais. Estas alíquotas foram então congeladas e armazenadas
para a posterior utilização no processo de eletroforese. A quantidade de amostra, normalizada por concentrção proteica (100 &#61549;g de proteina), foi adicionada de
25 &#61549;l de tampão de Laemmli (Azul de Bromofenol 0,1%, Na2HPO4 50 mM, Glicerol 25%, SDS 1%), contendo DTT 200 mM, fervidos por 5 minutos e, após
rápido “spin”, aplicados em gel de poliacrilamida 8%. Após separação eletroforética, as amostras foram transferidas por 2 horas a 120 V para membrana de nitrocelulose
e esta foi então bloqueada “overnight” em 5 mL de solução bloqueadora composta de solução basal (Trizma Base 10 mM, NaCl 150 mM, Tween 20 500 &#61549;L/L)
contendo BSA 1% e NaN3 0,02%. No dia seguinte, a mebrana foi incubada a temperatura ambiente por duas horas com anticorpo primario especifico (Santa Cruz
Biotecnologia, CA, USA), contra IR (SC-711), IRS-1 (SC-559) diluído em solução de bloqueio. Após 3 lavagens de 10 minutos com solução basal, a menbrana foi
encubada com anticorpo secundário associado a peroxidase (anti-coelho, A-9169 da Sigma) por uma hora a temperatura ambiente. Após esse período, a menbrana foi
novamente lavada seguindo protocolo descrito e revelado por quimiluminescencia. Para revelação, a menbrana foi incubada com reagente de revelção (ECL, RPN2209
da Amersham Bioscences). As bandas das proteínas de interesse foram quantificadas por densitometria, utilizando-se dos software Scion Image.Os resultados foram
expressos como média ± EPM e submetidos a ANOVA seguida do teste de comparações múltiplas de Bonferroni. O nível de significância adotado foi p < 0,05.
Resultados: As dietas n-6 e n-3 não afetaram significantemente o ganho de peso, comprimento naso-anal e teores de gordura e proteína. A ingestão alimentar (g) foi
menor em n-6 e n-3 em relação ao grupo C mas a ingestão calórica não diferiu entre os 3 grupos. A glicemia (mg/dl, n=15) dos grupos C (83,9 ± 4,6), n-6 (85,3 ± 5,0) e
n-3 (93,3 ± 3,9) não diferiram significantemente. O teor de IR no GAST (n=9) foi semelhante entre os grupos. O teor de IR no FIG (n=7) apresentou uma tendência a
aumento em n-3 (1378 ± 326,5 unidades densitométricas arbitrárias) e n-6 (1469,6 ± 429) em relação a C (1000,15 ± 0,1), embora não tenha diferido significantemente
(F(2,18) = 0,638, p = 0,540). O teor de IR no RET (n=6) foi significantemente menor em n-3 (578 ± 129) em relação a n-6 (1064 ± 153; p=0,028) mas não em relação a
C (1000 ± 0,02; p=0,062).
Conclusões: Observamos que nossos animais alimentados com as dietas hiperlipídicas e hipercalóricas foram capazes de regular sua ingestão energética, evitando um
excesso de consumo, o que provavelmente contribuiu para a manutenção da massa e adiposidade corporais. Os resultados da glicemia não foram significantemente
diferentes, embora tenhamos observado uma tendência a aumento no grupo n-3; isso pode evidenciar uma resistência insulínica neste grupo, que será investigada em
teste de insulinemia. O teor de IR apresentou variações perceptíveis em FIG (aumento de seu teor em n-3 e n-6) e em RET (diminuição significante em n-6); contudo
ainda não podemos ter um conclusão definitiva sobre estes resultados sem a avaliação do teor de insulina no sangue, mas até a idade de 3 meses os animais não
apresentaram sinais de obesidade.
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Resumo:
Introdução: Glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeos complexos que participam na patogênese da Oftalmopatia de Graves (OG). Uma vez depositado na matriz
extracelular estes compostos, particularmente o ácido hialurônico (AH) e o condroitim sulfato, atraem água resultando no aumento do volume do tecido conjuntivo e dos
músculos retrooculares. Varias tentativas de correlacionar o aumento de GAGs locais com o AH do soro e GAGs urinários em pacientes com OG têm sido realizados,
porém controvérsias ainda existem. Há evidências atuais de que a glândula lacrimal, devido à sua localização na órbita, estaria submetida aos mesmos fatores
inflamatórios dos demais tecidos, podendo também estar comprometida naqueles pacientes com OG. Diante dessas evidências nós nos propusemos a investigar se a
concentração de AH da lágrima de pacientes com OG poderia estar relacionada com o estado inflamatória da doença. Método: Amostras de lágrimas foram obtidas de
15 indivíduos normais (30 olhos) sem doenças oculares ou sistêmicas e de 43 pacientes (86 olhos) portadores de OG. Fitas de Schirmer foram colocadas no lado
temporal de cada olho abaixo da pálpebra, durante 5 minutos, sem o uso de qualquer anestésico, para a coleta da lágrima. O volume total foi quantificado pela escala
da fita (em milímetros). As fitas foram secas à temperatura ambiente e armazenadas a -20°C até as análises. O estado inflamatório da OG foi avaliado de acordo com o
Clinical Activity Score (CAS). Para as análises quantitativas, o AH e as proteínas foram eluídos das fitas com água destilada e analisados por ensaios fluorométricos
(Martins et al., Clin. Endocrinol. 37: 726-33, 2004) e colorimétricos, respectivamente. Resultados: Depois da eluição com água destilada, a média do total de proteína foi
144,9 ± 78,1 µg/mL (variando de 37,5-342,6 µg/mL). A concentração média de AH presente na lágrima foi de 18,9 ± 12,6 ng/mg proteína (variando de 3.2-45.0 ng/mg
proteína) em indivíduos normais e 35,1 ± 34,7 ng/mg proteína em paciente com OG (p<0,01). Conclusão: É possível extrair macromoléculas como proteínas e AH que
estejam adsorvidas na fita de Schirmer e quantificá-las por ensaios laboratoriais convencionais. Neste estudo piloto, nós já observamos que a concentração de AH entre
os olhos de pacientes com OG e de indivíduos normais é estaticamente diferente (p<0,01). Esta nova tentativa pode ser útil para o estudo investigativo envolvendo
doenças oculares e sistêmicas e ajudar na tomada de decisões para terapêutica apropriada.
Financiamento: FAPESP, CNPq e Departamento de Tiróide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bolsista Iniciação Científica/CNPq (Bruno Vieira
Coelho).
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Resumo:
A psoríase é uma dermatose caracterizada por lesões inflamatórias crônicas da pele. Na lesão psoriática há um encurtamento do ciclo germinativo epidérmico, com
conseqüente hiperproliferação dos queratinócitos, bem como uma pronunciada infiltração de leucócitos. Fatores genéticos, estresse, exposição ao frio, uso de certos
medicamentos e ingestão alcoólica estão envolvidos no aparecimento e evolução da doença. O diagnóstico de psoríase é geralmente clínico, mas pode ser confirmado
por biópsia. Recentemente foi demonstrado que a inibição da enzima conversora de angiotensina I (ECA) leva a um aumento da resposta inflamatória cutânea, indicando
que esta enzima é um importante mediador da resposta inflamatória na pele. Além disso, evidências crescentes indicam que pacientes com psoríase tratados com
inibidores da ECA apresentam aumento das lesões. Outros estudos demonstraram que os precursores inativos da catepsina B estão presentes em abundância no
citoplasma de epiderme normal e que estes precursores são processados à forma madura em epiderme psoriática. O objetivo deste projeto foi monitorar a atividade da
ECA em amostras de tecido normal, lesões psoriáticas e soro, bem como a atividade da catepsina B em tecidos normais e psoriáticos, utilizando substratos de
fluorescência apagada. As amostras de tecido foram obtidas no Instituto da Pele, após aprovação do Comitê de Ética. Os tecidos foram homogeneizados em solução de
NaCl 0.9% contendo 0.01 % de tween 20. Os homogenatos foram centrifugados (1000g, 10 minutos) e os sobrenadantes congelados a –20o C. A atividade de ECA foi
determinada pela hidrólise do peptídeo com supressão intramolecular de fluorescência Abz-FRK(Dnp)P-OH, onde o grupo Abz (ácido orto-aminobenzoico) é o grupo
fluorescente e o Dnp (dinitrofenil) é o grupo apagador. A hidrólise do substrato foi monitorada, diretamente na cubeta do fluorímetro, em tampão Tris-HCl 100 mM
contendo NaCl 50 mM e ZnCl2 10 µM, pH 7.0. A especificidade do ensaio foi determinada pela inibição com lisinopril. A atividade da catepsina B foi determinada pela
hidrólise do substrato fluorogenico Z-Phe-Arg-MCA (MCA=metilcumarina). A cubeta foi mantida em compartimento termostatizado (37oC) e a reação ocorreu em tampão
acetato de sódio 0.1 M contendo 50 mM de NaCl, pH 5.5. A especificidade do ensaio foi determinada pela inibição com Ca074. O aumento de fluorescência devido à
hidrólise do substrato foi detectado em espectrofluorímetro Hitachi F-2000. Os valores lidos foram convertidos em atividade específica após a determinação da quantidade
de proteína da amostra. Foi observado que dos 20 pacientes que participaram do estudo, 17 apresentaram atividade de ECA diminuída nas lesões psoriáticas, em relação
ao tecido normal. Além disso, foi verificado o efeito sistêmico da atividade da ECA, obtido pelas dosagens em soro de 15 pacientes com psoríase, dentre os quais 14
pacientes apresentaram uma atividade de ECA normal quando comparadas com o padrão Sigma de plasma humano normal. A atividade específica da catepsina B foi
verificada em 20 amostras de tecido. Em contraste com os valores obtidos para ECA, a catepsina B mostrou atividade aumentada em 14 amostras de tecidos com lesão
psoriática. Os resultados evidenciam o envolvimento da ECA e da catepsina B nas lesões psoriáticas, indicando uma relevante importância na mediação local da resposta
inflamatória da pele. A realização deste estudo pode contribuir para um melhor entendimento da participação enzimática específica da ECA sistêmica e local e da
catepsina B local, e ainda auxiliar no desenvolvimento de drogas que controlem esta dermatose.
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Resumo:
Células enucleadas – citoplastos –, obtidas por centrifugação de monocamadas ou de suspensões de células, em presença de citocalasina B, têm sobrevida
necessariamente limitada. A enucleação em massa possibilitou avanços importantes em numerosas áreas de biologia celular. Entretanto, os eventos e mecanismos
implicados no decaimento e morte dos citoplastos são ainda desconhecidos. Entre outras aplicações, a extensão da sobrevida dos citoplastos, poderia permitir o estudo
de infecções intracelulares por patógenos de tempo de dobramento longo, como o de algumas Micobactérias. Assim, um dos objetivos do laboratório é procurar
intervenções capazes de prolongar a sobrevida dos citoplastos de diferentes tipos celulares.
No período anterior a intensidade da coloração de marcadores para determinação de viabilidade celular, como a exclusão de azul de tripan por células L929 nucleadas
tratadas ou não por H2O2, o corante e indicador Vermelho Neutro (VN) e o diacetato de fluoresceína (DF), não se revelou adequada para as contagens rápidas
necessárias para o estudo de células enucleadas. Assim, culturas contendo uma maioria de citoplastos foram fixadas em diferentes momentos após a enucleação e o
número de citoplastos identificáveis em áreas conhecidas passou a ser utilizado como critério de sobrevida – este já utilizado na literatura no estudo da sobrevida de
neurônios em cultura.
Informações sobre a proteção parcial, pela hipotermia branda (25-33ºC), de células ou tecidos, contra agressões que induzem apoptose ou necrose, levaram à realização
de ensaios destinados a avaliar o efeito da hipotermia branda (32ºC) sobre a longevidade das células L929 enucleadas. Foi também demonstrado na literatura que a
manutenção de certos tipos celulares a 32ºC induz a síntese aumentada das chamadas proteínas de choque frio CIRP (cold induced RNA binding protein) e Rbm-3
(produto de gene do grupo do retinoblastoma).
O tratamento dos citoplastos de L929 por hipotermia foi um primeiro modelo testado no projeto e que mostrou-se capaz de prolongar a sobrevida das células enucleadas,
elevando a sua vida média de 37h para 65h. Em seguida foi feito o estudo do pré e do pós-tratamento para as diferentes temperaturas (32ºC e 37ºC). O resultado apontou
para maior sobrevida dos grupos incubados à 32ºC após a enucleação, o que indica que a etapa anterior ao processo de enucleação não interfere na sobrevivência da
enucleada. Ensaios com temperatura de incubação de 34ºC não mostraram diferença em relação a temperatura 32ºC. Cabe destacar, no entanto, que a produção de
proteínas de choque frio brando em células L929 não é informada pela literatura. Ainda assim o resultado fornece uma ferramenta útil para dar continuidade ao projeto
da sobrevida dos citoplastos e poderá ser aplicado mais tarde juntamente com outras intervenções propostas no projeto. Os experimentos realizados com as células
CHO não foram bem sucedidos, já que as estas se descolavam dos substratos durante a centrifugação.
Iniciou-se a comparação e caracterização morfológica e funcional dos citoplastos de células L929, a 32ºC e a 37ºC. Foi feito registro em de células e de citoplastos por
microscopia de interferência; utilizamos novamente o indicador Vermelho Neutro (VN), que se acumula em compartimentos celulares acidificados (endosomas,
lisossomas, elementos do Golgi), com a formação de um padrão típico de pequenas granulações – tanto nas células como nos citoplastos. Paralelamente foi ensaiado o
corante Lysotracker, que se acumula em lisossomas. Ambos ensaios revelaram uma grande quantidade de vesículas acidificadas nos citoplastos, observados 2 e 12h
após enucleação; resta verificar se há diferenças quanto ao tempo decorrido depois da enucleação. Dentro deste campo foram iniciados ainda ensaios com a utilização
de campos marcados, para acompanhamento individual de células normais e de citoplastos por meio de vídeo microscopia. As células L929 mostraram-se bastante
ativas no que diz respeito à movimentação.
Macrófagos não ativados têm grande avidez por células apoptóticas. É de se esperar, que citoplastos jovens e células nucleadas não sejam reconhecidos pelos fagócitos
como seriam células apoptóticas e citoplastos envelhecidos. Aproveitando esta propriedade foram iniciados experimentos preliminares que serão continuados.
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Resumo:
Os neutrófilos constituem importante defesa celular contra a invasão de microorganismos, tendo como principal função a ingestão e morte de organismos invasores. Esta
ação é exercida através de mecanismos dependentes e independentes de oxigênio. A ativação do complexo NADPH-oxidase, principal responsável pela produção de
espécies reativas de oxigênio no chamado “burst” respiratório, faz parte do mecanismo de ação de fagócitos dependente de oxigênio e está sujeita a regulação, entre
outros, pelo estado redox da célula. A beta-2-glicoproteína I (b2GPI) é uma proteína plasmática, sintetizada principalmente no fígado, que se liga principalmente a
superfícies contendo lipídios carregados negativamente, heparina, dextran sulfato, DNA, plaquetas, LDL oxidada e corpos apoptóticos. Uma propriedade da b2GPI com
importância no contexto da inflamação é seu papel como moduladora da resposta oxidativa de fagócitos ativados. O objetivo deste trabalho foi estudar a produção de
espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN) por neutrófilos humanos e sua relação com a presença da proteína b2GPI. Para tanto, células
polimorfonucleares (PMNs) de indivíduos jovens e sadios foram separadas por centrifugação em gradiente de densidade (Hystopaque/Dextran). A produção de ânion
superóxido pelos PMNs isolados foi determinada pela redução do citocromo c, enquanto a produção de óxido nítrico (NO) foi medida pela oxidação de oximioglobina,
ambas acompanhadas espectrofotometricamente após a adição de estímulos variados [forbol-miristato-acetato (PMA) 100ng/ml ou n-formyl-Met-Leu-Phe (fMLP) 1uM].
A b2GPI foi purificada por cromatografia do sobrenadante da precipitação de soro humano em ácido perclórico em coluna de afinidade de sepharose heparina e foi
utilizada nos experimentos em uma concentração de 20ug/ml. Os resultados mostraram uma produção de ânion superóxido na presença de b2GPI diminuída em cerca
de 24% quando os PMNs foram estimulados com fMLP. Não houve alteração na produção dessa espécie reativa por PMNs estimulados com PMA. Esses resultados são
compatíveis com outros obtidos anteriormente pelo grupo, que mostram diminuição na luminescência amplificada por luminol produzida durante o “burst” respiratório de
PMNs estimulados com zimosan, mas não com PMA, na presença de b2GPI. O efeito contrário foi observado na produção de NO. PMNs estimulados com fMLP,
apresentaram um aumento de até quatro vezes na produção de NO, efeito não observado em PMNs estimulados com PMA. Apesar do mecanismo de ação da b2GPI
ainda não estar completamente elucidado, ele provavelmente envolve modificações nos padrões de fosforilação das vias de sinalização celular envolvidas na geração
de ERO e ERN pelos leucócitos, talvez por interação com receptores de membrana do fagócito. Além disso, a diminuição da produção de ânion superóxido pode ser
resultante do seqüestro do mesmo por sua reação com NO, formando peroxinitrito, uma ERN capaz de alterar o estado de nitração em tirosinas na célula, interferindo
adicionalmente nos processos de sinalização celular. Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP.
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Resumo:
Os proteoglicanos são macromoléculas constituídas de um esqueleto protéico ao qual estão ligadas cadeias de oligossacarídeos lineares denominados
glicosaminoglicanos, formados por unidades dissacarídicas repetitivas. As cadeias de glicosaminoglicanos desempenham papel essencial na função biológica dos
proteoglicanos destacando a participação de processos celulares como a divisão celular, angiogênese, adesão celular e organização da matriz extracelular. O objetivo
de nosso projeto foi verificar se o anticorpo trastuzumab (comercialmente conhecido como Herceptin), um inibidor do receptor de EGF (Fator de Crescimento Epidermal),
teria algum efeito sobre a adesão de células MCF-7 (células epiteliais de câncer de mama humano). Verificamos que o trastuzumab é capaz de inibir a adesão de células
MCF-7 em laminina e fibronectina. Diante de tais resultados resolvemos investigar o papel do proteoglicano de heparam sulfato na adesão celular. Para tais ensaios,
estudamos a síntese de glicosaminoglicanos sulfatados através da incorporação de [35S]-sulfato em células MCF-7 em presença e ausência de trastuzumab, através de
eletroforese em gel de agarose. Foi observado que tal anticorpo é capaz de estimular a síntese de heparam sulfato, não alterando significativamente a síntese de
condroitim sulfato, em concentração equivalente à utilizada em terapia anti-neoplásica (0,05 mg/mL). Ainda, o efeito estimulatório do anticorpo trastuzumab sobre a
síntese do heparan sulfato, em cultura de células MCF-7 foi mais intenso a partir de quatro horas de incubação. Os resultados permitem concluir que o anticorpo
monoclonal humanizado, trastuzumab, promove estímulo específico sobre a síntese de heparam sulfato em células de câncer de mama humano (MCF-7) e altera o
padrão de adesão celular.
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Resumo:
A restrição alimentar intra-uterina (RAIU) contribui para o baixo peso corporal dos fetos ao nascimento, alterações hormonais e metabólicas, além da alta morbidade,
elevada mortalidade e dificuldades evolutivas dos fetos. A qualidade da vida intra-uterina de um animal é fator determinante na vida adulta deste. Assim, a RAIU pode
afetar consideravelmente o balanço energético dos fetos, além de influenciá-lo em sua vida pós-natal. Por outro lado, sabe-se que animais adultos submetidos à restrição
alimentar têm seu balanço energético alterado, bem como sua composição corporal. Dessa forma, é pertinente avaliar o impacto da restrição alimentar intra-uterina sobre
o balanço energético dos animais na vida adulta quando submetidos a um novo período de restrição alimentar. Foram utilizados ratos fêmeas Wistar EPM-1 de três
meses de idade. Os animais foram submetidos ao acasalamento e após a determinação da prenhez, as ratas receberam durante o período gestacional ração “ad libitum”
ou 50% da ração ingerida pelas ratas controle conforme tabela abaixo. Ao final do 2º. mês de vida, os filhotes foram divididos em 4 grupos experimentais, segundo o
regime alimentar adotado (“ad libitum” ou restrito 50%): Grupos experimentais: C – filhotes de rata controle com alimentação ad libitum durante todo o período
experimental; CR – filhotes de ratas controle, com restrição alimentar de 50%, calculada a partir do grupo controle, durante o 2º mês de vida; RC – filhotes de ratas
submetidas à restrição alimentar de 50%, calculada a partir do grupo controle, durante a gestação, com alimentação ad libitum até a fase adulta; RCR – filhotes de ratas
submetidas à restrição alimentar de 50%, calculada a partir do grupo controle, durante a gestação; com restrição alimentar de 50%, calculada a partir do grupo controle,
durante o 2º mês de vida; R – filhotes de ratas submetidas à restrição alimentar de 50%, calculada a partir do grupo controle; com restrição alimentar de 50%, calculada
a partir do grupo controle, até a fase adulta. Durante todo o 3º mês (30 dias), os animais tiveram o peso corporal medido diariamente e as fezes coletadas, a fim de
determinar seu balanço energético. Os animais foram sacrificados ao final do 3º mês de vida (30° dia) por decapitação. O tubo digestivo foi esvaziado, lavado e recolocado
na carcaça dos animais. As carcaças foram processadas, desidratadas e seu conteúdo energético determinado em calorímetro adiabático, assim como as fezes e
amostras de ração. Após determinação do conteúdo energético dos materiais, os seguintes parâmetros do balanço energético foram calculados: energia metabolizável
(EM (kJ)), ganho de energia (GN (kJ)), gasto de energia (GT (kJ)), conteúdo corporal de proteína (P (mg/g tecido)) e gordura (G (mg/g tecido)). As variáveis são
apresentadas como média &#61617; erro-padrão. A análise estatística foi efetuada por ANOVA complementada pelo teste de Tukey. O nível de significância foi de 5%.
Para o grupo C (n=9), EM= 8298±263; GN= 4052±126; GT=4242±302; P=188±7; G=92.5±3. O grupo CR (n=5) EM=3816±19 *; GN=1305±146 *; GT=2511±131
*;P=224±14; G=34.8±7 *. Grupo RC (n=5), EM=7475±405; GN=3529±107; GT=3946±429; P=157±21; G=92.3±7. Grupo RCR (n=5), EM=4042±200 * #; GN=1416±160
* #; GT=2427±174 * #; P=167±10; G=24.6±2 * #. Sendo: * vs C e # vs RC.
Em função da restrição alimentar, os grupos CR e RCR apresentaram diminuição da energia metabolizável com conseqüente redução no ganho de energia corporal. Em
relação à composição corporal, podemos observar que a redução do ganho de energia deve-se à redução dos estoques de gordura visto que o conteúdo protéico não
foi afetado pela restrição imposta, quer na fase intra-uterina ou adulta. Conforme esperado, os animais CR e RCR apresentaram redução de aproximadamente 40% do
gasto de energia em função à restrição alimentar imposta. Assim, tais resultados indicam que o mecanismo de conservação de energia não foi alterado pela RAIU.
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Resumo:
Introdução: O teste de esforço incremental máximo (TIM) é comumente utilizado como parâmetro para avaliação do desempenho físico dos animais nos estudos da
influência do exercício físico sobre a responsividade do músculo liso intestinal. No entanto, o TIM pode, por si só, ser um fator de influência sobre os resultados obtidos.
Visando isolar essa variável, estudamos o efeito de uma sessão única de TIM sobre a responsividade do íleo isolado de camundongo.
Métodos: Foram utilizados camundongos C57BL/6 obtidos junto ao CEDEME – UNIFESP, divididos em dois grupos: animais controle (CTL, n = 12) submetidos a protocolo
de adaptação e animais submetidos à adaptação e ao TIM (TIM, n = 12). A análise morfológica foi feita com o uso de cortes histológicos de íleo e músculo gastrocnêmico
corados com hematoxilina e eosina sendo observados sob microscopia óptica. Para o estudo funcional, isolamos segmentos de 2 cm de íleo que foram acoplados a um
transdutor de tensão. O tecido permaneceu durante todo o experimento em banho com temperatura controlada (37ºC), imerso em solução nutritiva de Tyrode (pH 7.4) e
sob constante aeração. O íleo foi estimulado com carbacol (CCh) e KCl, em doses crescentes e não cumulativas, para avaliarmos os acoplamentos fármaco- e
eletromecânico, respectivamente.
Os dados experimentais foram ajustados a uma curva sigmóide concentração – resposta e obtidos os parâmetros Emáx, a tensão máxima desenvolvida pelo
tecido, e CE50, a concentração do estimulante necessária para a obtenção de 50% da resposta contrátil máxima.
Resultados: Não foram verificadas diferenças histológicas (espessura da camada muscular e da mucosa) entre os animais CTL e TIM. Não foram observadas diferenças
estatisticamente significantes de eficácia entre os dois grupo (Emáx (g) CTL = 2,29 + 0,12 e Emáx (g) TIM = 2,52 + 0,13), nem de potência (logCE50 CTL = -1,94 + 0,10
e logCE50 TIM = - 1,90 + 0,05).
Conclusão: Não há influência do TIM sobre a responsividade e morfologia de íleo isolado de camundongo, o que é favorável, pois isenta o TIM de qualquer influência
sobre resultados experimentais obtidos em trabalhos anteriores.
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Resumo:
INTRODUÇÃO E OBJETIVO- O tecido adiposo antes conhecido apenas como reservatório de energia e isolante térmico, hoje é reconhecido, também, como um órgão
secretor. Este tecido secreta hormônios como a leptina e uma série de proteínas e citocinas que estão implicadas na tolerância à glicose e sensibilidade à insulina
(adiponectina e resistina) e na homeostase vascular e formação de trombos (inibidor do ativador de plasminogênio 1 – PAI-1), entre outros. Dados da literatura têm
demonstrado que existe correlação positiva entre aumento na adiposidade e expressão gênica de PAI-1. Alguns casos de obesidade podem estar relacionados com
alterações na atividade da glândula tireóide com diminuição na secreção dos hormônios tireoidianos. Por outro lado, aumento no risco de desenvolvimento de
complicações tromboembolíticas têm sido observado em pacientes com hipertireoidismo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos hormônios tireoidianos,
T3 e T4 sobre a expressão gênica de PAI-1 por células adiposas 3T3-L1.
MATERIAL E MÉTODOS – Utilizamos células 3T3-L1 em cultura. Estas células após 10 dias da diferenciação em adipócitos foram tratadas com T3 e T4 nas
concentrações de 10 e 100 nM, por 24 ou 48 horas. Após estes tratamentos, as células foram coletadas com Brazol para extração do RNA total. A partir do RNA total foi
feito o cDNA e a quantificação do mRNA para PAI-1 por PCR em tempo real. Os primers utilizados foram: 5’ACAGCCTTTGTCATCTCAGCC3’ (sense) e
5’CCGAACCACAAAGAGAAAGGA3’ (antisense). Como controle interno utilizamos HPRT. Os resultados foram expressos em unidade arbitrária, estabelecendo-se como
100 o valor do grupo controle. Para a comparação entre os grupos controle e tratados com diferentes doses do mesmo hormônio no mesmo tempo de tratamento
utilizamos ANOVA de uma via seguida de teste de Tukey, estabelecendo como nível mínimo de significância p<0,05. Os resultados estão expressos como média ± erro
padrão da média.
RESULTADOS – O tratamento por 24 horas com T3 100 nM elevou significantemente a quantidade de mRNA para PAI-1 em relação ao grupo controle (242,1 ± 51,1 vs
100,8 ± 16,8, respectivamente). O mesmo foi observado pelo tratamento por 48 horas com T4 na dose de 10 nM (Controle = 104,2 ± 33,6; T4= 338,9 ± 44,7).
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO – Os resultados apresentados neste trabalho sugerem que os hormônios tireoidianos estimulam a expressão gênica de PAI-1 em célula
3T3-L1. De acordo com isto, Eren et al (2002) observaram um aumento nas concentrações plasmáticas de PAI-1 e de outros fatores envolvidos com a fibrinólise em
pacientes com hipertireoidismo sugerindo uma redução da capacidade fibrinolítica. O PAI-1 possui papel importante na degradação da fibrina inibindo os ativadores de
plasminogênio interrompendo a cascata de degradação da fibrina. Entretanto, é importante ressaltar que o aumento na expressão gênica nem sempre reflete em elevação
na síntese da proteína. Assim, estudos adicionais serão realizados para confirmar os resultados apresentados e para avaliar a quantidade de PAI-1 presente no meio de
incubação.
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Resumo:
Introdução: O etanol, uma droga de abuso muito utilizada há bastante tempo, causa estimulação comportamental em baixas doses. A maioria das drogas estimulantes
desencadeia um fenômeno denominado sensibilização, que se caracteriza pelo aumento do efeito estimulante após administração repetida de uma mesma dose da
droga. Recentemente, tem se popularizado o uso de bebidas alcoólicas combinadas com bebidas energéticas (BE). Segundo os usuários, isto diminuiria a intensidade
dos efeitos depressores do etanol e aumentaria a duração e a intensidade dos seus efeitos estimulantes. As BE apresentam em sua composição cafeína e taurina, além
de inositol, sacarose e gluconolactona. O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito da administração de dois componentes das BE: cafeína, taurina, isoladamente
ou combinados com etanol no processo de desenvolvimento da sensibilização comportamental ao efeito estimulante do etanol, em camundongos.
Material e Métodos: As drogas utilizadas foram etanol (2,5 g/kg), cafeína (3,4 mg/kg) e taurina (42,9 mg/kg) administrados por via oral. Camundongos suíços albinos
machos receberam as drogas diariamente durante 21 dias e tiveram sua atividade locomotora (AL) avaliada durante 30 minutos, uma vez por semana. De acordo com a
atividade do 21º dia de tratamento os animais foram classificados em alta ou baixa sensibilização. No 23º dia, os animais foram alocados a subgrupos, que foram
desafiados com água, etanol, taurina (ou cafeína) ou com a combinação de etanol com taurina (ou cafeína).
Resultados: A administração combinada de etanol e cafeína potencializou o desenvolvimento da sensibilização comportamental, o que não foi observado após a
administração de etanol com taurina. A administração de etanol com taurina + cafeína, agudamente, aumentou o efeito estimulante do etanol, mas não provocou
sensibilização.
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Resumo:
As funções do sono ainda não são totalmente conhecidas, mas uma das mais importantes hipóteses é a de que o sono tem importante papel nos processos de
aprendizagem e memória. O sono paradoxal (SP) parece ser importante para a consolidação das informações recentemente adquiridas. A privação de SP resulta em
déficits de memória em vários modelos comportamentais. Uma área cerebral que parece ser particularmente sensível aos efeitos perturbadores da perda de sono é o
hipocampo, uma estrutura que tem importante papel na formação, armazenamento e evocação de memórias. Porém, mudanças na função central que causam déficits
em ratos privados de sono ainda não foram completamente esclarecidas. Uma das teorias aventadas para explicar estas alterações propõe que a privação de sono
reduziria as defesas antioxidantes e que o sono normal removeria as espécies reativas de oxigênio produzidas durante o período de vigília, mantendo assim a proteção
ao estresse oxidativo. Um desequilíbrio entre a produção de oxidantes e antioxidantes é normalmente verificado no processo de envelhecimento. Já se sabe que o
processo de envelhecimento provoca mudanças no padrão de sono que estão associadas a déficits cognitivos. Esse processo está relacionado ao estresse oxidativo
que pode induzir apoptose de células do hipocampo levando à perda de função cognitiva e às doenças neurodegenerativas. A formação hipocampal é uma das áreas
cerebrais mais afetadas pelo envelhecimento. É necessário investigar o efeito do envelhecimento nos processos cognitivos, e avaliar a relação do estresse oxidativo com
o déficit freqüentemente observado em indivíduos idosos. No presente estudo será utilizado um protocolo de restrição crônica de sono com duração de 7 dias, em vez
do clássico onde se realiza a privação total de sono. Será avaliado o impacto desse protocolo de restrição e do envelhecimento na memória, no estresse oxidativo e na
morte celular. Serão utilizados 40 ratos machos Wistar de 3 e 18 meses de idade. O método de privação de sono que será utilizado é o das plataformas múltiplas,
visando minimizar variáveis de estresse, apresentadas por outros métodos como da plataforma individual. Que priva os animais principalmente do sono paradoxal (SP).
Os animais serão privados de SP ou mantidos em suas gaiolas. O protocolo de restrição consiste em 18h de privação de SP e 6h de permissão durante 7 dias. O modelo
comportamental de escolha para avaliar aprendizagem, memória e ansiedade será a esquiva discriminativa. Logo após o período de restrição, tanto os animais do grupo
privado como do grupo controle serão sacrificados por decapitação e o cérebro será imediatamente removido e lavado em salina gelada. Análises bioquímicas serão
feitas após o período de restrição. Níveis de glutationa total e oxidada serão medidos no hipocampo de todos ratos, para avaliar o nível de estresse oxidativo. E finalmente,
será analisada morte celular pelo método do TUNEL.
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Resumo:
Terapia gênica consiste na introdução de genes em células de pacientes com a finalidade de restabelecer funções perdidas, estabelecer novas funções ou reforçar
algumas atividades através da expressão dos genes introduzidos. Alguns dos possíveis métodos para a transferência do gene à célula alvo são através de vetores
plasmidias. Porém os vetores plasmidias são moléculas relativamente grandes, o que dificulta a transfecção na célula alvo. Além disso, o plasmídio não se integra na
célula hospedeira, e recentes estudos têm mostrado que as seqüências do genoma bacteriano presentes no plasmídio podem silenciar a expressão do transgene in vivo,
inclusive a origem de replicação e o gene de resistência a antibiótico.
O minicírculo é um vetor plasmidial de tamanho reduzido destituído dessas seqüências do genoma bacteriano, podendo, portanto, aumentar eficiência de transfecção.
Em relação aos vetores plasmidiais, os vetores minicirculares apresentam vantagens para a terapia gênica, pois seu tamanho reduzido pode tornar a transfecção mais
eficiente e a ausência da seqüência CpG leva à uma menor probabilidade de resposta imunológica durante a expressão do transgene na célula alvo.
Os vetores minicirculares são obtidos na E.coli por recombinação sítio-específica, mediada pela integrase do fago &#955;, dos sítios attB e attP contidos no plasmídio
parental .
O plasmídio parental contém os genes &#934;C31 e I-SceI, ambos sob controle do promotor BAD. A integrase &#934;C31 media a recombinação intramolecular entre
os sítios attB e attP resultando na formação de duas moléculas de DNA circular, uma contendo o gene eucariótico (minicírculo), e a outra contendo as seqüências do
DNA bacteriano. A endonuclease I-SceI lineariza o plasmídio parental bacteriano, e as exonucleases bacterianas o destroem antes do minicírculo ser formado. A produção
da integrase &#934;C31 e da endonuclease I-SceI ocorrem simultaneamente pela presença de 1% de L-arabinose no meio LB e posterior aumento da temperatura de
incubação das bactérias de 32ºC para 37ºC.
Nos casos de isquemia, o fluxo arterial é insuficiente para manter as funções normais de determinado tecido, o que leva a uma diminuição da entrega de nutrientes (como
glicose, oxigênio, vitaminas etc) e um retardo na retirada de metabólitos. A terapia gênica para membros isquêmicos tem como finalidade proporcionar um favorecimento
na expressão de fatores responsáveis pela formação de novos vasos. Um dos fatores que participam desses eventos é o GM-CSF (granulocyte macrophage colonystimulating factor).
O GM-CSF tem uma atuação direta na vasculogênese ao recrutar células progenitoras endoteliais da medula óssea para os sítios de neovascularização pós-natal, e na
arteriogênese, ao prolongar a sobrevida de monócitos que secretam importantes fatores de crescimento e enzimas proteolíticas, os quais são capazes de estimular a
divisão e a migração de células musculares lisas para a região isquêmica.
Dada a importância do GM-CSF em casos de isquemia, o gene para esse fator e o gene lacZ serão utilizados no vetor minicircular. Após a padronização do método de
obtenção e purificação do minicírculo, sua transfecção será analisada in vitro e in vivo. Espera-se obter um aumento na transfecção nas duas situações.
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Resumo:
Introdução - O Cajal body (CB), descrito em 1903 por Santiago Ramón y Cajal, é um corpo nuclear que possui aproximadamente 0,5µm de diâmetro e como todos os
domínios nucleares, não apresenta membrana. Está localizado no nucleoplasma das células eucariotas, tanto animais como vegetais e seu aparecimento é ciclo celular
dependente, resultando da associação de várias proteínas e RNAs. O CB é o sítio onde ocorre a maturação dos snRNPs e snoRNPs, essenciais no processamento de
RNAs. A função da proteína coilina, considerada marcadora do CB, ainda não foi esclarecida. Um modo de se estudar domínios celulares e as moléculas a eles associadas
é observar as alterações decorrentes de interferência com o funcionamento normal da célula, como por exemplo, micronucleação, infecções virais, uso de bloqueadores
de transcrição, choque térmico (HS) e outros. O estudo do efeito de inibidores de proteína-quinases e proteína-fosfatases na distribuição de coilina e outras proteínas
nucleares e nucleolares em células HeLa submetidas ao HS pode revelar associações entre essas proteínas em situação de estresse celular. Uma vez que a função de
algumas dessas proteínas como fibrilarina, Sm e SMN, já é conhecida, esse estudo pode contribuir para o esclarecimento do papel desempenhado pela coilina no
funcionamento celular. Objetivo - Estudar o efeito dos inibidores de fosfatases, ácido okadáico, e fosfoquinases A e C, staurosporina, na distribuição da coilina e outras
proteínas nucleares e nucleolares por imunofluorescência indireta em células HeLa submetidas ou não a HS. Material e Métodos - As células são cultivadas em lamínulas
estéreis a 37°C em DMEM com 10% de soro fetal bovino até atingirem cerca de 60% de confluência, quando são submetidas a HS (45°C) por 3 ou 4 h, na presença e
na ausência de staurosporina, ou de ácido okadáico. Após o tempo pré-estabelecido, as lamínulas são fixadas em p-formaldeído 4% por 10 min e 8% por 50 min a
temperatura ambiente, permeabilizadas com Triton X – 100 e processadas para IFI. Para a IFI as lamínulas são bloqueadas por 1 h em PGFN (PBS + gelatina de peixe
+ azida sódica), incubadas por 1 h com o anticorpo primário diluído em PGFN, lavadas em PBS/Tween 0,1%, incubadas com o anticorpo secundário (conjugado marcado
com um dos fluorocromos disponíveis) diluído em PGFN, lavadas novamente e montadas com glicerina tamponada sobre lâminas de microscopia. Para visualização da
cromatina é utilizado o corante Hoescht na concentração final de 2&#61549;M. Os anticorpos primários disponíveis são: soro anti-coilina humano, soro policlonal de
coelho anti-coilina, anticorpo monoclonal anti-coilina, anticorpo policlonal de coelho anti-SMN, soro humano anti-PM/Scl, anticorpo monoclonal anti-HSP 72, anticorpo
monoclonal anti-fibrilarina e anticorpo monoclonal anti-hUBF. Como anticorpos secundários dispomos de anticorpo anti-imunoglobulina humana conjugado a fluoresceína,
Alexa Flúor 568 e Cy3; anticorpo anti-Ig murina conjugado a Alexa Flúor 488 e Cy3 e anticorpo anti-Ig de coelho conjugado a Alexa-Flúor 488, Alexa-Fluor 568 ou Cy3.
As imagens são analisadas em microscópio de fluorescência Olympus BMX-50 e capturadas com o auxílio de uma câmara digital Q-Fire acoplada. Resultados - Após
diversos testes para a determinação da temperatura adequada (42,5, 43, 44 e 45ºC) e do tempo de incubação (30 min, 1, 2, 3 e 4 h), foi definida a temperatura de 45ºC
e o tempo de 3 ou 4 h para a realização do HS. Coilina: nas células controle a coilina concentra-se nos CBs, resultando em pontos isolados no núcleo celular. Em geral
observa-se também uma fraca marcação nuclear. No HS, a coilina se espalha pelo núcleo, não sendo mais visível nos CBs. Fibrilarina: nas células controle a fibrilarina
concentra-se nos nucléolos e também nos CBs. No HS além da marcação nucleolar, aparece uma marcação pontilhada dispersa no núcleo. NOR-90/hUBF: nas células
controle está presente nos nucléolos e no HS não observamos alteração evidente na localização. SMN: nas células controle localiza-se no citoplasma e nos CBs. No HS
observamos que SMN espalhou pelo núcleo não sendo mais detectado em CBs. RNA pol I: nas células controle a RNA pol I encontra-se nos nucléolos. PM/Scl: nas
células controle encontra-se nos nucléolos. Ainda não foram feitas lâminas de HS com estes dois últimos antígenos. Para controle do efeito da staurosporina as células
foram também cultivadas na presença deste inibidor de quinases e foram feitas lamínulas para verificar se a staurosporina por si só causaria alguma mudança na
localização dos antígenos em estudo. Nenhuma modificação na localização dos diferentes antígenos foi verificada. Podemos concluir até o momento que o HS afeta de
modo importante a distribuição de coilina e SMN, não altera a distribuição de NOR-90/hUBF e parece ter um pequeno efeito sobre a distribuição de fibrilarina. As próximas
etapas são: término do estudo com HS e staurosporina, realização de HS na presença de ácido okadáico e realização de imunofluorescência dupla nas diferentes
condições.
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Resumo:
Com o envelhecimento observam-se alterações funcionais da mitocôndria no fígado e sistema nervoso que podem levar ao aumento da apoptose. Estudos sobre o
estrógeno e seus efeitos no sistema nervoso central têm demonstrado que a reposição estrogênica produz uma ação neuroprotetora no cérebro em envelhecimento. No
fígado, estudos demonstram que o tratamento com estrógeno aumenta a atividade anti-apoptótica nos hepatócitos ao estresse oxidativo induzido. Neste trabalho, visamos
estudar a ação anti-apoptótica do estrógeno em tecido hepático e nervoso (central e periférico) de ratas senescentes. Utilizamos 26 ratas Wistar2BAW, divididas em 4
grupos com 6 a 8 animais cada um: G1: 5 meses; G2: 22 meses; G3: 22 meses tratadas com veículo; G4: 22 meses tratadas com estrógeno. As ratas dos grupos G3 e
G4 foram submetidas à ooforectomia e tratadas imediatamente um dia após a cirurgia. O G4 recebeu 0,1 ml de B-estradiol 3-benzoato (25ug/0,1ml) por via subcutânea
por dia, em dias alternados. O grupo G3 recebeu 0,1ml do veículo (óleo de soja e álcool etílico) por via subcutânea em dias alternados. Ao término de 30 dias de
tratamento, as ratas dos grupos G3 e G4 foram sacrificadas e retirados os tecidos para estudo. A identificação das células em apoptose foi realizada pela reação
imunocitoquímica do TUNEL. Encontramos uma diferença significante no número de células positivas (número de células/um2 x10-6) no fígado (G1: 3,04 +/- 0,232, G2:
9,72 +/- 0,0420, G3: 10,53 +/- 1,5050, G4: 4,51 +/- 0,0057), no plexo mioentérico (G1: 270,00 +/- 190,00, G2: 4000,00 +/- 850,00, G3: 4560,00 +/- 620,00, G4: 90,02 +/2,60) e no cérebro (G1: 5,45 +/- 0,460, G2: 85,73 +/- 7,81, G3: 89, 32 +/- 4,72, G4: 16,54 +/- 1,50). Tais resultados indicam que o estrógeno promove uma proteção
celular, diminuindo a apoptose que ocorre no envelhecimento. O envelhecimento está associado a diversas situações como estresse oxidativo e lesão do DNA, que
culminam com a morte celular. O efeito anti-apoptótico encontrado no estrógeno pode estar ligado à sua ação na mitocôndria, reduzindo a produção de espécies reativas
de oxigênio.
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Resumo:
A proteína de choque térmico, “heat shock protein”, de 70 kDa (HSP70) é uma chaperona molecular que se associa ao repertório de peptídeos produzidos pelas células.
Estudos demonstram que a imunização com a HSP70 isolada de células tumorais, carreando peptídeos específicos dessas células, induz uma resposta imune protetora
tanto em modelos experimentais como no homem. A resposta imune aos peptídeos é amplificada pela atividade adjuvante da HSP70, recentemente identificada como
um ligante dos receptores Toll-like (TLR). Resultados prévios em nosso laboratório demonstram que a HSP70 purificada de células de melanoma murino B16F10-Nex2
crescidas in vivo em camundongos C57Bl/6 (singeneicos à linhagem tumoral) induz resposta protetora após imunização dessa linhagem de animais. Por outro lado, essa
mesma proteína exacerba o desenvolvimento do melanoma em camundongos híbridos B6x129Sv, que possuem o mesmo haplótipo (H-2kb), incapazes de rejeitar
espontaneamente a linhagem tumoral B16F10-Nex2.
Nosso objetivo neste projeto é a análise da resposta imune gerada nesses animais híbridos após a imunização com a HSP70 isolada do melanoma B16F10-Nex2,
identificando os fatores envolvidos com a exacerbação do crescimento tumoral.
O protocolo de purificação da HSP-70 envolve a lise das células tumorais crescidas in vivo em presença de nitrogênio líquido, troca de tampões em uma coluna de gelfiltração, e a purificação em coluna de afinidade de ADP-agarose. Embora o protocolo de purificação tenha sido padronizado anteriormente, não obtivemos os resultados
esperados após uma primeira tentativa de purificação da molécula. Foram isoladas pequenas quantidades de HSP70, observando-se que esta encontrava-se
contaminada majoritariamente com uma molécula de aproximadamente 45 kDa. Como os imunoblottings realizados anteriormente demonstraram que a HSP70 estava
presente na amostra inicial a ser purificada, concluímos que a molécula de 45 kDa competiu com a HSP70 pelos sítios de ligação da ADP, sendo purificada
preferencialmente. Todos os reagentes e colunas utilizados no processo de purificação foram testados, comprovando-se a eficiência do protocolo, e sugerindo que o
material inicial está contaminado com essa molécula de 45 kDa, fato não observado anteriormente. Desta forma, células B16F10-Nex2 estão sendo crescidas in vivo
para obtenção de novo material de onde será isolada a HSP70 tumoral.
Participantes:

Rafael Leite Tavares de Morais

39

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Ciências Básicas Moleculares
Título:

Estudo de inibidores da serino-tiol protease de Paracoccidioides brasiliensis

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Cunha, C.E.L.; Matsuo, A.; Puccia, R.; Carmona, A.K.; Juliano, M.A.
Carlos Eduardo Lima da Cunha - UNIFESP
Maria Aparecida Juliano - Biofísica / Biofísica

Resumo:
Paracoccidioides brasiliensis (Pb) é um fungo patógenos dimórfico térmico que causa no homem a paracoccidioidomicose, uma micose sistêmica de natureza
granulomatosa crônica. Essa doença pode afetar qualquer órgão, principalmente os pulmões, tornando-se fatal se não tratada adequadamente. A disseminação do fungo
ocorre pela via sanguínea ou linfática; logo os microorganismos necessitam, dentre outras coisas, de enzimas secretoras que promovam a hidrólise de proteínas de
matriz extracelular. Dentre essas enzimas secretadas, foi caracterizada uma serino-tiol protease no sobrenadante de cultura de Pb crescido a 370C em meio complexo,
usando substratos fluorescentes contendo Abz/EDDnp como grupos aceptor/doador de fluorescência e inibidores específicos de enzimas proteolíticas. Sobrenadante de
cultura de Pb ou preparações purificadas em coluna de interação hidrofóbica (Phenyl-Superose) não hidrolisam BSA, IgG humano ou fibrinogênio bovino mas clivam
seletivamente proteínas de membrana basal ou associadas a ela como fibronectina, laminina humana, colágeno IV e proteoglicanos, sugerindo um papel na disseminação
fúngica e, portanto, na patogenicidade.
O principal objetivo desse trabalho é a obtenção de inibidores para a serino-tiol protease do Pb, visando num futuro próximo o uso destes compostos na purificação da
enzima através de cromatografia de afinidade. A enzima é encontrada em baixas concentrações protéicas no sobrenadante de cultura do Pb, mas apresenta alta atividade
proteolítica. Além disso, tende a agregar-se com componentes glicosilados de alta massa molecular ou sofrer auto-hidrólise quando isolada, dificultando a sua purificação.
Na tentativa de obter a enzima purificada uma nova estratégia foi adotada usando cromatografia de afinidade em benzamidina. Este tipo de purificação permitiu visualizar
em géis de SDS-PAGE corados pela prata, um componente majoritários que migra entre 43 e 68 kDa. Esta fração purificada foi usada para o estudo de inibidores usando
como substrato Abz-MKALTLQ-EDDnp (10&#956;M). Os ensaios foram feitos a 37º C e a fluorescência devida a hidrolise foi continuamente detectada em fluorímetro
Hitachi (&#955;ex=320 nm; &#955;em=420 nm).
Foram testados oito derivados de telúrio e três peptídeos com seqüência análoga ao substrato contendo o grupo Npys (3-nitro-2-piridinesulfenil). O Npys se liga a grupos
SH livres formando pontes S-S, inativando enzimas proteolíticas que dependem destes grupamentos para a atividade. As melhores constantes de inibição foram
encontradas para o peptídeo Bzl-C(Npys)-KRLTL-NH2 e para o derivado de telúrio tricloroteluroxetana. O peptídeo Bzl-C(Npys)-KRLTL-NH2 teve também ação inibitória
sobre a gelatina, sendo esse resultado promissor já a gelatina se assemelha a substratos naturais como às proteínas da matriz extracelular. Outros inibidores serão
ensaiados visando uma melhor caracterização da enzima e do seu mecanismo de ação.
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Resumo:
A síntese protéica é um importante ponto de regulação da expressão gênica em eucariotos. Esta regulação ocorre principalmente no início da tradução destacando-se a
atividade dos fatores eIF2 e eIF4F. O Trypanosoma brucei, foco principal de estudo deste projeto, apresenta um ciclo de vida complexo com alternância de estágios
proliferativos e não proliferativos que se refletem em mudanças na síntese e expressão protéica. Estes parasitas transcrevem seus RNAs de forma policistrônica, e os
mRNAs são produzidos após um mecanismo de “trans-splicing”, no qual uma região líder não traduzida é adicionada na região 5’ de cada ORF no RNA policistrônico.
Desta forma, há pouca regulação no nível transcricional. Acredita-se que a regulação pós-transcricional seja o principal mecanismo de controle da expressão gênica
nestes parasitas. A síntese protéica deve portanto ser um ponto relevante de controle. Nos tripanossomatídeos, o processo de início de tradução não é bem conhecido.
A fosforilação da subunidade alfa do fator eIF2, que em Saccharomyces cerevisiae é feita pela quinase Gcn2, é uma resposta da célula a algumas situações de estresse,
resultando em inibição da tradução geral. Em mamíferos, além de GCN2, existem outras 3 quinases de eIF2alfa, todas ativadas em situações específicas de estresse.
Acredita-se que a fosforilação da subunidade alfa de eIF2 de tripanossomatídeos possa ser realizada pelas quinases TbeIF2K1, TbeIF2K2 e TbeIF2K3, identificadas
recentemente neste grupo. Este trabalho tem como objetivo estudar e caracterizar estas quinases de T. brucei.
Inicialmente foi realizada uma análise funcional de TbeIF2K2 em S. cerevisae. Esta análise foi feita através de duas linhagens de levedura: J80 e J82 transformadas com
plasmídeo expressando o domínio quinase de TbeIF2K2 em fusão com GST (Glutationa-S-Transferase), sob controle do promotor GAL1, induzido por galactose. A
linhagem J80 expressa o fator eIF2alfa selvagem e a J82 expressa o fator eIF2alfa S51A que não pode ser fosforilado. Ambas as linhagens são desprovidas da quinase
GCN2. Através da indução desta linhagens com galactose foi possível observar a inibição do crescimento na linhagem selvagem e o crescimento da linhagem mutada
(J82), sugerindo que TbeIF2K2 seja capaz de fosforilar eIF2alfa de levedura especificamente no resíduo Ser51. Para comprovarmos isso, extrato total das linhagens
selvagem (J80) expressando GST-TbeIF2K2 (domínio quinase) ou só GST induzidas com galactose por 4 ou 8 horas foram submetidos a western blot, utilizando
anticorpos para a subunidade alfa fosforilada e normalizado com anticorpos contra alfa total. Desta forma pudemos confirmar que na linhagem J80 transformadas com
plasmídeo expressando o domínio quinase de TbeIF2K2 em fusão com GST, mas não na linhagem com o vetor vazio, houve fosforilação de eIF2alfa. Outro trabalho
efetuado neste período foi a preparação de soros policlonais anti-TbeIFK1 e anti- TbeIFK3 através da imunização de coelhas com proteínas recombinantes purificadas.
No momento o soro obtido da imunização com TbeIF2K3 está sendo purificado e posteriormente serão feitos ensaios com extratos protéicos de T. brucei para a detecção
da proteína.
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Resumo:
O Triatoma infestans é um inseto exclusivamente hematófago e importante vetor da Doença de Chagas. Sua saliva apresenta anticoagulantes, anti-agregantes
plaquetários, apirases, proteases, um anestésico, assim como uma proteína formadora de poro em bicamadas lipídicas. Essa última, denominada trialisina, é capaz de
permeabilizar bactérias, Candida albicans, hemácias e o protozoário causador da doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, denominada de trialisina. Ela apresenta
características tanto de proteínas citolíticas bacterianas, permeabilizadoras de células eucarióticas quanto de peptídeos líticos antimicrobianos. A trialisina é sintetizada
na glândula salivar numa forma precursora, inativa e no momento da picada, é ativada por proteólise. Para melhor caracterizar a estrutura e função da trialisina, tentamos
expressá-la em sistemas heterólogos. Em sistema procariótico pudemos obter a pró-trialisina recombinante, em fusão com a NusA ou GST. A molécula pode ser clivada
dessas cadeias após incubação com trombina e então ativada com adição de saliva. No caso da NusA, a trialisina madura foi obtida sem atividade, ao contrário da fusão
com GST, que manteve atividade. Para melhor entender o dobramento da trialisina, analisamos o comportamento da proteína nativa na saliva. Aplicamos a saliva em
uma coluna de gel-filtração e acompanhamos a eluição da trialisina por imunoblot e ensaio de lise. Em solução aquosa, a trialisina migrou como monômero e quando o
detergente aniônico dodecil-sulfato de sódio era adicionado à solução de cromatografia, a migração era drasticamente alterada. Esses resultados sugerem que a trialisina
encontra-se na saliva na forma monomérica e, quando em ambientes semelhantes a membranas, altera sua estrutura podendo agregar. Além disso, tentaremos utilizar
a expressão in vitro, pois esse se mostra muito eficaz na produção de proteínas com problemas de expressão in vivo.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A detecção imuno-histoquímica das proteínas codificadas pelos genes de reparo de DNA é usada como teste de rastreamento para Câncer de Cólon
Hereditário não Polipoide (HNPCC). Em câncer gástrico alguns genes supressores tumorais já foram identificados como o p53, APC, DCC e Rb como precursores de
malignização. A instabilidade de microssatélites já foi observada em cânceres gástricos, principalmente do tipo intestinal e sugestivo de que seja evento precoce na
carcinogênese. Os genes MLH1 e MSH2 têm importante papel no reparo de erro de pareamento de ases de DNA; portanto, na manutenção da estabilidade do genoma
celular.
OBJETIVO: Detectar a presença das proteínas MLH 1 e MSH 2 em tecidos blocados de adenocarcinoma gástrico em estadiamento clínico IIIA e IIIB.
MÉTODO: Foram primariamente selecionados 57 tecidos de tumores de adenocarcinoma gástrico fixados em formalina 10% e blocados em parafina. Foi utilizado o
método imuno-histoquímico para detecção das proteínas MLH1 e MSH2. Foram utilizados: rabbit polyclonal antibody MLH1 (N-20):cs-581 (Santa Cruz Biotechnology,
Inc e mouse monoclonal antibody MSH2 (Mismatch Repair Protein2) Ab-1 (clone@MSH01; same as 25D12) NeoMarkers, Inc. Do total de 57 pacientes, 36 eram homens
(63,15%) e 11 mulheres (36,85%). A idade média geral foi de 62,70 anos, sendo a média para os homens de 62,65 anos de 62,81 anos para as mulheres. A mediana
das idades foi de 58,5 anos. O critério para seleção dos casos foi a qualidade dos blocos de parafina do Arquivo de Blocos do Departamento de Patologia da
UNIFESP/EPM
RESULTADOS: As expressões das proteínas MLH1 e MSH2 foram observadas tanto no núcleo como no citoplasma das células tumorais. Além disso, estas expressões
foram observadas na zona proliferativa do tecido normal adjacente ao tumor, no centro germinativo dos folículos linfóides e glândulas normais. Células normais do
estroma como fibroblastos e células endoteliais também mostraram positividade. Para análise da proteína MLH1 foram selecionados 17 blocos e avaliados por
imunohistoquímica. A perda de expressão da proteína MLH1 foi detectada em 11 (64,7%) adenocarcinomas. No estadio clínico IIIA houve perda em 6 (60%) casos da
expressão de MLH1 enquanto no IIIB houve perda em 5 (71,4%) casos. Quanto aos tipos histológicos, houve perda de expressão da proteína MLH1 em 5 (55,5%)
casos de adenocarcinoma do tipo Intestinal e 5 (71,4%) casos no tipo Difuso. Na análise de MSH2 foram utilizados 36 blocos. As perdas de expressão da proteína MSH2
foram detectadas em 52,94% casos, sendo 66,7% no tipo Intestinal e 33,4% no tipo Difuso. Quanto ao prognóstico, 52,9% de casos de óbito dentro de 5 anos, a partir
do diagnóstico, foram registradas nos arquivos do hospital, sendo que desses, 33% dos casos tinham perda da expressão de MSH2.
CONCLUSÃO: A não expressão de MLH1 se associou com estádio clínico mais avançado ao diagnóstico. Houve também associação com invasão de camadas mais
profundas do estômago e disseminação linfática. A inexpressão da proteína MSH2 se mostrou mais prevalente em cânceres do tipo Intestinal, condizendo com os
resultados obtidos na primeira fase do estudo, que analisou todos os tipos histológicos e a prevalência de perda também foi maior no tipo Intestinal. O percentual de
perda de expressão de MSH2 foi relativamente maior que a obtida nos estádios menos avançados da doença. Os resultados sugerem que a perda da expressão dessa
proteína seja evento precoce na carcinogênese e que esteja envolvida na evolução para quadros mais avançados. Estudos anteriores revelam instabilidade de
microssatélites principalmente em cânceres do tipo Intestinal, e em lesões pré-neoplásicas, sugerindo que a instabilidade seja evento precoce na carcinogênese. Em
estudos futuros, se estudado a perda de MSH2 em lesões pré-neoplásicas, poderemos concluir se a perda de MSH2 é um evento precoce causador de instabilidade e
transformação maligna ou conseqüência dessa causada por outros genes supressores tumorais e oncogenes culminando numa cascata ainda maior de mutações que
podem levar a célula a vantagens de crescimento e mitose. O entendimento dos mecanismos em cuja carcinogênese estas proteínas atuam permitirá a identificação de
indivíduos suscetíveis à doença e também os que serão favorecidos com medidas profiláticas como imunohistoquímica em rastreamento, pois o tipo Intestinal geralmente
é precedido de lesões pré-malignas, sendo resultado de processo crônico que evolui para gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia e neoplasia.
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Resumo:
O controle de processos fisiológicos como, coagulação sangüínea, fibrinólise, agregação plaquetária e inflamação têm sido objeto de inúmeros estudos a fim de
desenvolver inibidores específicos para as várias enzimas proteolíticas que participam destes processos. A inflamação pode ser considerada como parte do mecanismo
de defesa, que deve eliminar o agente lesivo e amenizar os danos causados. Inibidores de serinoproteases da família tipo Kazal que se caracterizam pela alta similaridade
na estrutura primária e resíduos de cisteínas conservados em posições homólogas têm sido utilizados como moldes para a seleção de inibidores específicos. Há alguns
anos o nosso grupo vem trabalhando com o inibidor LDTI (Leech Derived Tryptase Inhibitor) da família tipo Kazal na geração e seleção de mutantes específicos através
da técnica de phage display. De uma biblioteca de mutantes de LDTI foram selecionados inibidores específicos para as seguintes enzimas: trombina, plasmina e elastase
de neutrófilos, os melhores inibidores para cada protease foram denominados LDTI 5T, 2PL e 29E, respectivamente. Este projeto teve como objetivos: expressar e
purificar em grandes quantidades os inibidores LDTI 2PL e LDTI 29E utilizando leveduras S. cerevisiae. Para isso os sobrenadantes de cultura de S. cerevisiae contendo
os inibidores LDTI 2 PL e LDTI 29 E foram obtidos por centrifugação a 3000g por 30 min. O inibidor LDTI 2PL purificado por cromatografia de afinidade em tripsinaSepharose foi submetido a uma cromatografia de filtração em gel em coluna Superdex 75 Prep. A concentração do LDTI 2PL purificado foi de 31,2 mg/L (4 ml). O
sobrenadante de cultura contendo o inibidor LDTI 29 E foi dialisado e submetido à cromatografia de troca iônica em coluna HiTrap SP e em seguida à filtração em gel
em coluna Superdex 75 Prep. A concentração do inibidor 29E purificado foi de 2,38 &#61549;g/ml (14 ml). A pureza dos inibidores 2 PL e 29E foi confirmada por SDSPAGE. O inibidor 2 PL foi utilizado em modelo experimental de edema de pata em ratos e os resultados preliminares mostraram um possível efeito pro-inflamatorio desta
molecula. A perspectiva deste trabalho é utilizar o inibidor 29E neste mesmo modelo. Financiado por: FAPESP e CNPq.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A degradação protéica tem importante papel em diversos processos celulares como regulação de atividades enzimáticas, controle do ciclo celular,
eliminação de proteínas anormais e danificadas, hidrólise de fatores de iniciação da transcrição como na resposta ao stress, etc. A Oligopeptidase A (OpdA ) é uma
enzima proteolítica expressa em Escherichia coli e em Salmonella typhimurium capaz de hidrolisar peptídeos com baixa massa molecular. A OpdA assim como a thimet
oligopeptidase (TOP; EP 24.15), a neurolisina (EP 24.16) e a peptidase mitocondrial intermediária (MIP) são enzimas da subfamília M3A das endooligopeptidases zincodependentes. Sua forma recombinante foi capaz de clivar substratos sintéticos hidrolisados pelas enzimas de mamíferos, TOP e neurolisina, assim como peptídeos
biologicamente ativos como neurotensina e bradicinina. A completa inibição da peptidase bacteriana por orto-fenantrolina (inibidor específico de metalo-peptidase) e JA2 (inibidor específico de thimet oligopeptidase) e parcialmente por Pro-Ile (inibidor específico de neurolisina) dão suporte à similaridade funcional das enzimas bacterianas
com as enzimas de mamíferos.
OBJETIVOS: O presente projeto visa complementar estudos já em andamento no nosso grupo que tem como meta expressar, purificar e estudar a especificidade da
OpdA de Escherichia coli usando substratos com supressão intramolecular de fluorescência. Além disso, estamos empenhados em desenvolver inibidores específicos
da enzima.
MÉTODOS: Para a expressão da proteína clonou-se o gene da OpdA em vetor pGEM-T easy a partir do DNA total da E. coli BL21 (DE3) pLysS e este gene foi excisado
do plasmídeo por digestão com EcoRI e inserido no plasmídeo pHis3. A proteína recombinante expressa com cauda de histidina foi purificada em coluna de níquel. As
frações que apresentavam uma única banda em gel de poliacrilamida foram concentradas em sistema Amicom, dessalinizadas em coluna PD-10 e a proteína foi dosada
pelo método de Bradford. A atividade da enzima foi medida utilizando substratos com supressão intramolecular de fluorescência. Estes substratos contendo Abz/EDDnp
como grupos aceptor/doador de fluorescência foram sintetizados pelo método de síntese em fase sólida. O aumento de fluorescência devido à hidrólise foi continuamente
registrado em espectrofluorímetro com fenda de excitação ajustada para 320 nm e emissão 420 nm, à 370C. Ainda com estes substratos, fez-se estudos de especificidade
da enzima, curva de pH sal e atividade inibitória.
RESULTADOS: A enzima hidrolisa os subtratos Abz-RPPGFSPFRQ-EDDnp (Km=0,28µM; kcat=0,35s-1; kcat/Km=1250mM-1s-1) e Abz-GFSPFRQ-EDDnp
(Km=0,34µM; kcat=0,16s-1; kcat/Km=470mM-1s-1) na ligação Phe-Ser. Esta é uma característica peculiar da OpdA já que estes substratos são clivados pela TOP na
ligação Pro-Phe. A enzima recombinante também não foi capaz de hidrolisar o peptídeo Abz-SPFRQ-EDDnp, que é clivado pela TOP. Utilizando Abz-GFSPFRQ-EDDnp
como substrato determinamos o pH ótimo e a influencia do sal na atividade da OpdA recombinante. O peptídeo Abz-G(D)FSPFRQ-EDDnp não foi hidrolisado pela OpdA,
mas a inibiu seletivamente (Ki= 3 µM ) não sendo capaz de inibir a TOP.
CONCLUSÃO: Expressamos a OpdA ativa e iniciamos o estudo de sua especificidade. Foram feitos estudos comparativos com a TOP e detectamos algumas
características que permitem diferenciar as duas enzimas. Conseguimos ainda desenvolver um inibidor seletivo para a OpdA.
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Resumo:
Histonas, proteínas básicas e muito conservadas que se ligam ao DNA, podem ser modificadas covalentemente por acetilação, metilação, fosforilação, ADP-ribosilação
ou ubiquitinação, alterando a função e estrutura da cromatina. A histona H1, também chamada de histonas de ligação, é fosforilada, principalmente durante a mitose em
diversos organismos, entretanto ainda não se sabe a função dessa fosforilação. Neste trabalho, procuramos caracterizar em que fase do ciclo celular a histona H1 de
<i>Trypanosoma cruzi</i> é fosforilada e defosforilada utilizando anticorpos específicos contra seu sítio de fosforilação (SPKK) previamente identificado em nosso
laboratório (Chagas da Cunha, et. Al. 2005). Observamos que os núcleos de parasitas provenientes de uma cultura exponencial são marcados tanto por anticorpos anitH1 fosforilado (anti-HIP) como por anticorpos contra histona H1 recombinante (anti-H1). A marcação aparece de forma granular e dispersa com ambos anticorpos.
Entretanto, apenas os núcleos corados com anti-H1P apresentam diferenças quanto a intensidade de marcação. Somente 5 % dos parasitas em G1/S (células com um
cinetoplasto (K), um núcleo (N) e um flagelo (1F)) apresentam forte marcação enquanto que 92,6% das células em G2/M (1K, 1N, 2F) apresentam intensa marcação com
o anti-H1P. Cem por cento das células em mitose (2K, 1N e 2F) apresentam os núcleos fortemente marcados. Em fases pós-mitóticas (2K, 2N e 2F) a intensidade de
marcação decresce a medida em que a citocinese progride. Esses resultados indicam que a fosforilação de H1 em <i>T. cruzi</i> se inicia em G2 e atinge o máximo na
mitose. A defosforilação ocorre a partir do início da citocinese.
(FAPESP)
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Resumo:
Células endoteliais em cultura, quando expostas à heparina aumentam a síntese e modificam o padrão de sulfatação de um proteoglicano de heparam sulfato (PGHS)
com atividade antitrombótica. Este estímulo é célula e composto dependentes, sendo observado somente em células endoteliais e específico para PGHS, não tendo
efeito na síntese de outros glicoconjugados, como condroitim sulfato (Nader et al., Curr. Pharm. Des. 10: 955-66, 2004). Dados recentes mostram que a heparina, ao se
ligar a proteínas da matriz extracelular (MEC), ativa vias de sinalização celular, desencadeando o aumento da síntese de PGHS (Trindade et al., 2005). Assim, o presente
trabalho tem como objetivo a identificação de potenciais macromoléculas, além do PGHS, que podem sofrer ativação ou inibição na sua expressão quando as células
são expostas a heparina. Utilizando técnicas de RT-PCR, foi investigada a expressão de sindecam-4 e perlecam, que correspondem a diferentes esqueletos protéicos
de proteoglicanos de heparam sulfato, e a expressão de tenascina-C, vitronectina e trombospondina-1, proteínas de MEC características da linhagem endotelial. Os
dados mostraram aumento na expressão de sindecam-4, que corresponde ao PGHS com atividade antitrombótica. Por outro lado, não foi observado efeito na expressão
de perlecam. Em relação às proteínas da MEC, houve aumento na expressão de tenascina-C e vitronectina e nenhum efeito sobre trombospondina-1. A expressão de
beta actina foi utilizada como gene controle. O conjunto de resultados mostra que o efeito sobre heparam sulfato, reside num tipo específico de esqueleto protéico, em
especial, o PGHS relacionado com a ação antitrombótica. Por outro lado, heparina ativa em células endoteliais a via de sinalização celular mediada por Ras (Maschler
et al, 2004). Aumento na expressão de tenascina tem sido observada quando a via Ras é ativada, mostrando uma relação com os dados aqui mostrados.
(CNPq, CAPES e FAPESP; bolsa IC- CNPq)
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Resumo:
O splicing alternativo possibilita a geração de produtos diferentes a partir do mesmo mRNA primário, sendo que as variantes de splicing podem codificar proteínas com
funções diferentes. O BAFF (B cell activating factor) é o membro 13 da superfamília dos ligantes do fator de necrose tumoral, importante na maturação e na sobrevivência
das células B. Ele é expresso principalmente por monócitos, macrófagos e células dendríticas. Também há relatos de sua expressão em células T CD4+ e CD8+, mas
não em CD19+, de indivíduos saudáveis. Foram descritas duas variantes de splicing do gene BAFF, contendo 6 e 5 exons. A análise virtual no banco de dados de
etiquetas de seqüências expressas (EST, expressed sequence tags) indicou mais duas possíveis novas variantes de splicing. Portanto, os objetivos deste estudo foram:
(1) caracterizar novas variantes de splicing do gene BAFF; (2) verificar a expressão destas variantes em células CD4+, CD8+, CD19+, assim como em células
mononucleares totais do sangue periférico (CMNs) .
Material e métodos
O material de estudo consistiu de sangue periférico de 22 indivíduos saudáveis, na faixa etária de 20-50 anos. CMNs foram separadas utilizando gradiente de densidade
Ficoll-Paque. Células CD4+, CD8+ e CD19+ foram separadas a partir das CMNs com Dynabeads. Células CD4+ foram ativadas com fitohemaglutinina (PHA), e CD8+,
CD19+ e CMNs totais foram ativadas com 4&#945;-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) e ionomicina. RNA total foi extraído das células não ativadas e ativadas. A
expressão das variantes foi avaliada por RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) semi-quantitativo (SQ RT-PCR) e por RT-PCR em tempo real (r-t
RT-PCR).
Resultados e discussão
1)
Caracterizamos duas novas variantes de splicing do gene BAFF, sendo uma com retenção parcial do intron 3, e outra com retenção do intron 4. Nós as
nomeamos como variante 3 e 4, respectivamente. Os dois eventos de splicing introduzem um stop códon precoce, interferindo na tradução de mRNA para proteína.
2)
Em CMNs, observamos que a expressão da variante 3 foi 3,9 vezes menor em células ativadas do que em não ativadas (18 culturas, p<0,001, SQ RT-PCR).
3)
Em células CD19+, observamos expressão das variantes 3 e 4 do gene BAFF em células não ativadas de 3 dentre 5 indivíduos e em células ativadas de 2
dentre 3 indivíduos (SQ RT-PCR).
4)
Em células CD4+ e CD8+ de 4 indivíduos, observamos baixa expressão tanto da variante 3 (menos de 30 cópias em 10 ng de RNA, r-t RT-PCR) quanto da
variante 4 (13 a 100 cópias em 10 ng de RNA). A expressão de nenhuma das variantes diferiu significantemente entre células ativadas e não ativadas.
5)
Investigamos a existência do transcrito antisense do gene BAFF, através de RT-PCR com primer específico para fita antisense, e não observamos nenhum
produto em pools de CMNs não ativadas ou ativadas de 18 indivíduos.
Conclusão
Caracterizamos duas novas variantes de splicing do gene BAFF, e demonstramos que elas apresentam baixa expressão em células CD4+, CD8+ e CD19+. O estudo
dessas variantes em outros tipos de células pode contribuir para esclarecer o papel do BAFF na resposta imune.
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Resumo:
Durante o estabelecimento e o desenvolvimento de tumores, vários fatores provenientes tanto das células tumorais quanto das células do hospedeiro são decisivos para
a continuidade da evolução ou mesmo da rejeição do tumor. Dentre esses fatores, as interleucinas representam importante papel no desenvolvimento ou na rejeição
tumoral, e podem ser classificadas em pró e anti-inflamatórias. Interleucinas pró-inflamatórias, por exemplo IFN-g, IL-2 e TNF-a, estão presentes em uma resposta antitumoral protetora, levando a uma resposta imune de padrão Th1. Interleucinas anti-inflamatórias, como TGF-b, IL13 e principalmente IL10, polarizam a resposta para um
padrão Th2, evitando uma resposta efetiva contra o tumor e até agindo como fatores de crescimento em alguns modelos. A IL-10 é correlacionada positivamente com a
evolução de vários tumores, entre eles o melanoma, apresentando como ação principal a diminuição de moléculas do MHC e coestimulatórias em macrófagos e células
dendríticas, além da desativação dessas células, que perdem a capacidade de induzir uma resposta imune protetora. Os objetivos deste projeto são: a análise do papel
da IL-10 no desenvolvimento in vivo do melanoma murino B16F10Nex2, comparando-se animais resistentes e sensíveis à implantação das células tumorais, e o
desenvolvimento de métodos para a neutralização in vivo desta interleucina durante o desenvolvimento tumoral.
Uma porcentagem dos camundongos C57Bl/6 (singeneicos à linhagem tumoral) inoculados subcutaneamente com a linhagem de melanoma murino B16F10-Nex2 são
resistentes ao desenvolvimento do tumor, mesmo após 2 desafios. Esplenócitos desses animais resistentes, assim como dos animais sensíveis em diferentes fases do
desenvolvimento, serão estimulados in vitro com antígenos tumorais e interleucinas serão quantificadas no sobrenadante de culturas por ELISA (IFN-g, IL-10, IL-4, TNFa).
Uma terapia gênica utilizando a parte extracelular do receptor de IL10 expresso em plasmídeo eucariótico será utilizada como estratégia de neutralização da interleucina,
que será comparada com a terapia com anticorpos monoclonais anti-IL-10 murinos. A clonagem do receptor de IL-10 murino está sendo realizada por RT-PCR, com
primers desenhados para a molécula completa e para a porção extracelular do receptor.
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Resumo:
Neutrófilos são células polimorfonucleares (PMNs) dinâmicas e dotadas de mobilidade, que compõem a primeira linha de defesa contra organismos infectantes. A adesão
de PMNs ao endotélio venular pós-capilar, assim como a infiltração destes no interstício tissular, são características da inflamação. A aderência e a transmigração
leucocitária são determinadas basicamente pela ligação de moléculas de aderência complementares nas superfícies leucocitária e endotelial, sendo um processo passível
de modulação por mediadores químicos, que interferem na expressão superficial ou avidez dessas moléculas de aderência. A beta-2-glicoproteína I (b2GPI), uma proteína
de cerca de 50 kDa presente no plasma humano, apresenta um papel modulador da resposta oxidativa de fagócitos ativados. Além disso, a b2GPI tem sido proposta
como uma proteína antiaterogênica, capaz de aumentar a depuração de triglicerídeos por estimular a lipase lipoprotéica e também de ligar-se a lipídios modificados na
superfície de LDL oxidada “in vitro”. Entretanto, não há consenso sobre seu papel no desenvolvimento da aterosclerose. Neste trabalho, estudou-se a influência da b2GPI
no modelo de adesão de neutrófilos a células endoteliais de veia umbilical humana (HUVECs). Para este estudo foram utilizados PMNs de indivíduos jovens e sadios,
de idade média de 22 anos, separados por centrifugação em gradiente de densidade (Hystopaque/Dextran). A b2GPI foi purificada por cromatografia do sobrenadante
da precipitação de soro humano em ácido perclórico em coluna de afinidade de sepharose heparina. Para o ensaio de adesão, os PMNs isolados foram adicionados a
uma cultura de HUVECs e co-incubados por 30 minutos, a 37&#61616;C em estufa de CO2, na presença ou ausência de b2GPI em diferentes concentrações (40ug/ml
e 70ug/ml). A adesão dos PMNs às HUVECs foi quantificada pela determinação da atividade da mieloperoxidase no sobrenadante de cultura e na fração aderida após a
incubação, após lise das células por sonicação. A presença de b2GPI na incubação, em ambas as concentrações usadas, provocou significativa diminuição do porcentual
de neutrófilos aderidos às HUVECs, em comparação às incubações feitas na ausência desta proteína. Experimentos do grupo mostram que a b2GPI é capaz de modificar
padrões de fosforilação das vias de sinalização celular em leucócitos, talvez por interação com receptores de membrana do fagócito. Adicionalmente, outros experimentos
mostraram um aumento na produção de óxido nítrico em PMNs estimulados na presença de b2GPI, mostrando que a b2GPI é capaz de alterar o balanço da
disponibilidade de ânion superóxido e óxido nítrico, um fator importante na regulação redox celular e que pode participar na diminuição da capacidade de adesão de
PMNs às células endoteliais. A elucidação desses mecanismos deve contribuir para um melhor entendimento da participação da b2GPI nos processos inflamatórios e
aterogênicos. Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP.
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Resumo:
As enzimas proteolíticas, que catalisam a hidrólise de ligações peptídicas em proteínas, participam de diversos processos biológicos, sendo também identificadas como
importantes fatores no desenvolvimento de inúmeras patologias como inflamação, câncer, psoríase e sepsia. Evidências causais vêm associando as proteases a
processos tumorais desde a invasão, a progressão tumoral e até a metástase, tendo as células tumorais desenvolvido mecanismos para otimizar o uso de proteases na
sua matriz extracelular, que contém diversos tipos de glicosaminoglicanos (GAGs). O estudo da interação natural entre proteases e GAGs vem sendo realizado há muito
tempo, inclusive em nosso grupo, a fim de se verificar a influência desses componentes da matriz extracelular na atividade das enzimas. Sabendo-se que o aumento da
expressão ou da atividade da Catepsina B tem sido visto em diversos tipos de carcinomas e que essa protease está envolvida no desenvolvimento, invasão e metástase
de mais de um tipo de tumor, tornou-se interessante estudar o efeito de GAGs na atividade dessa enzima.
O objetivo deste trabalho foi, então, verificar a influência de alguns GAGs nas atividades carboxi e endopeptidásica da Catepsina B.
Para se estudar a atividade carboxipeptidásica, a enzima, pré-ativada com DTT, em presença de heparina, condroitim 4-sulfato, heparam sulfato e condroitim 6-sulfato
em diferentes concentrações, foi incubada com o substrato Abz-GIVRAK–(Dnp)-OH em condições de pseudo-primeira ordem, em tampão acetato 100 mM pH 4,5. As
reações foram acompanhadas em um fluorímetro (&#955;exc=320 e &#955;em=420) e calcularam-se as eficiências catalíticas nos diferentes ensaios. No estudo da
atividade endopeptidásica, a enzima, pré-ativada com DTT, na presença de heparina, heparam sulfato e condroitim 4-sulfato, foi incubada com o substrato Z-Arg-ArgpNan em tampão fosfato 200 mM pH 6,75 com EDTA 5 mM e NaCl 200 mM. As reações foram acompanhadas em uma leitora de placas (410 nM) e calcularam-se os
valores de Km e kcat.
De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que todos os GAGs diminuíram as atividades da Catepsina B. Quanto à atividade endopeptidásica, o GAG que teve
maior efeito foi a heparina; já a atividade carboxipeptidásica foi reduzida por heparina ou condroitim 4-sulfato, mesmo em baixas concentrações desses GAGs.
Trabalho parcialmente financiado por: FAPESP, CNPq, CAPES e FAP-UNIFESP.
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Resumo:
O sistema renina-angiotensina desempenha uma função chave na regulação da pressão arterial e na homeostase de eletrólitos. A enzima conversora de angiotensina I
(ECA) é uma importante metalopeptidase deste sistema hidrolisando a angiotensina I e produzindo o potente agente vasoconstritor angiotensina II. Alguns estudos têm
demonstrado que a atividade bioquímica da ECA é afetada pelo hormônio estrogênio. Como o aumento da ECA está associado a um maior risco de desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, o objetivo do nosso estudo é verificar a atividade desta enzima em soro de mulheres na fase pós-menopausa em que o nível estrogênico
encontra-se diminuído. Após aprovação do comitê de ética, foram coletadas amostras de soro de pacientes menopausadas, que vieram em sua primeira consulta no
setor de Climatério da UNIFESP e que não haviam feito reposição hormonal anteriormente. Os critérios de exclusão para o estudo foram hipertensão arterial sistêmica,
Diabetes Mellitus, tabagismo ou qualquer doença ginecológica. A atividade de ECA foi determinada utilizando o substrato com supressão intramolecular de fluorescência,
Abz-FRK(Dnp)P-OH. O aumento de fluorescência devido à hidrólise do substrato foi continuamente registrado em espectrofluorímetro com fenda de excitação ajustada
para 320 nm e emissão 420 nm, à 370C. Os valores obtidos foram convertidos em atividade específica (nmoles/min.ml). A especificidade do ensaio foi determinada pela
inibição com lisinopril. Inicialmente selecionamos 20 pacientes que aceitaram participar do estudo e que apresentavam pressão diastólica e sistólica inferior a 90 mmHg
e 130 mmHg, respectivamente. Estas pacientes já estavam de 1 a 8 anos na menopausa. Os resultados obtidos na dosagem de ECA no soro das pacientes mostraram
que todas apresentavam valor de atividade da enzima dentro do padrão normal. Dentre as pacientes algumas iniciaram reposição hormonal e outras não. Em 3 meses,
estas pacientes deverão retornar para a coleta de novas amostras de soro onde serão efetuadas novas dosagens. Assim poderemos avaliar a mudança do perfil de
atividade da ECA comparando-o com a primeira dosagem já realizada.
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Resumo:
Bikunin é um proteoglicano pouco sulfatado. Correspondente a um fragmento de baixo peso molecular do inibidor de tripsina plasmático que é sintetizado no fígado. Sua
presença tem sido descrita em vários tecidos e fluidos biológicos em várias situações patológicas e fisiológicas. Entretanto, variações em sua estrutura, composição
bioquímica, e concentrações plasmáticas, ainda não foram definidas. Mesmo que haja muita incerteza quanto sua função, essa macromolécula é encontrada em altas
concentrações em mulheres grávidas, e no plasma e urina de pacientes com certos tipos de câncer. Uma função especifica ainda é desconhecida. Algumas das funções
atribuídas são: Interferência no metabolismo do ácido aracdônico, influenciando processos da inflamação aguda; ação anti-proteolítica, explicando sua presença nos
processos de invasão tumoral; gravidez, cascata da coagulação e sistema fibrinolítico. O Objetivo do presente trabalho é desenvolver um método de dosagem do bikunin
em diferentes fluidos biológicos. Tal metodologia será baseada num ensaio de ELISA de alta sensibilidade como o da dosagem de ácido hialurônico desenvolvida em
nosso laboratório (MARTINS, JRM, et al., Anal. Biochem. 2003, Nº 319, p 65-72). Como etapa inicial do estudo, o bikunin foi extraído da urina de indivíduos normais para
a obtenção de um antígeno puro para a produção de anticorpos contra o bikunin humano. Foi usada cromatografia de troca iônica (Lewatit, da Bayer, Alemanha) para
isolar o bikunin de outros proteoglicanos e glicosaminoglicanos, e então, purificado por coluna de gel filtração (Sephadex G-75, da GE Healthcare). Eletroforese em SDSPAGE mostrou uma banda de aproximadamente 36 kDa para essa molécula. Após a obtenção de um antígeno puro, este foi inoculado em coelhos como descrito em
HARLOW & LANE, 1988. Até o presente momento possuímos um anticorpo policlonal anti-bikunin purificado em coluna de afinidade (proteína A Sepharose, da GE
Healthcare). Um estudo piloto mostrou que esse anticorpo reconhece o bikunin tanto em immunobloting quanto em ensaio fluorimétrico usando bikunin adsorvido em
placa de ELISA. Esse trabalho foi financiado por: FAPESP, CNPq, Bolsista PIBIC/CNPq (Ricardo Cavalheiro Jorge).
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Resumo:
Melanomas murinos têm sido bastante usados como modelos experimentais para o entendimento da evolução deste tipo de câncer e da resposta imune do hospedeiro
que pode ser de resistência ou susceptibilidade ao tumor. Especificamente, o melanoma murino da linhagem B16, que se originou espontaneamente na linhagem de
camundongo C57BL/6, tem predominado como um sistema experimental de escolha. As razões desta escolha residem no fato de antígenos expressos neste melanoma
apresentarem elevado grau de homologia com os antígenos expressos em tumores humanos. A linhagem de melanoma murino B16F10 é uma linhagem tumoral bastante
agressiva, capaz de colonizar eficientemente os pulmões de camundongos singênicos C57Bl/6. Em trabalho publicado por Freitas et al (2004) ficou demonstrado que
linhagens tumorais obtidas da linhagem B16F10são compostas por populações heterogêneas de células. Esses clones apresentaram características contrastantes com
relação à capacidade de colonização pulmonar e subcutânea: enquanto o clone B16Nex2B crescia rapidamente quando inoculado subcutaneamente e produzia um baixo
número de nódulos pulmonares quando injetado endovenosamente, o clone B16Nex2D apresentava comportamento oposto. Neste trabalho foi sugerido que um dos
fatores envolvidos nessa diferença de comportamento observada era a liberação e o acúmulo diferencial de catepsinas pelas duas linhagens. Entretanto, outros fatores
podem também ser responsáveis pela diferença de comportamento observada entre os 2 clones, Nex2B e Nex2D.
Este projeto tem como objetivo determinar a importância da produção de endógena de NO no comportamento destas duas sub-linhagens tumorais. Para tanto, iremos
inicialmente caracterizar qual/quais isoforma(s) da NOS estão expressas nas duas linhagens. Em seguida, verificaremos se há uma sensibilidade diferencial ente as duas
linhagens à uma produção exógena de NO (doadores de NO). Para isso, em nossa primeira etapa de trabalho, utilizamos os seguintes Materiais e Métodos e obtivemos
os seguintes resultados: 1.Manutenção das culturas celulares das sublinhagens B16F10 Nex2B e Nex2D. 2.Determinação da expressão das isoformas da enzima NOS
pela técnica de Western Blot. Após obtenção dos lisados celulares das duas sublinhagens, estes são submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida e após
transferência para membranas de nitrocelulose, estas membranas são incubadas com anticorpos específicos que reconhecem as isoformas da NOS que estão sendo
estudadas, NOS endotelial (eNOS) e NOS induzível (iNOS). Decorrido este período, a membrana foi incubada por uma hora com anticorpo secundário apropriado e
submetida à reação de quimioluminescência e expostas a filmes autoradiográficos. Os resultados obtidos até o momento mostraram que a isoforma eNOS é mais
expressa na sublinhagem Nex 2D, enquanto a isoforma iNOS, em testes preliminares, é mais expressa na sublinhagem Nex 2B. 3.Estudo de metástase pulmonar.
Células B16F10-Nex2B foram coletadas com PBS-EDTA 0,02% (Sigma), centrifugadas a 1.500 rpm por 5 minutos, lavadas 3 vezes com PBS pH 7.2 e contadas em
câmara de Neubauer. Após contagem, 5x105 células viáveis foram injetadas endovenosamente (e.v.) em camundongos da linhagem C57BL/6, machos, com 6 a 8
semanas (5 camundongos por grupo). Os animais foram sacrificados 16 dias após o desafio e os nódulos pulmonares contados com auxílio de lupa. Os resultados
obtidos confirmaram aqueles obtidos anteriormente por Freitas et al (2004): <30 nódulos pulmonares para Nex 2B e em média 100 para Nex 2D. Na sequência de
desenvolvimento de nosso projeto iremos: (1) confirmar a expressão diferencial das duas isoformas da NOS por imunohistoquímica, (2) estimular as células com
bradicinina (estímulo para eNOS) ou LPS, LPS + INF-g, (3) caracterizar a susceptibilidade dessas sublinhagens à fontes endógenas e exógenas de NO.
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Resumo:
Normalmente, a história natural dos processos celulares microscópicos é construída em cima da análise de instantes estáticos, obtidos após a morte e dissecção do
animal que hospeda a célula em estudo. A detecção da célula nesse cenário morto é feita na maioria das vezes através da microscopia, utilizando-se marcadores e
colorações que possam diferenciar a célula em estudo das células de seu micro-ambiente. Esse cenário de morte e estático gradualmente dá lugar à um cenário de
estudo intravital e dinâmico, onde os fenômenos celulares podem ser estudados in vivo e em tempo real. Isso se tornou possível pela marcação estável (genética) de
células que expressam proteínas fluorescentes e a possibilidade de observação das mesmas em tecidos de animais vivos anestesiados, utilizando microscopia de
fluorescência bifotônica, por exemplo.
Nós utilizamos um modelo de carcinogênese, onde um inóculo subtumorigênico de melanoma murino só se desenvolve em um tumor macroscópico na presença de um
estímulo inflamatório. Isso demonstra a existência de uma barreira fisiológica ao crescimento inicial do tumor que é vencida pelo estímulo inflamatório. Para estudar o
desenvolvimento inicial (microscópico) do tumor estamos: (i) construindo e selecionando clones tumorais fluorescentes estáveis e (ii) testando a viabilidade de observar
o crescimento desses clones in vitro e in vivo. Primeiramente, transformamos células tumorais com o gene da GFP (green fluorescent protein). Após seleção com
antibiótico, isolamos um clone por diluição (A3). Análise por microscopia confocal e FACS (fluorescence activated cell sorter) mostrou que o clone A3 originou na ausência
de antibiótico uma população de cerca de 70% de células GFP+. Com a reseleção por duas semanas (0,8 mg/ml de G418) a população de células GFP+ subiu para
97%. Uma cinética está sendo feita para averiguarmos a relação entre o tempo de divisão e a perda da fluorescência após a retirada do antibiótico. Paralelamente,
tranformamos células tumorais com o plasmídeo pCaspase3-Sensor, um sensor de morte celular. Esse vetor codifica uma proteína fluorescente amarela que é
direcionada ao citoplasma. Num processo de morte celular mediada por caspases, a proteína amarela é clivada e redirecionada ao núcleo. Testes com agentes
apoptóticos serão feitos para acessar a funcionalidade dessa estratégia, assim poderemos visualizar a morte celular in vivo. Por fim, enquanto selecionamos os clones
fluorescentes, estamos observando microscopicamente células tumorais marcadas com corante intravital fluorescente injetadas in vivo na derme do camundongo e in
vitro, crescendo em matriz tridimensional (matrigel), na ausência de estímulos inflamatórios, com o intuito de verificarmos as limitações de nosso sistema de microscopia.
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Resumo:
Introdução: No campo da fisiologia do exercício experimental os pesquisadores se deparam constantemente com o fato de alguns animais se mostrarem inaptos para o
exercício físico (EF). Desta maneira, alguns animais são descartados ou utilizados erroneamente como controle, pois não poderiam ser classificados nem como
sedentários, visto que essa variação é inata no que diz respeito à capacidade do animal realizar EF, pelo menos até os 4 meses de idade. O estudo farmacológico e
estrutural da reatividade intestinal destes animais é um primeiro passo na tentativa de se identificar os possíveis mecanismos responsáveis por esse fenômeno, que
também ocorre em humanos.
Este projeto teve como objetivo estudar as diferenças morfológicas e farmacológicas da musculatura lisa intestinal de camundongos intolerantes ao EF (CIE) em
comparação aos controles (CTR), que são capazes de realizar EF e sedentários.
Materiais e Métodos: Este estudo utilizou camundongos da linhagem C57BL/6 que foram separados nos grupos CIE e CTR após um período de adaptação ao exercício
em esteira motorizada, ou seja, os camundongos foram divididos entre aqueles que cumprem um protocolo de corrida a 10 m/min por 15 minutos (CTR) e aqueles que
não conseguem cumpri-lo por três vezes consecutivas (CIE). A reatividade intestinal foi avaliada pelo efeito da contração isométrica de segmentos de íleo de 2 cm
acoplados a um transdutor de tensão e a um software registrador. O tecido foi submetido a concentrações crescentes de estimulantes, obtendo-se a curva concentraçãoefeito de cada um deles. Com estas curvas podemos avaliar os parâmetros de potência e de eficácia, CE50 e Emáx, respectivamente, dos acoplamentos eletro- (agente
despolarizante KCl) e farmacomecânicos (Bradicinina [BK] e Carbacol [CCh]) . A avaliação do estresse oxidativo foi baseada na quantificação indireta dos níveis de
peroxidação lipídica através da determinação da concentração de malondialdeído, um dos produtos da ação das espécies reativas de oxigênio nos lipídios de membranas.
Resultados: No estudo da resposta ao agente despolarizante KCl, assim como no estudo do parassimpatomimético CCh, não obtivemos diferença estatística nos
parâmetros de eficácia ou potência: KCl (EmáxCTR = 1,99 +/- 0,09 g; EmáxCIE = 1,77 +/- 0,07 g; -logCE50CTR = 1,96 +/- 0,03, -logCE50CIE = 1,94 +/- 0,04); CCh
(EmáxCTR = 2,5 +/- 0,1 g; EmáxCIE = 2,3 +/- 0,2 g; -logCE50CTR = 6,35 +/- 0,09, -logCE50CIE = -6,0 +/- 0,1). No entanto, os CIE apresentaram queda estatisticamente
significante na eficácia do acoplamento farmacomecânico disparado pela BK: (EmáxCTR = 2,2 +/- 0,3 g; EmáxCIE = 1,2 +/- 0,3 g) e não na potência: (-logCE50CTR =
8,8 +/- 0,3, -logCE50CIE = 9,1 +/- 1). Os níveis de estresse oxidativo do cérebro, coração e íleo dos CIE não estavam diferentes dos CTR. Observamos uma diferença
estatisticamente significante nos níveis de estresse oxidativo do músculo gastrocnêmio, sendo o estresse oxidativo do CIE menor do que o do CTR em aproximadamente
35%.
Conclusão: Com base nos resultados obtidos, podemos sugerir que a alteração no Emáx de BK não está relacionada aos níveis de peroxidação lipídica nem a alterações
da maquinaria contrátil, sugerindo modificações no processo de transdução de sinal para a BK. Quanto ao menor nível de estresse oxidativo no músculo gastrocnêmio,
está relacionado uma menor utilização basal da musculatura esquelética, provavelmente devido ao nível reduzido de atividade física voluntária executada pelo animal,
em decorrência de outras diferenças entre CIE e CTR.
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Resumo:
Objetivos: As epilepsias são um conjunto de distúrbios do sistema nervoso central que leva os indivíduos a apresentarem crises epilépticas espontâneas e recorrentes.
O modelo da pilocarpina é capaz de reproduzir em animais, aspectos comportamentais e fisiológicos característicos das epilepsias do lobo temporal. A proteína Homer
1a (H1a) liga-se a receptores de glutamato, regulando diversos aspectos fisiológicos envolvidos tanto na transmissão quanto na plasticidade de sinapses glutamatérgicas.
Com base nesses resultados, pesquisadores sugeriram que H1a pode participar de importantes mecanismos envolvidos no controle endógeno da iniciação e
prolongamento das crises.
Métodos: Ratos Wistar (EPM 1) machos adultos, pesando entre 200 e 250g receberam injeção intraperitoneal (i.p.) de pilocarpina (320mg/kg) para indução de SE. A
análise do padrão de expressão de H1a foi feita por meio da técnica de “western blotting” contendo extrato total dos hipocampos dos grupos experimentais 2, 8 ou 24
horas após a indução do SE (período agudo), 7 e 14 dias (período silencioso) e 30, 60 ou 90 dias (período crônico) após a indução do SE. As membranas foram incubadas
com anticorpo anti-Homer 1a e quantificadas por densitometria.
Resultados: No período agudo de SE (status epilepticus) a proteína H1a apresentou um aumento na expressão da proteína nos grupos 2 (22%), 8 (36%) e 24 (10%)
horas após SE. No período silencioso, houve aumento na expressão de H1a nos grupos 14 dias após o SE com crise (46%) e sem crise (36%) espontânea e recorrente.
Os níveis de expressão no grupo 7 dias após o SE foram semelhantes ao grupo controle. No período crônico houve aumento maior na expressão de H1a com 30 (54%)
e 60 (54%) dias e um aumento menor no grupo 90 dias SE (40%) em relação ao grupo controle. Os aumentos de expressão da proteína Homer1a se deram em relação
ao grupo controle (salina) com diferença significativa P<0,05 (Kruskal Wallis).
Conclusões: Existem alterações na expressão de H1a no modelo da pilocarpina nos diferentes períodos após o SE visto que H1a está envolvida com o metabolismo e
regulação de receptores glutamatérgicos. O modelo da pilocarpina é eficiente para estudos de expressão gênica relacionados a epilepsia do lobo temporal.
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Resumo:
Em um modelo inédito de transformação maligna, diferentes linhagens de melanoma foram estabelecidas após submeter uma linhagem de melanócitos não tumorgênicos
(melan-a) a ciclos seqüenciais de bloqueio de adesão ao substrato. Integrinas são as moléculas de adesão que medeiam sobrevivência, proliferação e migração celular
em resposta a alterações na adesão à matriz extracelular. Modificações na expressão ou função de integrinas tem sido extensivamente relatadas em diferentes
neoplasias, incluindo o melanoma. A expressão das cadeias &#945;2, &#945;4, &#945;5, &#945;6, av, &#946;1 e &#946;3 de integrinas na superfície destas células não
se mostrou significativamente alterada ao longo do processo de transformação maligna. No entanto, uma evidente modificação no tamanho da cadeia &#946;1 de
integrinas foi observada através de análise por Western blot nas linhagens de melanoma comparado à linhagem parental não tumoigênica. Uma das modificações póstraducionais descritas em &#946;1-integrinas é o padrão aberrante de N- glicosilação dado pela adição de oligossacarídeos tri- e tetra-antenares, resultante da ação da
enzima N-acetilglucosaminiltransferase V (GnTV). A expressão aumentada de GnTV tem sido associada ao fenótipo metastático em vários tipos tumorais. Através de
análises por citometria de fluxo, imunofluorescência indireta e Lectin blot utilizando a lectina Phaseolus vulgaris (L-PHA), que reconhece este padrão aberrante de Nglicosilação, identificamos um aumento progresivo na expressão destes oligossacarídeos tri- e tetra-antenares ao longo da carcinogênese dos melanócitos melana.Temos como objetivo analisar a relação causal entre a alteração na cadeia &#946;1 de integrinas e a N-glicosilação aberrante observadas neste modelo e avaliar o
seu impacto na aquisição do fenótipo transformado. Para responder estas questões, estão em andamento em nosso laboratório estudos envolvendo imunopreciptação
de proteínas e uso de inibidores farmacológicos de N-glicosilação. Este estudo poderá trazer informações importantes quanto ao papel deste padrão aberrante de Nglicosilação na transformação maligna de melanócitos.
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Resumo:
Introdução: Os carbapenens constituem a principal opção terapêutica para o tratamento das infecções causadas por bacilos Gram-negativos resistentes às cefalosporinas
de amplo espectro. Porém, altas taxas de resistência a estes compostos têm sido detectadas em amostras bacterianas isoladas em hospitais brasileiros, especialmente
em amostras de Pseudomonas aeruginosa. A partir da década de 90, com a descoberta de amostras produtoras de metalo-beta-lactamase(M&#946;L), um novo
mecanismo de resistência aos agentes &#946;-lactâmicos passou a ter uma importância clínica. Até o momento, foram descritas cinco classes de M&#946;L móveis ou
adquiridas: IMP, VIM, GIM, SIM e SPM, sendo que esta última parece se encontrar restrita ao Brasil. O padrão-ouro para a detecção de M&#946;L é a pesquisa do gene
que a codifica. Contudo, não é facilmente aplicável em um laboratório de rotina. Até o momento, a performance de testes fenotípicos nunca foi avaliada para a detecção
de cepas produtoras de SPM.
Objetivo: Nosso estudo visa a padronização de um teste fenotípico para a detecção de M&#946;L em Pseudomonas aeruginosa. Os resultados deste projeto terão grande
importância na orientação dos laboratórios de microbiologia de rotina brasileiros.
Material e Método: A coleção bacteriana foi constituída por 22 amostras de P. aeruginosa, geneticamente não relacionadas, sabidamente produtoras de M&#946;L, sendo
10 P. aeruginosa produtoras de IMP-1, 10 amostras de P. aeruginosa produtoras de SPM-1, 1 amostra de P. aeruginosa produtora de IMP-16, 1 amostra de P. aeruginosa
produtora de IMP-18, além dos controles negativos, sendo eles: 6 amostras de P. aeruginosa sensíveis a imipenem. EDTA (100 mM), ácido 2-mercaptopropiônico (2MPA; 1.4 mM), ácido mercaptoacético (MAC; 1.2 mM), mercaptoetanol (MET; puro), e fenantrolina (FEN; 8 mM) foram usados como inibidores de M&#946;L (IM&#946;L).
Os substratos escolhidos para os testes foram ceftazidima (CAZ) e imipenem (IMI), os quais foram submetidos a testes de hidrólise pelos IM&#946;L. As amostras
bacterianas foram testadas pela técnica de disco aproximação (DA). Sobre as placas já inoculadas foram depositados 5 discos impregnados com 5µl do agente quelante
previamente testado e selecionado, dispostos na linha central da placa, e 5 discos de CAZ 30µg/ml, cada qual a uma determinada distância: 1,0cm, 1,5cm, 2,0cm, 2,5cm
e 3,0cm. Na mesma placa, do lado oposto, dispusemos os discos de IMI 10 µg/ml, testando-se as mesmas distâncias. Pela técnica de disco combinado(DC), foram
dispostos os discos de CAZ 30µg/ml e de IMI 10µg/ml , sobre os quais testamos 2µl,4µl,6µl,8µl e 10µl de cada inibidor de IM&#946;L para cada substrato. Para a
técnica de DA, foi considerada produtora de M&#946;L amostras que apresentaram aumento do halo de inibição (DDZ) ou aparecimento de zona fantasma. Para DC, foi
considerada como produtora de M&#946;L a amostra que apresentou aumento do halo de inibição do disco de antimicrobiano associado ao IM&#946;L igual ou maior
a 7 mm em relação a DDZ do disco de antimicrobiano.
Resultados: Na avaliação da hidrólise, enquanto nenhum dos inibidores hidrolisou CAZ, somente EDTA e FEN não hidrolisaram o IMI. Na realização dos testes DC e
DA, FEN e MET apresentaram fraca atividade de inibição de M&#946;L, tanto em DC quanto em DA. Para o DC, a maior sensibilidade (S) e especificidade (E) se deu
com aplicação de 4µl de inibidor em CAZ ( S=90,9 %e E= 72,2%), e de 8µl em IMI (S=74,2% e E= 88,9%). Para o DA, a melhor distância foi de 2,0cm entre CAZ e
inibidores, sendo que entre CAZ e 2-MPA, a S e a E chegaram a 100%, tanto para 2,0cm, quanto para 2,5cm. Entre CAZ e MA, obtivemos 100% de S e de E para 2,0cm.
A combinação que apresentou menor sensibilidade foi a que utilizou CAZ/EDTA a 2µl, com 59,1%. Para a detecção fenotípica de M&#946;L em PSA, o melhor substrato
foi a CAZ, associada a 2-MPA. Se considerarmos somente as amostras produtoras de SPM, obteremos, para o DC a combinação de CAZ/EDTA com 8µl, S igual a
100,0% e E igual a 83,0%, igualmente para CAZ/MA com 4µl. Já a combinação de IMI/EDTA e IMI/MA apresentou, a 8µl, S e E de 100,0% para ambos, os melhores
resultados encontrados para SPM.
Discussão: A técnica de DA mostrou melhores resultados que a de DC. Os resultados obtidos através da técnica de DC, que utilizaram IMI/MA, IMI/2-MPA e IMI/MET,
podem ter sido influenciados pela hidrólise do imipenem pelos compostos thiol. Imipenem revelou ser um ótimo substrato na detecção de PSA produtoras de SPM,
contudo as PSA produtoras de IMP não seguiram essa tendência, e assim, para triagem de PSA produtoras de M&#946;L em um laboratório de rotina, a técnica de DC
não seria tão adequada quanto a técnica de DA.
Conclusão: Para a detecção de M&#946;L em amostras de PSA, através de testes fenotípicos, nosso estudo sugere que a técnica de DA utilizando CAZ como substrato
e 2-MPA como IM&#946;L apresenta a melhor performance na detecção de amostras produtoras de M&#946;L.
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Resumo:
O melanoma maligno é um câncer de alta agressividade e letalidade. A quimioterapia à base de drogas anti-tumorais convencionais não é muito efetiva, principalmente
em estágios mais avançados da doença. A busca de alternativas terapêuticas é bastante incentivada, e a estimulação do sistema imune do indivíduo, ou imunoterapia,
é uma das áreas promissoras de estudo.
A resposta imune anti-tumoral do tipo Th1, com altas concentrações principalmente de IL-2 e IFN-gama, vem sendo associada a uma resposta protetora ao melanoma,
enquanto citocinas do tipo Th2, principalmente IL-4, IL-5 e IL-10, são encontradas em grandes quantidades no soro de pacientes com melanoma em estágio avançado.
Pacientes com tumores controlados, respondendo à terapia, apresentam um perfil de citocinas Th1 secretadas no soro, comprovando a eficácia dessa resposta no
controle do desenvolvimento tumoral. Terapias inoculando citocinas do tipo Th1 em pacientes para reverter o fenótipo Th2 são dificultadas pela toxicidade elevada das
moléculas purificadas e pela instabilidade das mesmas. Todavia, a produção de IFN-gama in vivo pode ser alcançada pela imunização de camundongos com o peptídeo
P10, epítopo MHC classe II restrito da proteína gp43 de Paracoccidioides brasiliensis, que induz uma resposta imune celular protetora dependente de IFN-gama. Os
objetivos deste trabalho são: 1) verificar a capacidade adjuvante do peptídeo P10 no modelo de melanoma murino B16F10-Nex2 (singeneico ao camundongo C57Bl/6),
através da imunização de camundongos com o peptídeo, em associação ou não a preparações de antígenos tumorais, e em associação com tratamento quimioterápico
pós-implante tumoral; 2) analisar a capacidade das elevadas concentrações de IFN-gama produzidas de reverter a polarização Th2 observada no desenvolvimento
tumoral para um perfil Th1 protetor, através de dosagens dos níveis de citocinas produzidas em vários momentos do desenvolvimento tumoral.
O primeiro protocolo de imunização testado foi o mesmo padronizado por Taborda et al (1998), capaz de proteger camundongos Balb/c de um desafio com P. brasiliensis,
consistindo de 3 imunizações subcutâneas com 20 microgramas de peptídeo emulsificado em Adjuvante Completo (duas primeiras imunizações) e Incompleto (última
imunização) de Freund, com uma semana de intervalo entre as imunizações, seguindo-se um desafio com células B16F10-Nex2. Não observou-se efeito protetor contra
o melanoma murino nesse protocolo. Observou-se, entretanto, um possível efeito tóxico do Adjuvante Completo de Freund sobre os camundongos C57Bl/6.
Nesse momento, encontram-se em andamento experimentos de imunização com P10, associado ou não a antígenos tumorais, de camundongos C57Bl/6, utilizando-se
apenas Adjuvante Incompleto de Freund e intervalos maiores entre as imunizações. As técnicas que serão utilizadas para dosagem de citocinas (PCR quantitativo
competitivo e ELISA) encontram-se em fase de padronização.
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Resumo:
As células mesangiais (CM) têm papel central na patogênese de doenças glomerulares caracterizadas pela expansão da matriz extracelular e hiperplasia celular, como
as nefropatias diabética e hipertensiva. O gene TBX3 é um fator de transcrição atuante na via p14ARF-Mdm2-p53. O processamento alternativo desse gene produz duas
isoformas: TBX3.1, que induz a imortalizacão das células através da repressão da expressão do supressor de tumor p14ARF, possibilitando que as células escapem da
senescência induzida pela proteína p53, e a isoforma TBX3 + 2&#945;, que possui uma ação contrária, sendo capaz de acelerar o processo de senescência.
OBJETIVOS: Avaliar a expressão das isoformas do gene TBX3 nas CM em condições basais e após estimulação com promotores de crescimento celular.
MÉTODOS: CM humanas imortalizadas foram cultivadas em DMEM com soro bovino fetal (SBF) a 10%. Após atingirem a confluência foram privadas de soro por 24h e
estimuladas pela readição de SBF. RNA total foi extraído e submetido à reação de transcrição reversa com oligo(dT). O cDNA proveniente dessa reação foi utilizado na
amplificação por PCR quantitativo em tempo real (QRTPCR) e os resultados normalizados pelo nível de expressão de GAPDH. Foram utilizados primers desenhados
especificamente para as isoformas TBX3.1 e TBX3 + 2&#945;.
RESULTADOS: Nós detectamos a expressão de ambas as isoformas do gene TBX3 em CM humanas não estimuladas. A expressão das isoformas TBX3.1 e TBX3 +
2&#945; foi, respectivamente, 50% e 80% maior (N=8-9, p<0,01) nas CM cultivadas em meio com SBF à 10% em relação ao controle, mantido em meio sem soro.
CONCLUSÃO: Nossos resultados, ainda preliminares, demonstram pela primeira vez que ambas isoformas do TBX3 são expressas de forma constitutiva em CM humanas
imortalizadas e seus níveis de RNAm são aumentados na presença de fatores de crescimento. Estudos adicionais pretendem esclarecer a importância desse gene no
controle do fenótipo de CM glomerulares in vitro e in vivo.
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Resumo:
O carcinoma de células renais é responsável por 3% de tumores em humanos, sendo o câncer urológico mais letal, uma vez que cerca de 40-60% dos pacientes
diagnosticados morrem em função da doença. O crescimento tumoral lento, o baixo risco metastático no início, e o difícil diagnóstico histológico pré-operatório ajudam
os pacientes a evoluírem silenciosamente. Deste modo, vários casos apresentam disseminação metastática quando ocorre o diagnóstico clínico da doença. Ainda, o
tratamento dos tumores avançados é um problema médico complexo, visto que tais tumores são resistentes a radio e quimioterapia, somente cerca de 10% apresentam
sobrevida de 5 anos. Os glicosaminoglicanos (GAG), são polímeros lineares de açúcares constituídos por unidades dissacarídicas repetitivas formadas por uma
hexosamina e um ácido urônico (D-glucurônico ou L-idurônico), tais açúcares encontram-se ligados covalentemente a um esqueleto protéico formando macromoléculas
denominadas proteoglicanos que se encontram distribuídos em grânulos citoplasmáticos, na membrana celular e matriz extracelular. Tais compostos encontram-se
alterados em neoplasias. Diante desses dados, resolvemos investigar qual o perfil de GAG em tecidos neoplásicos renais humanos, comparando-se com o perfil de GAG
de tecidos de transição e tecidos não acometidos pela neoplasia, com o objetivo de determinar um possível marcador tumoral para a neoplasia renal. Foram utilizados
em nossos estudos fragmentos de rim humano adulto, removidos durante procedimento cirúrgico e divididos em: tecido tumoral, tecido de transição e tecido normal,
sendo este último um fragmento que não foi comprometido pela neoplasia de 23 pacientes. Esses tecidos foram picotados, homogeneizados em acetona e mantidos à
temperatura ambiente por 18 horas, com trocas da acetona a cada 6 horas. O próximo passo foi centrifugar e aspirar a acetona, secando o excesso a 50ºC e, então, foi
determinado o peso seco dos tecidos. Em seguida, foi feita proteólise com Alcalase (Novozyme). Para cada grama de tecido seco, adicionou-se 0,5 mL da solução
enzimática (1 mL da enzima diluída em 40 mL de tampão Tris-Acetato 0,05 M, pH 7,5). A proteólise ocorreu a 50°C por 18-24 horas. Em seguida, foi adicionado TCA
90%, em presença de 5 M de NaCl. Ao sobrenadante obtido foram adicionados 2 volumes de metanol, -20°C, durante 3 horas para a precipitação dos GAG. Um alíquota
de 5 µL de cada amostra foi submetida à eletroforese em gel de agarose para identificação e quantificação dos GAG. Foi observado um perfil de glicosaminoglicanos
diferente para cada tipo de tecido. Entre os tecidos normais, pôde-se notar que a concentração de heparam sulfato (HS) foi muito mais elevada que a de dermatam
sulfato (DS) e condroitim sulfato (CS), tendo-se este padrão para as amostras de todos os pacientes. Diferentemente, os tecidos com desenvolvimento do tumor
apresentavam uma alta concentração de CS e de DS, sendo que nos tecidos de transição pudemos observar um perfil de GAG intermediário entre o tecido normal e
tumoral. Os nossos dados permitem concluir que existe um padrão diferente de expressão dos GAG em tecidos tumorais, o que poderá servir como novos marcadores
de prognóstico da neoplasia renal.
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Resumo:
Os genes da superfamília das Glutationa S-transferases (GSTs) como GSTM1, GSTM3, GSTP1 e GSTT1 codificam enzimas responsáveis pela detoxificação de muitos
agentes xenobióticos, como carcinógenos e drogas anticâncer, e os polimorfismos encontrados nesses genes têm sido associados tanto à susceptibilidade ao
desenvolvimento de câncer quanto à resistência aos tratamentos anticâncer. O presente estudo investigou a relação dos polimorfismos dos genes GSTM1, GSTM3,
GSTP1 e GSTT1 com a resposta terapêutica e a evolução clínica de pacientes portadores de osteossarcoma. Os polimorfismos foram investigados em 80 pacientes
portadores de osteossarcoma e 160 indivíduos controle, pareados por sexo, idade e etnia. Os polimorfismos de deleção de GSTM1 e GSTT1 foram investigados através
da reação em cadeia da polimerase (PCR), enquanto que o polimorfismo de deleção de 3 pb no íntron 6 de GSTM3 e o polimorfismo +313A>G de GSTP1 que leva à
troca de uma isoleucina por uma valina na enzima GSTP1 foram investigados através da reação em cadeia da polimerase para a detecção dos polimorfismos de
comprimento do fragmento de restrição (PCR-RFLP). Não houve nenhuma diferença significativa entre a freqüência de alelos do gene GSTM3 em pacientes e controles.
Por outro lado, a presença do alelo polimórfico do gene GSTP1 foi mais freqüente no grupo de pacientes. Com relação aos aspectos clínicos do osteossarcoma, houve
associação significativa entre o genótipo null de GSTM1, a ocorrência de recaída e o baixo grau de necrose tumoral da peça cirúrgica. E houve tendência a associação
entre o genótipo null de GSTT1 e a ausência de toxicidade durante o tratamento. Todos esses resultados reforçam o importante papel dos polimorfismos dos genes
GSTs na susceptibilidade ao osteossarcoma e na resposta terapêutica dos pacientes.
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Resumo:
A Lipase Lipoprotéica (LPL) possui papel crucial no metabolismo de lipoproteínas plasmáticas. Pode ter função pró-aterogênica, com atividade de transferase na parede
de vasos, e anti-aterogênica, catalisando a hidrólise de triglicérides (TG), quilomícrons e VLDL. Há relatos de associação do alelo H+ do polimorfismo HindIII à
hipertrigliceridemia, infarto do miocárdio, aterosclerose, além de indicar risco maior de desenvolver Doença de Alzheimer. O alelo X do polimorfismo S447X possui
freqüência menor entre indivíduos hipertrigliceridêmicos, tendo sido sugerido um papel protetor contra essa condição. Alguns estudos mostraram associação do alelo X
ao elevado nível de HDL e ao baixo nível de TG plasmáticos. O presente trabalho tem como objetivos determinar as freqüências gênicas dos polimorfismos HindIII e
S447X do gene LPL na população de idosos da coorte de 2001/2002, com idades entre 66 e 97 anos, do Estudo Longitudinal do Envelhecimento (EPIDOSO); verificar
se as freqüências gênicas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg e se há associação destes polimorfismos aos antecedentes mórbidos estudados e aos níveis séricos
de TG, colesterol total, HDL, VLDL, LDL, uréia, creatinina e albumina. Até o presente momento, 282 indivíduos foram genotipados quanto ao polimorfismo S447X e 294
quanto ao polimorfismo HindIII. As morbidades analisadas foram: infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, diabetes tipo II, hipertensão, obesidade,
demência, depressão e neoplasia. O DNA foi extraído a partir de sangue periférico e a genotipagem foi feita por meio da técnica PCR-RFLP. As freqüências dos alelos
X e H- foram, 0,156 e 0,352, respectivamente. A freqüência gênica destes polimorfismos é maior na população brasileira, quando comparada a outras populações. As
distribuições genotípicas do polimorfismo HindIII não se encontram em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A regressão logística mostrou uma maior freqüência do alelo H- do
polimorfismo HindIII no sexo feminino. O alelo H+ foi associado ao infarto agudo do miocárdio. Foi encontrada também associação dos alelos polimórficos X e H- a um
maior nível de HDL plasmático, confirmando dados da literatura.
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Resumo:
No homem, o sistema de contato pode desencadear a via intrínseca da cascata da coagulação sangüínea e é ativado in vitro pela auto-ativação do fator XII, o qual inicia
uma cascata de reações proteolíticas. O fator XIIa pode ativar tanto o fator XI quanto a procalicreína plasmática, que se torna calicreína amplificando assim a formação
do fator XIIa.
A calicreína plasmática é uma enzima que pertence à família das serino-peptidases e pode atuar in vitro sobre vários substratos, dentre eles o cininogênio de alta massa
molecular, liberando o mediador vasoativo e pró-inflamatório bradicinina; a pró-uroquinase formando a uroquinase e a pró-renina formando renina. O cininogênio possui
atividades anti-trombóticas, anti-adesivas e pró-fibrinolíticas.
O sistema calicreína-cinina plasmático através da calicreína, do cininogênio e da bradicinina é relacionado à biologia vascular e interage com os sistemas da coagulação,
fibrinólise, complemento, renina-angiotensina e regula a pressão sangüínea local.
O nosso laboratório desenvolve estudos sobre a interação das proteínas do sistema calicreína-cinina plasmático humano com diferentes tipos celulares, e o objetivo do
nosso trabalho é aprender diferentes técnicas bioquímicas que permitam a identificação e a caracterização dessas proteínas.
Dentre as técnicas disponíveis aprendemos a detecção de proteínas por métodos colorimétrico, de espectrofotometria e imunoquímica, a purificação por cromatografias
de afinidade e gel-filtração, e a separação por diálise e por eletroforese em gel de poliacrilamida. As amostras obtidas a partir de plasma humano, a pró-calicreína (PK)
e o cininogênio de alta massa molecular (HK) foram obtidas comercialmente, e a calicreína (huPK) foi purificada pelo nosso grupo.
As proteínas foram analisadas após separação por eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) e coloração pela técnica de nitrato de prata.
Na tentativa de purificar a amostra de huPK que apresentou proteínas contaminantes, foi realizada a cromatografia de gel-filtração em resina Superdex 200. A huPK foi
separada de seu inibidor, a benzamidina, todavia a atividade enzimática recuperada após a cromatografia foi muito baixa verificada pela dosagem com substrato
específico para huPK, Pro-Phe-Arg-pNa (0,6 mM).
Anticorpos anti-huPK produzidos em coelhos foram purificados por cromatografia de afinidade em resina huPK-Sepharose. A especificidade dos anticorpos retidos na
resina foi analisada por imunoquímica em amostras de HK, PK e huPK, após separação por SDS-PAGE, seguida de eletrotransferência. Observamos que os anticorpos
anti-huPK reagiram tanto com HK, PK e huPK.
Outra alternativa para purificar esse anticorpo anti-huPK foi realizar uma cromatografia de afinidade em resina HK-Sepharose. Dessa cromatografia foram separadas
duas frações, correspondendo ao material não-retido a ao material retido na resina. Após análise pela técnica de imunoquímica, verificamos que o material retido na
resina reagiu intensamente com HK, e fracamente com huPK ou PK, e o material não-retido na resina HK-Sepharose reagiu basicamente com huPK ou PK, resultando
numa separação satisfatória do anti-HK presente na amostra de anti-huPK cromatografada.
Como perspectivas do trabalho faremos uma outra cromatografia de afinidade em HK-Sepharose para obtermos um maior grau de pureza dos anticorpos, pois eles
deverão ser usados em experimentos de cultura de células, nas quais o processamento das proteínas HK e PK/huPK deverá ser analisado após a associação à superfície
celular ou matriz extracelular.
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Resumo:
O estudo das enzimas proteolíticas amplia os conhecimentos sobre o papel das macromoléculas nos processos fisiológicos. Uma abordagem dos aspectos estruturais
relacionados à função das enzimas pode trazer informações valiosas sobre um processo, estendendo-se a outros fenômenos mediados pelas peptidases, uma vez que
sua participação pode apresentar aspectos comuns em diferentes sistemas.
Bauhinia é uma leguminosa da subfamília Caesapinoidae popularmente conhecida como unha-de-vaca, pata-de-vaca, entre outros. Algumas dessas espécies vêm
sendo usadas como planta medicinal contra diabetes, ou seja, possui uma ação hipoglicemiante.
Estudos anteriores caracterizaram das sementes de Bauhinia rufa, um inibidor que apresenta ação específica para a inibição de elastase. Denominado gBrEI a seqüência
primária foi totalmente determinada. Neste trabalho procuramos dar continuidade aos estudos de especificidade inibitória investigando a especificidade para o bloqueio
da ação de enzimas envolvidas em diferentes processos patológicos, como cascata da coagulação, inflamação, câncer, entre outros.
O inibidor foi isolado através de técnicas cromatográficas como cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephadex A50, cromatografia de afinidade em tripsina- Sepharose
(não adsorvido), cromatografia de filtração em gel em Superdex-75 (sistema FPLC) e cromatografia de fase reversa em coluna C18 (sistema HPLC).
gBrTI demonstrou potente ação inibitória da atividade de elastase pancreática de porcina (Kiapp= 4,04 nM) e não inibe as serinoproteinases tripsina e quimotripsina,
calicreína plasmática humana e elastase de neutrófilo humano.
Analisando o efeito deste inibidor sobre as células leucêmicas humana THP-1, os resultados mostraram potente efeito inibitório da proliferação celular. Ainda, a inibição
é mais eficaz que a obtida com o 5-FU (quimioterápico utilizado em tratamento de câncer). O inibidor apresenta efeito dose e tempo dependente, e esta ação o diferencia
do quimioterápico 5-FU. O efeito é provavelmente, decorrente da atividade inibitória sobre peptidases desta forma, este inibidor poderá auxiliar para esclarecer o papel
das peptidases no câncer.
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Resumo:
Proteases são enzimas que participam de diversos processos biológicos, sendo controladas principalmente por meio de seus inibidores. Dentre as proteases, a elastase
de neutrófilo é uma das mais destrutivas enzimas do corpo, pois além de componentes da matriz extracelular, é capaz de clivar alguns fatores das cascatas da coagulação
e do complemento, levando à sua ativação ou perda de função. Evidências mostram que há um desequilíbrio entre elastase e seus inibidores endógenos em diversas
patologias, como edema pulmonar, psoríase e artrite.
Os seres vivos apresentam grandes quantidades de proteases, bem como de seus inibidores, e as sementes de diversas leguminosas têm sido usadas como fontes de
inibidores de proteases. A Caesalpinia echinata (pau-brasil), árvore que deu origem ao nome da nossa terra, pertence à família Leguminosae e vem sendo amplamente
estudada em vários âmbitos. Nosso laboratório está particularmente interessado nas proteínas encontradas em suas sementes.
O objetivo do presente trabalho foi purificar e caracterizar um inibidor de elastase de neutrófilo humano encontrado em sementes de C. echinata (CeEI).
As sementes foram descascadas, trituradas com solução de NaCl 0,9% e centrifugadas em 5000 rpm, por 15 min a 4oC. Do sobrenadante, foram precipitadas as
proteínas com acetona 80% a 4oC. O produto seco foi dissolvido em tampão Tris 10 mM pH 8,0 e submetido a uma cromatografia de troca iônica em coluna ResourceQ (FPLC) com eluição por gradiente de NaCl (0,03 – 0,5 M). As frações com atividade inibitória, sobre elastase de neutrófilo humano (6 nM), ensaiada com substrato
cromogênico MeO-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-pNan (0,2 mM), foram submetidas a uma filtração em gel, em coluna Superdex G-200, em tampão fosfato 0,10 M pH 7,0, contendo
NaCl 0,15 M. As frações com atividade inibitória foram finalmente submetidas a uma cromatografia em fase reversa, em coluna C18 (HPLC), sendo a eluição das
proteínas feita por gradiente de acetonitrila (0 – 95%).
Ao final desses passos de purificação, obteve-se uma proteína de aproximadamente 23 kDa, com uma única cadeia polipeptídica, que apresentou similaridade com
inibidores da família Kunitz de vegetais e um Ki de 1,9 nM para elastase de neutrófilo humano.
Trabalho parcialmente financiado por FAPESP, CNPq, CAPES e FAP-UNIFESP.
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Resumo:
Foi desenvolvido em nosso laboratório um modelo experimental de transformação celular onde uma linhagem imortalizada de melanócitos murinos não tumorigênicos
(melan-a) sofreu bloqueios seqüenciais de adesão ao substrato, dando origem a linhagens de melanoma mais (Tm1 e Tm5) e menos agressivas (4C11). Dados obtidos
em nosso laboratório mostram padrões bastante alterados de metilação de DNA, importante evento epigenético de regulação da expressão gênica. O propósito deste
trabalho foi estudar possíveis alterações em componentes do ciclo celular e seu possível envolvimento na regulação da metilação do DNA. P19ARF é um importante
gene supressor de tumor envolvido na regulação de componentes do ciclo celular, em especial p53. Ao contrário dos melanócitos melan-a, que expressam p19ARF, as
linhagens de melanoma Tm1 e Tm5 não expressam esta proteína. Segundo dados da literatura, p19ARF se liga a Mdm2 e o seqüestra no nucléolo, liberando a regulação
negativa de p53 imposta por Mdm2. De fato, observamos que a linhagem não tumorigênica que expressa p19ARF, expressa p53, ao passo que as linhagens de melanoma
Tm1 e Tm5 não expressam p53 e apresentam um aumento na expressão de Mdm2, supondo que a perda de expressão de p19ARF levaria ao aumento da expressão
de Mdm2 e diminuição da expressão de p53. A expressão de um dos alvos de p53, p21, também foi avaliada e se mostrou aumentada nas linhagens de melanoma.
Observamos também a perda de uma das de novo DNA metiltransferases (DNMT3b) nas linhagens de melanoma. Estudos recentes mostraram que os níveis da proteína
p21 podem estar aumentados em linhagens imortalizadas deficientes em Dnmt3b, mesmo na ausência de indução por p53 (Dodge e col., 2005). Pouco se sabe sobre
os mecanismos que regulam a expressão e/ou atividade das DNA metiltransferases (DNMTs). Dados recentes colocam p53, Rb e PCNA entre as moléculas com potencial
ação regulatória sobre as DNMTs. Através de análises por imunofluorescência indireta, observamos um aumento na expressão de PCNA nas linhagens de melanoma.
Nenhuma diferença foi encontrada na expressão da proteína Rb. Ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP) e de proteínas estão sendo padronizados em nosso
laboratório com o objetivo de identificar a participação de componentes do ciclo celular na regulação das DNMTs ao longo da transformação de melanócitos induzida por
bloqueio de adesão ao substrato. É possível que, neste modelo, componentes do ciclo celular estejam envolvidos na regulação das DNMTs e, consequentemente, nas
alterações epigenéticas resultando na aquisição de um padrão de expressão gênica compatível com o fenótipo transformado. A compreensão dos mecanismos
moleculares envolvidos na carcinogênese deste tumor, até agora pouco esclarecidos, poderá trazer novas possibilidades terapêuticas
Participantes: Leandro de Souza Leão Nunes, Mario Mariano, Miriam Galvonas Jasiulionis, Fernanda Molognoni
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Resumo:
A linfotoxina alfa (LTA) é uma citocina, membro da família de fatores de necrose tumoral, envolvida no processo de inflamação. O transcrito principal do gene LTA
(variante de splicing 1, VS1) contém 4 exons. Recentemente nós caracterizamos sete novas variantes de splicing deste gene (Ferreira-Silva et al., PIBIC, 2005).
Associações entre polimorfismos individuais do LTA com a expressão e com doenças já foram estudadas por vários grupos, sendo os resultados discrepantes. Nós
previamente definimos haplótipos do LTA com base em 11 polimorfismos, em estudo com 102 indivíduos (Smirnova et al., 2005). O objetivo deste estudo foi comparar a
expressão das variantes de splicing do LTA em relação aos polimorfismos deste gene.
MATERIAL E MÉTODOS
O material consistiu de sangue periférico de 22 indivíduos saudáveis, na faixa etária de 20-50 anos. Células mononucleares do sangue periférico (CMNs) foram separadas
usando gradiente de densidade Ficoll-Paque. Células CD4+, CD8+ e CD19+ foram separadas a partir das CMNs com Dynabeads. Células CD4+ foram ativadas com
fitohemaglutinina (PHA), e CD8+, CD19+ e CMNs totais foram ativadas com 4&#945;-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) e ionomicina. O RNA total foi extraído das
células não ativadas e ativadas. A expressão gênica foi avaliada através do RT-PCR em tempo real (r-t Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction). A relação
entre expressão de alelos em indivíduos heterozigotos foi definida por análise de intensidade de picos no sequenciamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
(1) Com a finalidade de minimizar a variação na eficiência de RT, realizamos RT em triplicata, quantificamos o número de cópias de cDNA da VS1 do LTA por r-t RTPCR, e excluímos as amostras que diferiam em mais de 25% em relação à média das triplicatas (10 das 156). A mediana da variação das triplicatas em relação à média
foi 16%.
(2) A expressão da VS1 foi maior em células ativadas do que em não ativadas, conforme o esperado.
(3) A expressão de VS1 contendo o alelo +724C foi maior do que de VS1 contendo o alelo +724A em CMNs não ativadas de indivíduos heterozigotos (média da razão:
1,6 vezes, n=8, p<0,05, avaliação por sequenciamento). Além disso, a expressão da VS1 em CMNs de indivíduos homozigotos para CC (n=11) foi maior do que em AA
(n=4) (média da razão: 2,3 vezes, p<0,05, quantificação por r-t RT-PCR).
(4) A expressão de VS1 contendo o alelo +81A foi maior do que expressão de VS1 contendo o alelo +81C em CMNs não ativadas de indivíduos heterozigotos (média da
razão: 4,8 vezes, n=10, p<0,001, avaliação por sequenciamento). Entretanto, comparando os níveis de expressão por r-t RT-PCR em CMNs de indivíduos homozigotos,
não observamos diferença entre os genótipos +81AA (n=4) e +81CC (n=9).
(5) A expressão da VS1 em CMNs e células CD19+ ativadas demonstrou tendência a ser maior em indivíduos heterozigotos +81AC (nCMNs=9, nCD19+=7) do que em
homozigotos AA (n=4) ou CC (n=9) (p de teste múltiplo: CMNs=0,11, CD19+=0,08, r-t RT-PCR).
(6) Não observamos diferença significante na expressão da VS1 em relação a outros polimorfismos.
(7) Observamos uma forte correlação entre os níveis de expressão da VS1 e VS2 em CMNs e células CD19+ (r=0,9, p<0,05, n=8).
CONCLUSÃO
Os polimorfismos +81A/C e +724C/A do LTA estão associados com níveis de expressão deste gene. Surpreendentemente, observamos maior expressão do LTA em
células ativadas de indivíduos heterozigotos para +81AC do que em homozigotos. Este fenômeno é conhecido como heterose molecular e é ainda pouco estudado. Na
próxima etapa, pretendemos verificar estes resultados em um segundo grupo de amostras.
Participantes: Katia Cristina Ferreira da Silva, Anna Smirnova, Vinicius Andrade Oliveira, Karina Lumi Mine, Andrey Morgun, Natalia Shulzhenko, Maria Gerbase
de Lima
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Resumo:
Sepse é uma das principais causas de mortalidade em unidades de terapia intensiva. Compreende uma síndrome clínica complexa que resulta de uma resposta danosa
do hospedeiro à infecção. A endotoxina ou lipopolissacarídeo (LPS), um componente da parede das bactérias gram-negativas, é um agente importante na patogênese
da sepse e tem sua ação biológica após ligação com o receptor CD14 e deste complexo com o TLR4. Novos estudos indicaram padrão diferenciado de resposta celular
a LPS de bactérias rugosas e lisas (r e sLPS, respectivamente), sendo que o rLPS poderia induzir sinalização celular de forma independente de CD14. Neutrófilos e
monócitos são extremamente sensíveis ao LPS e diferem drasticamente na expressão de CD14 na superfície celular. Os objetivos foram comparar a ação biológica de
formas R e S de LPS na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) por neutrófilos e monócitos do sangue periférico de humanos.
Amostras de sangue de indivíduos sadios foram incubadas na presença de s e rLPS. Como controle negativo foram usadas células sem estímulo e como controle positivo,
células estimuladas por S.aureus A produção de EROs foi mensurada por meio da detecção de fluorescência do produto da reação de DCFH com tais radicais, por
citometria de fluxo, em monócitos e neutrófilos, caracterizados por tamanho e complexidade celular e positividade para CD14..
Inicialmente, foi otimizada a técnica de metabolismo oxidativo por citometria de fluxo, por meio da avaliação de diferentes soluções e reagentes, assim como de
temperatura. Foi realizado estudo de dose-resposta ao r e sLPS, demonstrando padrões não uniformes de produção de EROs a tais estímulos pelos diferentes indivíduos.
Apesar desta variação biológica observada, a dose de 1ug/mL de r e sLPS se mostrou mais eficaz, ambas induzindo a formação dos radicais de forma similar. Ainda,
realizamos um teste de cinética, utilizando a dose citada, no qual o tempo de estímulo com maior ativação ainda está sendo avaliado.
Os dados mostram que, embora ambas as formas de LPS induzam a produção de EROs em neutrófilos, a formação de radicais é muito menor nestas células do que no
controle positivo. As formas R e S de LPS ativam de maneira semelhante os neutrófilos, apesar da expressão reduzida de CD14 em sua superfície, sugerindo que a
sinalização de rLPS por via independente de CD14 não seja significativa na indução de EROs em neutrófilos ou que outros receptores possam estar envolvidos na
sinalização celular.
Participantes: Marialice Erdelyi Mendes, Natália Estevam Gomes, Milena Karina Coló Brunialti, Reinaldo Salomão
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Resumo:
Introdução: Visto que a adenosina (ADO) derivada do ATP liberado dos neurônios simpáticos regula a transmissão simpática por meio dos receptores A1 e A2 pré e pós
sinápticos (Queiroz et al, Eur J Pharmacol 448,2002) e que disfunções simpáticas estão envolvidas na fisiopatologia da hipertensão primaria (de Champlain et al, Can J
Pharmacol 15,1999), decidimos estudar o papel destes receptores na transmissão neuro-muscular simpática (ducto deferente, DD) de animais geneticamente hipertensos
(SHR).
Métodos: O DD (porção prostática) de ratos normotensos (NWR) e SHR (16-20 semanas) foram montados entre dois eletrodos de platina contidos no interior do banho
de órgãos isolados e banhados com Tyrode a 30 graus Celsius para o estudo das contrações neurogênicas (Twitches) estimuladas eletricamente (0,2Hz, 1ms, 60V).
Sobre os twitches foram estudados os efeitos dos agonistas de receptores A1 e A2 (adenosina, CPA e NECA), na ausência ou presença do antagonista A1-seletivo
DPCPX e do antagonista A2-seletivo ZM241385. Também foram estudados os efeitos destes fármacos sobre as contrações produzidas pela Noradrenalina (10-4M) e
ATP (10-3M) aplicados exogenamente.
Resultados: Os twitches foram aumentados por doses baixas (10-10M e 10-8,5M) e reduzidos por doses altas ( menor 10-8,5M) de ADO e CPA em DD de NWR e SHR.
O NECA (10-9M e 10-7M) somente reduziu os twitches. OS efeitos facilitatórios do ADO e CPA foram similares em NWR e SHR, mas os inibitórios do CPA, NECA e
ADO foram significativamente menores em SHR. Após o bloqueio dos receptores A1 pelo DPCPX (10-6M, 30 min) houve um aumento do efeito facilitatório do CAP e do
NECA em NWR e SHR. O DPCPX antagonizou de forma concentração dependente a redução dos twitches produzidos pelo CPA em NHR e SHR. O ZM241385 (10-6M)
reduziu as contrações produzidas pela Noradrenalina e ATP, todavia este efeito foi menor em SHR.
Conclusão: Estes resultados sugerem que os receptores A1 e A2 estão envolvidos no modulação da transmissão neuromuscular simpática em DD de NWR e SHR,
todavia a resposta destes receptores encontra-se reduzidas em animais hipertensos.
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Resumo:
Mutações no proto-oncogene Ras têm sido implicadas em uma grande variedade de tumores malignos em humanos. Alta freqüência de mutações no Ras tem sido
encontrada em carcinomas coloretal, de pâncreas e de tireóide. Em leucemia mielóide, a freqüência de mutações no Ras é de aproximadamente 30%. Estas mutações
resultam em uma ativação da proteína p21ras, a qual altera a via de transdução de sinal dependente de Ras. Isto pode ter várias conseqüências, inclusive a
transformação.
Syndecam-4 é um proteoglicano de heparam sulfato associado com a superfície celular e a matriz extracelular, formado por um esqueleto protéico no qual estão
covalentemente ligadas cadeias de heparam sulfato (HS).
Células endoteliais de aorta de coelho transfectadas com o oncogene EJ-ras apresentam um descontrole do ciclo celular e aumento da expressão do proteoglicano de
heparam sulfato (PGHS), presente na célula e secretado para o meio de cultura (LOPES et al., Biochimie, in press, 2006).
Este trabalho tem como objetivo esclarecer a relação entre o oncogene EJ-ras e a função do HS de células endoteliais. Assim, células endoteliais de aorta de coelho
transfectadas com o oncogene EJ-ras (EJ-ras EC) foram estudadas comparando-se com células endoteliais selvagens (EC), analisando-se a expressão das enzimas
envolvidas na biossíntese do sindecam-4. Para isso, o RNA total de células endoteliais foi extraído usando o reagente Trizol (Life Technologies, USA) conforme descrito
no produto. O RT-PCR foi preparado utilizando o kit “SuperScript One-Step RT-PCR with Platinum Taq” (Life Technologies, USA) conforme instruções. Cerca de 2ug de
RNA total de cada amostra foi usado em cada RT-PCR. O ciclo do RT-PCR varia de acordo com cada proteína. Após os ciclos, cada amostra foi fracionada em gel de
agarose 1% em tampão Tris-acetato, coradas com brometo de etídio e visualizadas por luz ultravioleta. Os tamanhos dos produtos do RT-PCR foram determinados
usando um padrão de peso molecular. Os resultados obtidos mostraram uma diminuição nos níveis de RNAm das enzimas glucuronosil C-5 epimerase, iduronosil-2-Osulfotransferase, glucosaminil-6-O-sulfotransferase-1 e N-desacetilase/N-sulfotransferase-1, envolvidas na biossíntese do HS.
(CNPq, CAPES e FAPESP; Bolsa IC- CNPq)
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Resumo:
A doença de Parkinson (PD) é uma desordem neurodegenerativa causada pela depleção de dopamina no striatum e perda de neurônios dopaminérgicos na substantia
nigra pars compacta. A terapêutica convencional enolve a administração de precursores da dopamina como L-DOPA, que pode amenizar o déficit motor, entretanto não
parersenta regeneração neuronal. O uso de células-tronco é uma das possíveis novas terapias, não apenas para a PD, mas também para outras doenças
neurodegenerativas. Em contraposição, um dos maiores problemas para estudos experimentais é encontrar um modelo animal apropriado e relevante da DP. No presente
trabalho, nós buscamos desenvolver um modelo animal para estudos da DP e para isso ratos Wistar machos de 4 meses de idade receberam um tratamento de longa
duração com rotenona para induzir alterações compatíveis com a DP sem maior toxicidade. Portanto, nós fizemos uma curva dose-resposta com diferentes concentrações
da droga e para este propósito os animais foram divididos em 4 grupos para o tratamento. O Grupo A, que recebeu 3mg/kg/dia (intraperitoneal); Grupo B, 1 mg/kg/dia;
Grupo C, que recebeu 0,5 mg/kg/dia e o Grupo D que recebeu 0,25 mg/kg/dia. Este tratamento possui um grupo controle cujos animais foram tratados apenas com o
veículo (dimetilsulfóxido - DMSO). Os resultados mostram que, no Grupo A, a dose foi extremamente tóxica e os animais morreram na primeira semana de tratamento.
No Grupo B, 50% dos animais morreram após 10 dias de tratamento. Os Grupos C e D reesistiram ao tratamento de 35 dias consecutivos de injeção de rotenona sem
haver morte alguma. Apdos o tratamento, os animasi dos Grupos C, D e Controle foram submetidos a testes comportamentais, sendo eles catalepsia e campo aberto.
No Grupo C houve uma diminuição na ambulação e um aumento significativo no tempo de ´´freezing´´ dos animais tratados com rotenona em relação aos animais
controle (p < 0,05). O Grupo D não apresentou diferença alguma nestes testes em relação ao controle. Após a avaliação comportamental, os animais foram perfundidos
e seus cérebros removidos para análise da substantia nigra por imuno-histoquímica para verificar a presença dos neurônios dopaminérgicos e TUNEL para verificar
morte celular. Os resultados indicam que o tratamento com 0,5 mg/kg/dia por 35 dias pode induzir alterações que são compatíveis para o uso deste tratamento como um
modelo da Doença de Parkinson que será usado na experimentação com células-tronco adultas. Apoio: CNPq (PIBIC) e FAPESP.
Participantes: Fabricio Chaves Martins, Maria Gabriela Menezes Oliveira, Rita Sinigaglia Coimbra, Soraya Soubhi Smaili

73

Ciências Básicas Morfológicas

74

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Ciências Básicas Morfológicas
Título:

Alterações testiculares e espermáticas em ratos tratados, na fase pré-púbere, com sulfasalazina.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Barlette, G.P.; Stumpp, T.; Miraglia, S.M.
Grasiela Pedreira Barlette - UNIFESP
Sandra Maria Miraglia Valdeolivas - Morfologia / Biologia do Desenvolvimento

Resumo:
A sulfasalazina (sulfapiridina com o ácido 5-aminosalicílico) é uma droga anti-inflamatória utilizada no tratamento de doenças inflamatórias do intestino e no tratamento
de artrite reumatóide cujo mecanismo de ação permanece desconhecido. Dados obtidos de pacientes e estudos envolvendo ratos adultos, ambos tratados com
sulfasalazina, demonstraram que esta droga é capaz de causar infertilidade. Em contrapartida, não existem estudos sobre os efeitos da sulfasalazina na reprodução
quando administrada durante a infância e a adolescência.
Esse trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da sulfasalazina sobre a morfologia testicular e a espermatogênese em ratos púberes e adultos tratados na fase prépúbere, de modo a inferir sobre o alvo primário desta droga nos testículos, bem como seus efeitos, a curto e médio prazo, na reprodução masculina. O tratamento foi
feito por meio de gavagem, tendo início aos 30 dias de idade e duração de 30 dias. Os animais do grupo tratado com sulfasalazina (S) receberam, inicialmente, a dose
diária de 300 mg, (por 7 dias); 400mg (por mais 7 dias) e 600mg (por mais 16 dias); em duas aplicações diárias. A sulfasalazina foi diluída em xarope neutro. Os animais
do grupo veículo (V) receberam apenas o xarope neutro. Para cada grupo foram estabelecidos dois subgrupos: S60 (n=5) e V60 (n=5) sacrificados logo após o fim do
tratamento; V90 (n=5) e S90 (n=6), sacrificados 30 dias após o fim do tratamento. Os testículos dos animais foram retirados, fixados em líquido de Bouin e processados
para inclusão em Paraplast Plus, obtendo-se seções transversais as quais foram submetidas à técnica histoquímica do ácido periódico e reativo de Schiff, com
contracoloração nuclear pela hematoxilina de Harris (PAS+ H). As seções foram submetidas à análises histopatológica morfométricas e esterológica. A análise estatística
dos dados foi realizada empregando-se o teste paramétrico de acordo com a análise de variância One Way Anova, com o objetivo de comparar os grupos tratados com
os respectivos grupos do veículo (controle).
Os animais dos subgrupos S90 e V90 foram submetidos ao teste de fertilidade para obtenção do índice de fertilidade, espermograma e dosagem de testosterona.
Os animais tratados com sulfasalazina apresentaram: depleção, vacuolização e degeneração do epitélio seminífero, formações multinucleadas de espermátides
redondas, alterações nas células de Sertoli. O subgrupo S60 mostrou diminuição do peso, volume e eixos testiculares, diâmetro tubular, altura do epitélio seminífero. O
subgrupo S90 apresentou diminuição da concentração de espermatozóides e menor índice de fertilidade em relação aos animais do subgrupo V90.
Participantes: Grasiela Pedreira Barlette, Taiza Stumpp Teixeira, Sandra Maria Miraglia Valdeolivas
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Resumo:
A Disciplina de Genética do Departamento de Morfologia da UNIFESP é um dos primeiros centros de genética do país a realizar exames cariotípicos, sendo responsável
pela realização de cerca de 230 exames por ano. Pacientes com quadro clínico compatível com alguma aberração, anomalia congênita múltipla, retardo mental,
ambigüidade genital, esterilidade e abortamento habitual são indicados para realizar esse exame. Entre os resultados com aberração cromossômica estrutural, os
pacientes portadores da deleção parcial do braço longo do cromossomo 18, denominada de síndrome 18q-, apresentam uma grande variabilidade fenotípica
correlacionada com o tamanho da deleção e com sua localização no cromossomo. No entanto, entre os pacientes apresentados na literatura, existe uma disparidade na
região do ponto de quebra, o que poderia ser, em parte, responsável pela diversidade nas características clínicas. Na maioria dos casos de síndrome 18q- a extensão
da deleção determinada citogeneticamente não está correlacionada com a gravidade das características clínicas encontradas. Nos últimos anos, a partir da introdução
de técnicas de citogenética molecular, principalmente a técnica de hibridação in situ por fluorescência (FISH), tem sido possível determinar o ponto de quebra exato para
uma melhor correlação cariótipo-fenótipo. O presente trabalho teve como objetivos rever e organizar todos os resultados dos exames cariotípicos pós-natais e não
oncológicos, realizados no período de 1990 a 2004 nesse Laboratório e selecionar grupos de pacientes portadores de aberrações cromossômicas estruturais possíveis
de serem reavaliados por técnicas de citogenética molecular antes não disponíveis. Dentro desses grupos foram estudados pacientes portadores da deleção 18q
utilizando a técnica de FISH com sondas construídas a partir de cromossomos artificiais de bactérias (BACs). Do total de 3425 exames, 31,0% foram realizados devido
a suspeita de cromossomopatia, 11,7% em casais com abortamento habitual e 8,5% em pais e parentes de portadores de aberração cromossômica. Em 79,4% dos
casos os resultados dos exames foram normais, 15,8% apresentavam aberrações cromossômicas, 2,0% eram intersexos, 1,8% eram variantes normais e os exames
sem resultados representavam 1,0% dos casos. Dentre as aberrações cromossômicas, 53,1% foram aberrações numéricas e 46,9%, aberrações estruturais. As
aneuploidias somaram 99,0% das aberrações numéricas, sendo a mais freqüente as trissomias, que representaram 76,5% das aneuploidias. As translocações recíprocas
representaram 28,0% das aberrações estruturais, as deleções 17,7% e as duplicações 12,6%. Nos serviços públicos, como o da Disciplina de Genética da UNIFESP,
verifica-se a necessidade de ampliar a oferta de exames e uma melhor programação de atendimento em virtude do elevado número de pacientes à espera do diagnóstico
de forma a dar prioridade aos casos mais relevantes. Com esses dados será possível também, selecionar casos de interesse científico, constituindo amostras para
estudos com técnicas moleculares disponíveis atualmente. Ao reavaliar quatro pacientes portadores da síndrome 18q-, foi possível determinar que o ponto de quebra no
braço longo do cromossomo 18, está entre as bandas q21.2 e q21.3. Esses pacientes apresentam baixa estatura, hipotonia neonatal e atraso no acompanhamento
escolar, características que podem ser atribuídas à deleção. Para a determinação do ponto exato de quebra será necessária utilização de outras sondas que
compreendem as bandas q21.2 e q21.3 para estreitar ainda mais a região. Uma vez determinado o ponto de quebra será possível estabelecer a correlação com o
fenótipo, o que é importante para uma melhor caracterização da síndrome, permitir um acompanhamento mais adequado dos pacientes e o aconselhamento genético.
Agência financiadora: FAPESP, CAPES, CNPq (Bolsa PIBIC)
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Resumo:
Objetivo: Analisar a histomorfométria do tecido hepático de ratas submetidas à ingestão de creatina.
Metodologia: 14 ratas albinas foram dividas em 2 grupos: Grupo I - 7 ratas para o controle e o Grupo II, 7 ratas que receberam a creatina (0,5 g/ml). Durante 3 meses,
os animais foram submetidos diariamente no período das 16h às 17h a ingestão de creatina. Para a realização da ingestão de água e creatina foi utilizada a técnica de
gavagem com sonda metálica. Após o período de 3 meses, os animais foram sacrificadas após anestesia com xilasina e ketamina, sendo retirados de imediato porções
do fígado, e fixadas em formol 10%. Esses fragmentos foram posteriormente submetidos à técnicas de rotina para inclusão em parafina. Os cortes foram corados pelo
H.E. e observados em microscopia de luz.
Resultados: A análise morfológica revelou no grupo tratado com creatina, hepatócitos de menor tamanho, sendo no grupo I a média da área de cada célula = 268.3583
&#61549;m e, no grupo II de 260.1362 &#61549;m.
Conclusão: observamos no grupo tratado com creatina que os hepatócitos apresentavam área menor em relação ao grupo controle. Porém, mesmo com estes resultados,
pretendemos estudar por métodos imunohistoquimicos para proliferação celular essas células.
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Resumo:
A renovação da fibra muscular esquelética adulta depende de células mononucleadas, quiescentes, associadas ao sarcolema sob uma lâmina basal comum e
comprometidas com a linhagem miogênica, denominadas células satélites. Mais recentemente, foram identificadas no músculo esquelético as células-tronco derivadas
do músculo esquelético (MDSC), células também mononucleadas e indiferenciadas mas com a capacidade de originar diferentes tecidos da linhagem mesenquimal
(miogênica, osteogênica, adipogênica, condrogênica). Até o presente momento, o fenótipo destas células multipotentes e os fatores do microambiente que determinam
a diferenciação seletiva das mesmas ainda não foram identificados. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar a diferenciação in vitro de células satélites e MDSC.
Métodos e Resultados: Feixes de fibras dos músculos Extensor Longo dos Dedos (EDL) e Sóleo de ratos machos adultos foram isolados e mantidos in vitro em D-MEM
suplementado com soro de cavalo 10% e soro fetal bovino 2% (D-MEM 10:2) em atmosfera de 10% de CO2 a 37ºC. Após 3 e 7 dias, a viabilidade celular foi avaliada
pela exclusão do corante azul de Trypan. Após 3 dias de cultivo, foram identificadas células mononucleadas, esféricas, viáveis, associadas ao feixe de fibra muscular e
comprometidas com a linhagem miogênica, já que eram incapazes de excluir o intercalador de DNA Hoechst 33342. Após 6 dias, essas células alinharam-se, seguindo
o eixo longitudinal da fibra pré-existente e fundiram-se, formando uma nova fibra. Para a análise da diferenciação das MDSC, células mononucleadas foram dissociadas
enzimaticamente das fibras musculares e adicionadas a um gradiente de Histopaque (1077 e 1119; volume final =12 mL) e centrifugadas por 30 minutos a 800 x g. Doze
frações foram obtidas e cultivadas em D-MEM 10:2. As células isoladas pelo gradiente de Histopaque apresentaram, após 11 dias de cultivo, características morfológicas
de diferentes linhagens, dentre elas fibroblastos, fibras musculares esqueléticas e neurônios. Nossos dados mostram que células já comprometidas com a linhagem
miogênica estão associadas ao músculo esquelético adulto. A presença de células indiferenciadas com potencialidade para a formação de linhagens distintas coloca o
tecido muscular como uma fonte alternativa de células-tronco, além da medula óssea e das células embrionárias.
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Resumo:
Esse trabalho tem como objetivo analisar diferentes técnicas de conservação de cepas de micobactérias não tuberculosas (NTM ) para verificar qual delas se mostra
mais adequada para a conservação desses microorganismos. Para isso, utilizamos cepas de M. abscessus, M. chelonae, M. fortuitum e M.avium, disponíveis na coleção
do Laboratório de Microbiologia. Alíquotas dessas espécies foram preparadas e conservadas durantes seis meses usando os seguintes métodos de conservação:
congelamento a -80&#61616;C em meio 7H9-OADC com 15% de glicerol, congelamento a -80&#61616;C em miçangas usando protocolo desenvolvido no Instituto Lutz
(Leão et al, 2004), congelamento em leite desnatado com 10% de glicerol a -80&#61616;C, congelamento em água destilada a -80&#61616;C, armazenamento a
4&#61616;C em 7H9-OADC, armazenamento a temperatura ambiente em 7H9-OADC. Com a finalidade de avaliar se houve perda de viabilidade bacteriana comparando
os diferentes métodos de conservação, após seis meses, descongelamos as alíquotas repetindo o protocolo de plaqueamento pra a contagem de unidades formadoras
de colônias (UFC). Os resultados obtidos permitirão que o Laboratório de Microbiologia padronize e estabeleça o método de conservação mais conveniente para evitar
perda desnecessária de material, disponibilizando por mais tempo cepas para pesquisas futuras.
Participantes: Vanessa Aoki Santarosa
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Resumo:
A classificação do subtipo histológico de Rabdomiossarcoma, previamente ao tratamento, estratifincado os tumores em grupos de risco apropriados, tem demonstrado
correlação com o prognóstico desta neoplasia. Na literatura, verificam-se muitas pesquisas realizadas que sugerem que a morfometria nuclear seja um fator prognóstico
para alguns tipos de câncer. Assim, a presente pesquisa visa avaliar os seguintes parâmetros morfométricos: grau de redondeza, perímetro, área e diâmetro nuclear;
bem como os subtipos histológicos de RMS, utilizando a Classificação Internacional de Rabdomiossarcoma (CIR), e presença de anaplasia , para que posteriormente
tais parâmetros sejam correlacionados entre si e aos dados clínicos. Materiais e métodos: foram levantados 37 casos de RMS diagnosticados no Departamento de
Patologia da UNIFESP/EPM e tratados no Instituto de Oncologia Pediátrica IOP/GRAACC entre 1993 e 2004. Os dados clínicos foram obtidos por revisão de prontuários
médicos. Os aspectos histológicos foram avaliados por meio da técnica de Hematoxilina-Eosina. A morfometria nuclear está sendo realizada com o auxílio de um Sistema
Digital de Análise em microscópio Olympus BX41, acoplado a microcomputador Pentium III com placa digitalizadora de imagens e contendo o Software ImageTool versão
3.0, trabalhando em ambiente Windows, além do programa Photopaint.
Participantes: Erica Kiyomi Inowe, Maria Teresa de Seixas Alves
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Resumo:
Introdução: Coelhos submetidos à dieta hipercolesterolêmica são amplamente utilizados como modelo para o estudo dos processos ateroscleróticos, desenvolvendo em
curto período de tempo, hipercolesterolemia sérica e instalação de placas lipídicas em aorta.
Objetivo: Analisar o aspecto histopatológico das placas de ateroma em aorta de coelhos submetidos à modificação da dieta e diferentes tempos de evolução
Métodos: Analisou-se fragmentos de aorta de coelhos submetidos aos seguintes protocolos: todos os animais receberam dieta acrescida de colesterol a 0,5% por 3
meses e seguida de: grupo A (n=8)- sacrificados aos 3 meses; grupo B (n=10)- seguido de 3 meses de dieta normal; grupo C(n=20) seguido de 3 meses de dieta 0,1%
de colesterol; grupo D (n=12)- seguido de 9 meses de dieta 0,1% colesterol. Cortes histológicos de fragmento do arco aórtico foram analisados em colorações HE e
Picro-sírius. Analisaram-se as placas ateroscleróticas, classificando-as, de acordo com o predomínio de celularidade (tipo 2) ou matriz extra celular + presença de
cápsula fibro-muscular (tipo 3) e associada a grande quantidade de cristais de colesterol extracelular (tipo 4). Analisamos alterações na camada média, junto à limitante
elástica interna (LEI) e externa (LEE) e inflamação na adventícia. Colágeno foi quantificado por análise de imagens, em lâminas coradas por Picro-sírius. O tamanho da
placa foi analisado pela relação íntima/média(I/M) calculada pela área determinada nos cortes histológicos.
Resultados:
Verificamos que 3 meses de dieta hipercolesterolêmica a 0,5% levou à formação de placas com maior celularidade (tipo 2-87%), desestruturação da camada média,
principalmente junto à LEI (100%). A modificação da dieta por 3 meses alterou as características da placa, verificando-se as do tipo 3 e 4, respectivamente: grupo C- 60
e 5% ; grupo D- 8 e 92%.A reação inflamatória na adventícia foi menor no grupo D ( 25%). Após 12 meses, observaram-se, placas com predomínio de matriz em relação
a celularidade, com grande quantidade de cristais de colesterol e de colágeno (53% colágeno no grupo D vs 36% no grupo C). A relação I/M mostrou uma tendência à
presença de placas de maior tamanho conforme o tempo de evolução.
Conclusão: A normalização da dieta ou redução do teor lipídico, modifica a histologia da placa, evoluindo com maior conteúdo de matriz extracelular.
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Resumo:
Das cirurgias orais, as exodontias são, certamente, as mais freqüentes, gerando deformidades ósseas, devido a redução do osso alveolar. Uma vez que a reabilitação
protética destes casos fica comprometida estética e funcionalmente, vários materiais e procedimentos têm sido usados para prevenir esta perda de osso alveolar após
extração dental. Para a maioria dos bifosfonatos, cerca de 50-80% da droga que alcança a circulação sangüínea é rapidamente ligada ao osso e o restante é excretado,
sem modificação, pelos rins. Com isso, os rins ficam expostos a altas concentrações de bifosfonatos, que podem causar dano renal. Considerando a ampliação do uso
sistêmico dos bifosfonatos na medicina e, inclusive, em situações de reabsorção óssea decorrentes de procedimentos cirúrgicos odontológicos, pretendemos comparar
os efeitos inibitórios do alendronato de sódio na reabsorção óssea alveolar, após extração dental, bem como os possíveis danos causados aos rins, pelos diferentes
esquemas terapêuticos utilizados. Foram utilizados como modelo experimental, ratos Wistar, machos adultos que receberam oralmente 0,1mg/kg/dia; 5 mg/kg/dia e 40
mg/kg/dia de alendronato por 28 dias. Estes grupos experimentais foram comparados com animais controles que receberam diariamente solução fisiológica. Os animais
foram anestesiados com ketamina e xilazina para extração de um dos seus incisivos centrais superiores. No dia seguinte à extração iniciaram um dos esquemas
terapêuticos protótipos. Após o término do período de administação, eles foram anestesiados e submetidos ao estudo de função renal através do clearance de inulina e
de para-aminohipurato de sódio. Ao término da seqüência experimental, seus rins foram removidos e processados para estudo histológico. Os cortes paramedianos
foram submetidos ao método do PAS-reativo de Schiff e corados pela Hematoxilina de Harris. Também foram removidas suas maxilas, descalcificadas e processadas
para avaliação histomorfológica do alvéolo. Cortes histológicos das regiões apical, média e cervical de cada alvéolo foram corados com hematoxilina-eosina. Os
resultados obtidos até o momento sugerem que as diferentes doses de alendronato administradas por gavagem não comprometem o ritmo de filtração glomerular destes
animais. Quanto a reparação alveolar, verificamos que a administração de altas doses diárias parece facilitar este processo. Contudo, irritação gastrointestinal com
presença de melena foi verificada em alguns animais que receberam 40 mg/kg/dia.
Participantes: Thalita Feitosa Costa, Sandra Regina Rodrigues Lucas, Frida Zaladek Gil, Claudia Adriana Marques Mura

82

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Ciências Básicas Morfológicas
Título:

CORRELAÇÃO NEUROANATÔMICA ENTRE A MASSA DO PLEXO CORÓIDE PRESENTE NA
FISSURA COROIDEA E A ÁREA DO FORAME INTERVENTRICULAR.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Sousa, U.C.F.; Damiani, D.; Nobeschi, L.; Rosa, S.
Ully Caroline Fernandes e Sousa - NOVE JULHO
Leandro Nobeschi - Anatomia / Anatomia Descritiva e Topográfica

Resumo:
INTRODUÇÃO – A fissura coroidea (FC) constitui-se numa fenda que interliga a tênia do fórnix com a tênia coroidea, unindo assim, o tálamo ao fórnix. A FC é dividida
em corpo, átrio e porção temporal, não havendo extensão da FC nem mesmo do plexo coróide (PC) para o corno frontal. A porção atrial da FC esta localizada no átrio
do ventrículo lateral (corpo), entre a cruz do fórnix e o pulvinar do tálamo. Já a porção temporal da FC, situa-se entre a fimbria do fórnix e a porção inferolateral do tálamo.
No corpo do ventrículo lateral o PC situa-se medialmente, preso ao assoalho do ventrículo. O PC presente no corpo do ventrículo lateral esta fixado medialmente ao
fórnix e lateralmente ao tálamo. O PC é uma estrutura responsável pela produção de líquor (LCR). Todos os quatro ventrículos cerebrais possuem PC sendo responsáveis
pela produção deste LCR. O ventrículo lateral possui um PC em C, recobrindo a FC bem como o trígono e porção do corno temporal do ventrículo lateral. A produção
liquórica é constante, ininterrupta, sendo que todo o LCR é renovado a cada 8h. A drenagem deste LCR pelo ventrículo lateral se dá através do forame interventricular
(FI) ou forame de Monro, assim o LCR atinge o III ventrículo sendo então encaminhado pelo aqueduto do mesencéfalo para o IV ventrículo, anterior ao cerebelo. No IV
ventrículo o líquor é drenado pelos forames laterais (Luschka) e medial (Magendie) para o espaço subdural. Nesse espaço, grande parte deste LCR atinge o seio sagital
superior através de granulações aracnóideas (Pachionni), constituindo-se por tufos de aracnóide.
OBJETIVO – Estabelecer uma correlação entre a massa (g) do plexo coróide presente na fissura coroidea e a área do FI ipsilateral, bilateralmente.
MATERIAIS E MÉTODOS – Avaliamos 7 espécimes cadavéricas, já com o cérebro exposto, evitando o procedimento de craniotomia. Abordamos a via transcalosa, com
ressecção da leptomeninge ainda presente, em todos os espécimes, com dissecção da porção súpero-lateral do corpo caloso para acessarmos a FC esquerda e direita.
Após identificação das veias tálamo-estriada e septal, localizamos o FI com início da curetagem de todo o PC daquela região bem como sua extensão no sentido posterior
(recobrindo toda a FC) até visualização completa do III ventrículo. Com a utilização de um compasso realizamos o cálculo da área do FI, através da verificação do
diâmetro do forame, seguido da aplicação da fórmula &#960;R2 . A massa do PC curetado, por toda sua extensão, desde a FC até o corno temporal do ventrículo lateral,
será pesado em balança apropriada. Com estes dados, verificaremos se existe correlação estatística (Correlação de Pearson) entre a massa do PC curetado com a área
do FI ipsilateral.
RESULTADOS E CONCLUSÃO – Não houve diferença entre a massa do PC à direita e à esquerda (teste t de Student com p=0,374) nem com a área do FI (teste t de
Student, p=0,345), de modo que passamos a analisar os 14 dados em conjunto. A análise da correlação entre massa de PC e seu respectivo FI mostrou correlação
estatisticamente significativa (correlação de Pearson, r=0,6863, p<0,01). O conhecimento da FC é fundamental para uma aproximação mais precisa nos processos
patológicos que acometem o III ventrículo. Diferentemente das abordagens transforaminal, interforniceal, subcoroidal e subforniceal, a via FC constitui-se numa via
natural de aproximação.
Participantes: Ully Caroline Fernandes e Sousa, Daniel Damiani, Leandro Nobeschi, Sabrina Rosa
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Resumo:
Objetivo: Avaliar as alterações morfológicas promovidas pela hiperprolactinemia induzida pela metaclopramida na coróide de camundongos fêmeas durante a fase de
proestro.
Métodos: 20 camundongos fêmeas, adultas foram divididas em dois grupos: um que recebeu solução salina a 0,9% (CTR) e outro que recebeu metoclopramida (6,67
mg/g de peso corporal) diariamente (MET). Após 50 dias de tratamento, os animais foram sacrificados por decapitação. O sangue foi coletado e submetido à dosagem
hormonal dos níveis de estradiol e de progesterona por quimioluminescência e de prolactina por radio-imunoensaio. Em seguida os globos oculares foram removidos,
feito uma pré fixação de 2 horas em formol tamponado a 10% e após este tempo, cortados ao meio e colocados novamente em formol tamponado a 10% por mais 24 h
para termino da fixação. Os globos oculares foram processados segundo metodologia histológica para inclusão em parafina. Foram realizadas, então, cortes de 5um de
espessura corados pelo H.E. Efetuou-se análise morfométrica a ajuda de um microscópio de luz (Axiolab Standart 20, Zeiss) e programa Axion Vision (Carl Zeiss),
medindo se a espessura da coróide comparando se assim os dois grupos de estudo.
Resultados: A metoclopramida induziu redução dos níveis de hormônios sexuais (estrogênios e progesterona) e elevou o nível da prolactina, induzindo
hiperprolactinemia.Os dados morfológicos e morfométricos mostraram no grupo controle (CTR) coróide mais delgada com menor quantidade de vasos quando comparado
com o grupo que recebeu metoclopramida (MET).
Conclusão: A hiperprolactinemia induzida pela metaclopramida produziu sinais de aumento de proliferação vascular na coróide de camundongos fêmeas.
Participantes: Eduardo Toshio Sato, Carina Verna, Regina Célia Teixeira Gomes, Camila Cristina Parolina, Rejane Mosquette, José Maria Soares Júnior,
Manuel de Jesus Simões
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Resumo:
Introdução/Objetivos: O desenvolvimento do feto pode ser prejudicado pelo diabetes melito materno pré-existente (DM) ou pelo diabetes melito gestacional (DG). Diversas
alterações estão associadas ao desenvolvimento fetal em hiperglicemia como crescimento exacerbado e complicações cardiovasculares na idade adulta. Em estudos
experimentais com ratas diabéticas induzidas por STZ, o DM tem sido associado ao aparecimento de hipertensão e de alterações na função renal e na morfologia
glomerular de suas proles, na vida adulta. A causa da hipertensão precoce parece estar relacionada ao aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, as quais,
estando em atividade aumentada, podem elevar a pressão arterial por promoverem a inativação do NO e/ou pela geração de prostaglandinas vasoconstritivas nãoenzimáticas a partir da peroxidação do ácido araquidônico. Por outro lado, verificou-se redução na pressão arterial, em modelos de hipertensão experimental, após a
administração de vitamina E (D-alfa-tocoferol). Em modelos de ratos espontaneamente hipertensos (SHR), a suplementação de D-alfa-tocoferol por três meses, preveniu
a elevação da pressão sangüínea, reduziu os valores de peróxidos lipídicos no plasma e nos vasos e aumentou a disponibilidade total do antioxidante.
O presente estudo visa avaliar o efeito do tratamento com D-alfa-tocoferol sobre a pressão arterial em ratos Wistar vindos das proles de mães diabéticas.
Material e Métodos: Fêmeas Wistar induzidas ao DM com o uso de Streptozotocina (60 mg/Kg, intraperitonealmente em dose única), colocadas para cruzamento após
confirmação do estado de diabetes. Após o nascimento, foram mantidos com as mães seis filhotes machos até o desmame. Foram estudados quatro grupos
experimentais: Filhotes controle (FC), Filhotes controle tratados com D-alfa-tocoferol (FCT), Filhotes de mães diabéticas (FD) e Filhotes de mães diabéticas tratados com
D-alfa-tocoferol (FDT). Ao completarem um mês de vida, os animais do grupo FCT e FDT iniciaram tratamento com D-alfa-tocoferol em dias alternados na dose de
5mg/dia/100g de peso do animal. A pressão arterial sistólica de cada animal foi aferida pelo método indireto através de pletismografia, a partir do segundo mês de vida
até completarem três meses de vida, quando foram submetidos ao procedimento experimental, seguido da retirada dos rins. Os rins foram, então, pesados e preparados
para inclusão em parafina. Foram obtidos cortes histológicos desses rins que posteriormente foram colorados com hematoxilina e eosina. As análises morfométricas dos
cortes histológicos foram feitas com o programa de análise de imagens Image-Pró-Plus.
Resultados: Os valores estão apresentados como médias ± EP. Observamos que o ritmo de filtração glomerular (RFG, ml/min.kg) do grupo FD (4,67± 0,17) foi
significativamente menor que o obtido para FC (7,17±0,42), o mesmo ocorrendo com a razão urina/plasma de inulina (U/P), cujos valores obtidos foram 40,37±1,14 para
os FD e 52,93±2,09 para os FC, colaborando para a hipótese de comprometimento da filtração renal, bem como da capacidade de concentrar a urina nos filhos de mães
diabéticas.
Os valores de proteinúria (mg) de 24 horas obtidos para o grupo FD (5,38±0,88) foram maiores que os do FC (3,21±0,83), entretanto estes valores ainda estão dentro
da faixa de normalidade para ratos. Os valores de concentração plasmática de sódio foram normais para os grupos FC e FD. Os animais do grupo FD apresentaram
valores de PA (mmHg) significativamente maiores (135,5±2,56) que os de FC (123,18±2,58). Os grupos FCT e FDT ainda estão em fase de tratamento.
Conclusões: Os efeitos deletérios do DM durante o período de prenhez foram confirmados no presente estudo através da observação de alterações na função renal, tais
como a queda na taxa de filtração glomerular e queda na capacidade de concentrar a urina, bem como pelo desenvolvimento precoce de hipertensão nos animais FD.
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Resumo:
Objetivo: O presente estudo avaliou os efeitos da hiperprolactinemia experimental sobre a histomorfometria e expressão de VEGF no endométrio de camundongas
adultas, bem como sua interação com os esteróides sexuais. Material e Métodos: realizou-se estudo em 72 camundongas adultas, tratadas por 50 dias, divididas em
seis grupos: GI - 12 camundongas não ooforectomizadas medicadas com veículo (solução salina 0,9%); GII - 12 camundongas não ooforectomizadas, medicadas com
metoclopramida; GIII - 12 camundongas ooforectomizadas que receberam metoclopramida; GIV - 12 camundongas ooforectomizadas que receberam metoclopramida e
17&#946;-estradiol; GV - 12 camundongas ooforectomizadas, tratadas com metoclopramida e progesterona micronizada; GVI - 12 camundongas ooforectomizadas
medicadas com metoclopramida, 17&#946;-estradiol e progesterona micronizada. Após este período todos os animais foram sacrificados; sendo nos grupos com ovários
intactos, durante a fase de proestro. Tiveram seu sangue coletado para determinações hormonais de prolactina, estradiol e progesterona; e seus úteros retirados para
análise histomorfométrica e expressão de VEGF no endométrio. Resultados: nos animais com ovários intactos e hiperprolactinemia induzida pela metoclopramida, houve
aumento da espessura endometrial. Além disso, nas camundongas ooforectomizadas e submetidas a terapia estroprogestativa, o efeito histomorfométrico foi semelhante
ao das hiperprolactinêmicas com ovários preservados. A expressão do VEGF foi maior nas camundongas com hiperprolactinemia que tiveram os ovários preservados e
naquelas ooforectomizadas que receberam terapia estroprogestativa. Conclusão: nossos dados sugerem que há interação entre a prolactina e os hormônios esteroídicos
no endométrio.
Participantes:
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Resumo:
Com o aumento da expectativa de vida, um número cada vez maior de mulheres alcança o climatério, havendo alterações fisiológicas e clínicas decorrentes do
hipoestrogenismo que para diminui-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 se agonista para o estrogênio em ratas com proliferação dos tirócitos. Embora a extrapolação destes resultados aos seres
humanos deva ser interpretada com cuidado, a monitorização 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.
Participantes: Carlos Renato Yatuhara, Guilherme Henryque da Silva Moura, Mauro Abi Haidar, Edmund Chada Baracat, Manuel de Jesus Simões, José Maria
Soares Júnior
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Resumo:
Recentemente nosso grupo descreveu que macrófagos peritoneais murinos, quando tratados in vitro com rIL-4 (recombinant interleukin-4) por uma semana, adquirem
características morfológicas e funcionais de células epitelióides encontradas em lesões granulomatosas (Cipriano e cols, 2003). De posse desse modelo, verificamos
que essas células (CEs-like) têm a capacidade de apresentar antígenos e que, quando infectadas com Mycobacterium avium, permitem a sobrevivência, mas impedem
a replicação bacilar (Chinen e cols, 2006). O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a interação M. avium-CEs-like, sempre em comparação com macrófagos
não modificados pela rIL-4, no que tange ao processo de captação e trafficking intracelular da micobactéria. Até o momento foram padronizados ensaios de
imunofluorescência indireta para verificar a expressão das proteínas MRP-14, já descrita como presente em lesões granulomatosas, e de galectina-3, a qual
aparentemente apresenta uma função relevante na fagocitose exercida por macrófagos. Ensaios de inibição da fagocitose de M. avium por manana também foram
padronizados, a fim de analisar a participação do receptor de manose neste processo em CEs-like.
Participantes: Janaina Mitie Serikawa
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Resumo:
Estudos anteriores realizados em nossos laboratórios mostraram que os camundongos deficientes em óxido nítrico (NO) ou eNOS knockout (NO-) apresentam alterações
importantes da reprodução e do desenvolvimento. Com o objetivo de caracterizar os mecanismos envolvidos nestas alterações, decidimos estudar diferentes parâmetros
reprodutivos e as respostas contráteis mediada pelos nervos simpáticos (contrações neurogênicas) em ducto deferente (DD) de camundongos eNOS -/- e seu controle
C57BL/6 (C). Foram avaliados a data da abertura vaginal de fêmeas, o peso no dia da observação da abertura vaginal, a detecção por esfregaço vaginal das fases
estrais até o primeiro estro, os níveis de testosterona, progesterona e corticosterona. Para o estudo das contrações neurogênicas, o DD foi montado em banho de órgãos
isolados e submetidos a estimulação elétrica transmural (EET) de 0,2 a 20 hz, duração de 1 ms e 60 V, na ausência ou na presença de drogas capazes de aumentar (LArginina) ou reduzir (L-NAME) a biossíntese de NO. Verificamos que não houve diferença no tempo da abertura vaginal e no peso das fêmeas, na ausência e presença
do ferormônio masculino e nos níveis de testosterona, progesterona e corticosterona das femeas. Quanto ao dia da detecção do primeiro estro, ocorreu grande
variabilidade tanto nas fêmeas NO- e C. Os níveis de testosterona (ng/dl) (NO-=152,36±14,77;C=275,32±59,46),progesterona(ng/ml)(NO-=1,84±0,20;C=3,98±0,34);
corticosterona (ng/ml)(NO-=97,18±7,76; C=231,01±28,40) encontram-se alterados nos NO- machos. Em DD de NO- e C, as contrações por EET foram aumentadas na
presença da L-Arginina (10-5M) e reduzidas na presença de L-NAME (10-5M), mostrando que o NO modula as contrações neurogênicas. Todavia, o efeito destas drogas
foi menor em DD de NO-. Estes resultados sugerem que as alterações reprodutivas dos NO- machos podem estar relacionadas com a redução dos níveis de testosterona,
progesterona e corticosterona nos NO- e a alteração do papel modulatório do NO sobre as contrações neurogênicas do DD.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo estudar, a nível histológico e imunohistoquímico, a ação das isoflavonas e dos estrogênios sobre o fator de crescimento vásculoendotelial no miométrio, comparando-o ao endométrio. Para tanto foram utilizadas 60 ratas adultas (Rattus norvergicus albinus), virgens, de aproximadamente três meses,
com peso médio de 200 gramas, submetidas a ooforectomia. Esses animais foram divididos em três grupos, a saber: GI: propilenoglicol; GII: isoflavonas (100mg/kg por
dia); GIII: estrogênios conjugados eqüinos (50 &#61549;g/kg por dia). Todos os animais receberam as drogas ou o veículo por via oral, durante 50 dias consecutivos.
Após esse período os animais foram sacrificados sendo retirados fragmentos do útero. Esse material foi fixado e processado para inclusão em parafina. Parte das lâminas
foi corada pelo H.E e outra parte processada para reação imunohistoquímica. As lâminas foram coradas pelo H.E, analisadas posteriormente à microscopia de luz e feita
análise histomorfométrica. O material destinado a imunohistoquímica foi submetido a reação para identificação do VEGF. Os resultados histomorfométricos encontrados
apontaram semelhança entre a ação do estrogênio e da isoflavona no endométrio e uma maior proliferação do miométrio pelo uso do estrogênio comparando-se à
isoflavona. Os resultados imunohistoquímicos obtidos pela reatividade ao VEGF mostraram estímulo na produção deste fator tanto pelos estrogênios quanto pelas
isoflavonas quando comparados ao grupo controle, porém o estímulo aos estrogênios foi maior que o das isoflavonas.
Participantes: Milena Pires de Campos Luciano Gomes
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Resumo:
A gestação está associada com um substancial aumento do fluxo sangüíneo uterino que ocorre, em parte, em resposta a liberação de uma substância vasodilatadora
produzida nas células endoteliais. 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. Durante a gestação normal há alterações nos níveis plasmáticos de L-arginina. Porém, nos casos de retardo de crescimento intrauterino, há evidências de uma produção deficiente de NO na unidade feto placentária. A restrição alimentar intra-uterina afeta de forma definitiva o desenvolvimento renal
da prole, uma vez que esses animais ao atingirem idade adulta, apresentam diminuição do número de néfrons e uma hipertrofia glomerular compensatória. Porém, esta
hipertrofia não é capaz de garantir um ritmo de filtração glomerular normal nestes animais. Assim sendo, pretendemos avaliar se as alterações funcionais verificadas nos
rins de animais adultos, que foram submetidos à restrição alimentar durante o desenvolvimento gestacional, são sensíveis à ação da L-arginina administrada durante
todo o seu desenvolvimento intra-uterino. Após o acasalamento e realização do teste de prenhez, as ratas consideradas prenhes, tiveram sua ingestão alimentar
controlada diariamente. O modelo experimental utilizado, foi o da redução global de nutrientes, por limitação de 50% da quantidade média normal ingerida diariamente.
Foram constituídos 3 grupos experimentais de ratas prenhes: grupo controle (MC), que receberm dieta “ad libitum” durante toda a gestação; grupo restrição total (MRT),
que receberam diariamente 50% da dieta oferecida ao grupo controle por todo o perído gestacional; grupo restrição total arginina (MRTA), que sofreram restrição alimentar
de 50% e ingeriram de modo crônico L-arginina adicionada à água em uma concentração de 2%. Após o desmame, os filhotes constituíram os grupos experimentais: C,
RT, RTA. A função renal destes animais foi avaliada aos 60 e 90 dias de idade, com a determinação do ritmo de filtração glomerular, através do clearance de inulina e o
fluxo plasmático renal, através do clearance do para-aminohipurato de sódio. Os resultados obtidos até o momento indicam que a administração da L-arginina, durante
a gestação possibilitou uma aparente recuperação do padrão de desenvolvimento normal dos rins da prole de mães submetidas à restrição alimentar neste período, uma
vez que a capacidade funcional deste órgão parece estar preservada.
Participantes: Aline Pantano Marcassi, Sandra Regina Rodrigues Lucas, Frida Zaladek Gil
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Resumo:
Esse projeto de pesquisa tem por objetivo correlacionar o achado
histológico no interstício e na luz tubular de polimorfonucleares (PMNs) nas
biópsias renais com o quadro clínico e achados laboratoriais de pielonefrite
aguda bacteriana em pacientes transplantados. Através desta abordagem,
espera-se demonstrar a possível correlação entre a presença de neutrófilos
no interior dos túbulos dos enxertos renais com o quadro clínico e
laboratorial de pielonefrite aguda bacteriana. Em outras palavras:
neutrófilos intra-tubulares em biópsias de enxerto renal é achado
histológico indicativo de infecção urinária? A pielonefrite aguda é um dos
fatores que pode levar a deterioração do rim transplantado, pois está
relacionada à infecção nos primeiros meses pós transplante podendo levar a
bacteremia e a piora da função renal com comprometimendo do enxerto. Assim,
a intenção de saber a correlação entre a histologia e achados
clínico-laboratoriais é não permitir a evolução do quadro de pielonefrite
que culmine com a perda do rim transplantado. Até o momento foi feito
levantamento das biópsias com o diagnóstico de pielonefrite bacteriana em
pacientes transplantados do arquivo de Departamento de patologia da Unifesp
- Escola Paulista de Medicina, a elaboração de protocolo para registro dos
achados histológicos das biópsias com o diagnóstico de pielonefrite aguda
bacteriana e elaboração da tabela correlacionando os achados histológicos de
pielonefrite e os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes. A próxima
etapa do projeto consiste em elaborar uma análise estatística para integrar
os achados morfológicos com os clínico-laboratoriais para possível definição
de pielonefrite aguda clínico-morfológica em enxertos renais após discussão
e análise detalhada desses dados de pacientes submetidos à biópsia.
Participantes: Juliana Tsuruta, Catia C. Carpinelli, Luis Fernando Aranha Camargo, Gloria Sweet
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Resumo:
Introdução: A síndrome metabólica é definida como sendo um conjunto de fatores que predispõe ao aparecimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Dessa
maneira, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu limites para os padrões da síndrome: hiperinsulinemia ou hiperglicemia de jejum e obesidade abdominal,
dislipidemia (hipertrigliceridemia ou baixos níveis de HDL) e hipertensão arterial (HA) Estudos prévios da literatura e deste laboratório mostraram que ratos tratados com
sobrecarga de sacarose na dieta desenvolvem HA, hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia. Assim, apesar de estar bem estabelecida a elevação da pressão arterial (PA),
a exata etiologia de como ocorre a HA ainda não está bem definida.
Objetivos: Desta forma, o presente projeto teve como principal objetivo investigar os possíveis mecanismos hipertensores da sacarose: sistema renina-angiotenina
plasmático e tecidual, sistema simpático renal e função renal.
Métodos: Ratos Wistar (150-200g) foram tratados por 30 dias com solução de sacarose (20%) (SC; n=17) e o grupo controle (C; n=22) teve água ad libitum. Um grupo
de animais (C=4 e SC=5) foi decapitado e os níveis plasmáticos e teciduais (renal e epididimal) de angiotensina I (AngioI) e angiotensina II (AngioII) foram determinados
por HPLC. A atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA) também foi continuamente determinada utilizando-se Abz-FRK(Dnp)P-OH como substrato. No
término deste período, cinco animais de cada grupo foram anestesiados com Ketamina/Xilasina (40mg/kg e 20mg/kg, respectivamente) para cateterização da artéria e
veia femorais. Registrou-se a atividade simpática renal (rSNA) (50-100 Hz) sob efeito da uretana 24 horas após a cateterização. Além disso, os animais foram internados
em gaiolas metabólicas para avaliação da função renal estimada pelo clearance de creatinina.
Resultados: Houve uma redução de AngioI plasmática em SC (80±10 ng/mL) com relação a C (193±27 ng/mL). Contudo, AngioII plasmática foi mais elevada em SC
(421±41 ng/mL) comparada com C (302±10 ng/mL). Entretanto, nenhuma diferença foi observada na atividade da ECA (C 17±0.5 microM/min/mL Abz e SC 17±0.4
microM/min/mL Abz). Nos ratos SC, AngioII renal aumentou 84% (C 396.9±45.9 ng/g e SC 730.8±46.3 ng/g) enquanto a AngioII epididimal decresceu 24% (C 594.8±54.8
ng/g e 447.7±19.1 ng/g). A AngioI renal não foi diferente (C 211.2±35.3 ng/g e SC 162.8±6.6 ng/g) mas a AngioI epididimal de C (402.6±45.0 ng/g) foi 45% menor em
relação aos ratos SC (220.4±18.7 ng/g). A rSNA foi maior em SC (147±6.6 Hz) que nos ratos C (116±6.6 Hz). Além disso, o clearance de creatinina mostrou-se maior
no grupo tratado (C 0.94±0.07 mL/min e SC 1.57±0.22 mL/min).
Conclusões: A ingestão crônica de sacarose promoveu um aumento dos níveis circulantes plasmáticos de AngioII e decréscimo de AngioI, isto sem alteração na atividade
da ECA plasmática. Além disso, a AngioII renal mostrou-se elevada ao contrário da diminuição da AngioII epididimal. Neste modelo, existe um aumento da atividade
simpática renal e uma hiperfiltração evidenciada pelo aumento do clearence renal. Os dados em conjunto, mostram que há ativação diferenciada do sistema reninaangiotensina no modelo de síndrome metabólica podendo ser o principal fator deteminante da HA e hipertonia simpática renal.
Suporte financeiro: CNPq – Pronex, FAPESP
Participantes: Raphael Ribeiro de Aquino Freitas, Dulce Elena Casarini, Adriana Karaoglanovic Carmona, Bruno Arruda Carrillo, Cassia Toledo Bergamaschi,
Miriam Sterman Dolnikoff, Ruy Ribeiro de Campos Junior
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Resumo:
Introdução: Diversas evidências experimentais sugerem que neurônios simpáticos pré-ganglionares (SPN) inervando a medula adrenal do rato recebem aferências
GABAérgicas, modulando a secreção de catecolaminas. Para investigar se o mesmo se aplica a grupos de SPN com função vasomotora, combinou-se marcação
retrógrada de SPN inervando o gânglio celí-aco e imunocitoquí-mica para terminais GABAérgicos.
Métodos: Os animais foram anestesiados e as fibras pré-ganglionares do nervo celí-aco foram cuidadosamente dissecadas, seccionadas e imersas em Fluorogold (5%
em salina, Fluorochrome) por uma hora. Dez dias depois, os animais foram anestesiados, perfundidos e a medula espinhal torácica cortada em um criostato. Os cortes
foram incubados com anticorpo contra glutamato descarboxilase, uma enzima de sí-ntese do GABA (GAD-65, Chemicon, 1:1.000) feito em coelho por 48 horas. Depois,
lavados e incubados no anticorpo secundário anti-coelho por duas horas. Então, novamente lavados e incubados no fluorocromo Cy-3 por uma hora. Os cortes foram
montados com resina histológica e analisados em microscopia de fluorescência.
Resultados: SPN retrogradamente marcados com Fluorogold foram observados na coluna intermediolateral (IML) e núcleo intercalado nos segmentos de T5 a T12.
Terminais imunorreativos para GAD-65 (GAD-ir) foram observados por toda a medula espinhal, inclusive em suas regiões autonômicas. Na IML, SPN se projetando para
o gânglio celíaco recebem terminais GAD-ir em seus corpos celulares e dendritos. Estes achados sugerem a presença de inibições GABAérgicas múltiplas aos SPN que
originam a inervação simpática do gânglio celí-aco, sugerindo uma importante função deste neurotransmissor na regulação do tono vasomotor do território mesentérico.
Participantes: Julia Margarida Hinrichs, Fernanda Kalassa, Sérgio Luiz Domingues Cravo
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Resumo:
Introdução e Objetivo: Este estudo foi projetado para correlacionar a relação do peso do rim do doador (g) e peso corporal do receptor (kg) (PR/PC) com a função do
enxerto renal no receptor. A relação PR/PC será obtida através da análise estatística descritiva de parâmetros anatômicos do paciente. A função renal pós-transplante
será avaliada conforme o protocolo do Hospital do Rim e Hipertensão.
Método: Foram incluídos 103 receptores adultos de transplantes renais de doadores vivos entre Dezembro de 2001 e Janeiro de 2005. Foram considerados os pacientes
que obtiverem uma sobrevida do enxerto de um ano sem perda do rim, óbito do receptor, ou falta de dados. Parâmetros anatômicos dos pacientes foram medidos no dia
do transplante. O rim do doador foi pesado em gramas imediatamente após a retirada da gordura peri-renal e drenagem do fluído perfusional, tomando cuidado com a
assepsia. A creatinina do soro foi medida em diversos intervalos durante um ano, enquanto o enxerto estivesse funcionando.
Resultados: A função renal mostrou uma correlação positiva com o indice PR/PC, mas uma correlação negativa com a idade do doador. Na comparação entre o baixo
indice PR/PC (<2,3) com o alto indice (>3,3), o alto indice foi associado com uma melhor função do enxerto. Aumento na idade do doador foi associado com uma pior
função renal.
Conclusões: A creatinina do soro no pós-transplante de um ano é um determinante principal da sobrevida a longo prazo do enxerto, e a relação PR/PC deve ser
considerada como um guia importante para a seleção de potenciais doadores. Assim, a escolha do rim mais apropriado para um receptor não deve ser dependente
apenas de aspectos imunológicos.
Participantes: Vladimir Tonello de Vasconcelos, Rafael Cauê Katayama, José Osmar Medina-Pestana, José Carlos Costa Baptista-Silva
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Resumo:
Lesões localizadas na região do giro parahipocampal e do pulvinar do tálamo (GPPT) são de difícil tratamento cirúrgico.Têm sido abordadas por via transilviana,lateral
ou transcortical, porém requerem grande retração ou ressecção de parte do lobo temporal.O acesso supratentorial-infratentorial, proposto por Smith e Spetzler, em 1995,
é uma alternativa na abordagem destas lesões com poucas complicações.
O trabalho fundamenta-se em no estudo anatômico deste acesso e na casuística de pacientes com lesões na GPPT e operados por esta via.
Realizou-se análise de 22 pacientes portadores de tumores e lesões vasculares (malformações arteriovenosas e aneurismas) da GGPT. Em quinze pacientes com
tumor, a ressecção foi completa em seis e parcial em nove. Os cincos pacientes com malformação arteriovenosa foram submetidos a exérese total da lesão. Realizouse também o estudo anatômico deste acesso em dois segmentos cefálicos (quatro lados).
Os resultados cirúrgicos e do estudo anatômico sugerem que o acesso supratentorial-infraoccipital representa opção para abordar lesões da GGPT que afloram na
fissura transversa do cérebro.
Participantes: André Alberto Breno da Fonseca, Rummennig Olinda de Albuquerque, Sérgio Cavalheiro
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Resumo:
A síndrome de Down (SD) representa 10% da população com retardo mental. Possui uma incidência de aproximadamente 1,5/1000 nascimentos que corresponde a
7000 recém nascidos por ano nos Estados Unidos.O objetivo deste trabalho consiste em relacionar a SAHOS e fatores associados à Síndrome de Down e avaliar os
efeitos da adenoamigdalectomia nesses pacientes. Os pacientes com perfil para o estudo serão submetidos a exame otorrinolaringológico e polissonográfico para
caracterização da SAHOS,e,no o 2° mês de pós operatório(adenoamigdalectomia) realizarão nova polissonografia para comparação e avaliação dos resultados e verificar
a eficácia da cirurgia no tratamento em pacientes com Down. Atualmente 10 pacientes foram submetidos à adenoamigdalectomia e aguardam nova avaliação
polissonográfica para posterior análise estatística dos resultados obtidos.
Participantes: Manuel Augusto Piunti Teles, Reginaldo Raimundo Fujita
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Resumo:
Introdução: A reabilitação visual do paciente que necessita de transplante de córnea depende de diversos fatores. A partir do momento que o Banco de Olhos é notificado
de que há um doador potencial é iniciado um processo que envolve as seguintes etapas: captação, avaliação do globo ocular, preservação da córnea, avaliação da
córnea preservada e transplante.
A etapa de avaliação do globo ocular através da lâmpada de fenda é muito importante, pois permite realizar uma triagem das córneas que poderão ser aproveitadas para
transplante. Esta etapa é necessária, pois a análise da córnea isolada do globo ocular depende de meios de preservação que são muito caros. Com isso os globos
oculares com córneas impróprias para serem usadas em transplante são descartados, gerando uma importante economia para o Banco de Olhos.
O aparelho de lâmpada de fenda, utilizado na inspeção da córnea do globo ocular doador, não conta com um suporte para fixar o recipiente. Com isso o tecnólogo tem
que segurar este recipiente, prejudicando a análise. Não há disponível no mercado um suporte para fixar este recipiente.
Objetivos: Este projeto tem como objetivo construir um suporte para a fixação do recipiente com o globo ocular doado à lâmpada de fenda, permitindo uma melhor análise
da córnea e do globo ocular. Devido à diversidade das dimensões dos recipientes utilizados nos diversos Bancos de Olhos para armazenar o globo ocular doador, o
suporte deverá permitir adaptação a qualquer tipo de recipiente utilizado e diferentes tipos de lâmpada de fenda existentes no mercado.
Materiais e Métodos: A partir de medições realizadas no aparelho de lâmpada de fenda do Banco de Olhos do Hospital São Paulo foi projetado, na plataforma AutoCad
2006, o suporte para o frasco. Foi optado pela criação de um suporte de barras fixas que se prendem através de abraçadeiras às barras laterais do aparelho de Lâmpada
de Fenda e que sustenta o frasco através de uma cesta que pode ser regulada de forma a se adaptar a qualquer diâmetro de frasco, já que não há frasco padronizado.
O material escolhido foi o aço inox, pois este apresenta as características de não se oxidar, é de fácil usinagem e solda e apresenta resultado final com melhor
acabamento, que implica em menos poros nas soldas e no material, dificultando assim que bactérias e outros microorganismos se alojem no material e também facilita
a limpeza. Outros materiais, tais como aço carbono, latão, alumínio e nylon não apresentavam as vantagens do aço inox, pois foi levado em conta o acabamento final,
preço, dificuldade de usinagem, e oxidação.
Resultados e Conclusões: A produção do referido suporte garante uma avaliação mais precisa do globo ocular e dessa maneira contribui para o aprimoramento constante
do controle de qualidade do Banco de Olhos do Hospital São Paulo. Será de grande importância para toda a rede de Bancos de Olhos do Estado de São Paulo, já que
não existe suporte disponível no mercado, fato que caracteriza este projeto como pioneiro e de grande impacto em uma das etapas da reabilitação visual de pacientes
que necessitam de transplante de córnea.
Participantes: Fabrizzio Batista Guimarães de Lima Souza, Ivan da Silva Monteiro Júnior, Rodrigo Mecelis, Luis Fernando dos Reis Falcão, Elcio Hideo Sato
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Resumo:
Introdução: A utilização da artéria torácica interna (ATI), na cirurgia de revascularização miocárdica tem proporcionado a melhora da sobrevida dos pacientes, devido à
alta perviedade desse enxerto em longo prazo. A artéria mamária possui uma comprovada propriedade de ser menos suscetível a hiperplasia, quando se compara com
condutos venosos. A análise morfológica completa da ATI requer a avaliação de lesões ateroscleróticas. As lesões podem ser iniciais e tendem a evoluir de um
espessamento da íntima para pequenas estrias lipídicas na camada íntima (graus I a III de Stary). Já as lesões avançadas se caracterizam pela presença de placa
ateromatosa, evoluindo para o fibroateroma e finalmente para fissura, trombose ou hematoma (graus IV a VI).
Objetivo: Estudar a estrutura histológica das ATI esquerdas e direitas, visando avaliar a existência de processos ateroscleróticos nos segmentos estudados, procedendo
à comparação seqüencial entre elas.
Material e Método: Foram coletados 18 espécimes de ATI direitas e 18 espécimes de ATI esquerdas, retiradas de cadáveres frescos. Após a fixação, foram subdivididas
em 3 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). Também os ramos terminais da ATI, as artérias musculofrênica (MF) e epigástrica superior (ES) foram incluídos
na análise e comparação. Foram feitas lâminas histológicas e coradas por Hematoxilina-eosina, Verhoeff-Van Gieson e Tricrômio de Masson, no intuito de melhor avaliar
a medida dos segmentos estudados.
Nesse estudo foram separados os segmentos que apresentavam espessamento da íntima Nesse material se realizou a medida da espessura da camada íntima e da
camada média no local de maior espessamento, ou seja, no local da placa aterosclerótica e foi feito o cálculo da razão íntima média com o programa de análise de
imagens Image-Pró-Plus.
Resultados: A porcentagem de amostra de lâminas da ATIE que possuíam espessamento da íntima para os segmentos de 1 a 10 variou de 41 a 56% sendo que o
segmento com maior porcentagem de lâminas espessadas era o segmento 4. Para a ATID a variação foi de 40 a 100%, sendo o segmento MF o mais acometido.
Não houve diferença estatística significante (p>0,05) na comparação entre a espessura da íntima, da espessura da camada média e na relação íntima media nos
segmentos da ATIE pelo teste estatístico de Bonferroni. O mesmo ocorreu na comparação da espessura da íntima, e para relação íntima media da ATIE. Houve diferença
estatística significante na comparação da espessura da média dos segmentos 3D vs 9D. Foi também realizado o teste t de Student para comparação intra-segmentos
para relação íntima média sendo que o segmento 2E se mostrou estatisticamente diferente dos segmentos 7E, 8E e 9E. O mesmo ocorreu para os segmentos 5E vs 8E.
A análise inter-segmentos ATIE vs ATID para relação íntima média não se mostrou estatisticamente significante por ambos os testes estatísticos (Bonferroni e teste t de
student).
Conclusão: A espessura da camada média da ATID no segmento proximal 3D tem maior espessura da camada média na região da placa aterosclerótica, quando
comparado com o segmento distal 9D.Assim como o segmento proximal 2E se mostrou com placas ateroscleróticas maiores quando comparados com os segmentos
distais 7E, 8E e 9E.
Participantes:

Maria Flávia de Lima Ribeiro, Camille Diem Benatti, Guiomar Nascimento Gomes, Wálter José Gomes
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Resumo:
No Brasil, a má distribuição e a ociosidade dos recursos materiais do Sistema de Saúde, somados com a falta de treinamento dos recursos humanos para atendimento
resolutivo, resultam em obstáculo para reduzir o índice de casos avançados de câncer de mama. No Brasil, o INCA estima ser de 61% a proporção de casos avançados.
Tal distorção implica em baixo índice de cura e alto custo de tratamento.
Este estudo visa avaliar o impacto do atendimento resolutivo no estadiamento clínico das pacientes atendidas no Centro de Alta Resolutividade da Disciplina de
Mastologia da EPM/Unifesp. O serviço disponibiliza em uma única área física salas para triagem e atendimento especializado com exames subsidiários (mamografia,
ultra-som, punção aspirativa com agulha fina, biópsias com fixação e leitura imediatas dos esfregaços citológicos) com resultado imediato.
Em um estudo retrospectivo, foram levantados dados de 4.684 pacientes atendidas no período de Janeiro de 2002 a janeiro de 2006. A idade média das pacientes foi
46 anos. Cinqüenta e quatro por cento das pacientes foram encaminhadas por alterações clínicas (nódulos, mastalgia, cistos e fluxo papilar), sendo grande parte
proveniente do Departamento de Ginecologia e do Pronto-socorro da UNIFESP. As alterações mamográficas foram a segunda mais freqüente causa de encaminhamento,
sendo predominante naquelas com idade superior a 50 anos.
Quanto aos exames prévios, 67% das pacientes trouxeram mamografia e/ou ultra-sonografia, porém em apenas 42% dos casos os exames foram de boa qualidade. A
dinâmica de atendimento permitiu concluir o diagnóstico em consulta única em 70% dos casos.
Ressalte-se, que em cerca de 50% dos casos, o diagnóstico final não correspondeu ao motivo do encaminhamento e em 38% não havia qualquer patologia mamária.
Foram diagnosticados 309 casos de câncer de mama (6,6% das pacientes); sendo que apenas 36.4% em estádios avançados (III ou IV). O atendimento resolutivo
integrado em consulta única é viável para nossa população. O grande número de encaminhamentos desnecessários mostra a necessidade da capacitação médica. O
atendimento ágil acarreta de imediato uma redução do número de casos avançados e deve ser estimulado nas demais regiões do país.
Participantes:

Tatiane Boute, André Mattar, Luiz Henrique Gebrim
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Resumo:
Introdução: As doenças cardiovasculares lideram dentre as causas de morbi-mortalidade nos países industrializados, sendo que a doença aterosclerótica das coronárias
é de longe a causa mais freqüente de óbito. A cirurgia de revascularização miocárdica (RM) consiste na construção de pontes que desviam o fluxo sanguíneo além
dessas estenoses, promovendo melhora do suprimento sanguíneo para o miocárdio isquêmico, preservando-o.
Classicamente, enxertos de artérias torácicas internas e de veias safenas magnas (VS) são as mais freqüentemente utilizadas em RM. As diferenças estruturais e
funcionais entre elas podem explicar os melhores resultados dos enxertos arteriais em relação ao enxerto safeno. Entretanto, lesões do endotélio que ocorrem durante
a preparação destes podem propiciar fenômenos trombogênicos, contribuindo para uma menor taxa de sucesso quando comparado com enxerto arterial, cujo endotélio
é protegido durante a cirurgia. Foi demonstrado que a maior causa de estenose do enxerto venoso deve-se a sua maior sensibilidade ao trauma e não às diferenças
intrínsecas do músculo liso da artéria e da veia.
As pontes com VS têm a vantagem de maior disponibilidade, tamanho maior do que a maioria das artérias coronárias e características favoráveis a seu manuseio. Muitas
estratégias têm sido utilizadas para prevenir a oclusão desses enxertos. Uma delas é o contínuo aperfeiçoamento da sua técnica de preparação. A técnica “no-touch”
consiste na retirada da VS de seu leito, juntamente com um pedículo de tecido adiposo, cuja função é proteger a veia contra espasmos e, conseqüentemente, da
necessidade de distendê-la durante a operação, evitando, dessa forma, a extirpação do endotélio. A técnica convencional, em contrapartida, consiste na retirada da VS
de seu leito, porém o tecido adjacente ao vaso é isolado do enxerto, sendo desprezado. Conseqüentemente, a veia sofre vasoespasmo, o qual é superado através da
sua distensão mecânica intencional.
O endotélio vascular é responsável pela produção de óxido nítrico (NO), um potente vasodilatador sintetizado a partir da enzima óxido nítrico sintetase (NOS). O NO é
também um importante inibidor da ativação e adesão plaquetária, sendo, portanto, responsável pela inibição da formação de trombos na parede do enxerto. Entretanto,
lesões do endotélio que ocorrem durante a preparação desses enxertos pela técnica convencional podem propiciar fenômenos trombogênicos, contribuindo para uma
menor taxa de sucesso.
Objetivos: Comparar a presença da enzima NOS em enxertos de VS utilizados em cirurgia de RM em pacientes submetidos a sua dissecção pela técnica
convencional versus a técnica “no-touch” utilizando ressecções escalonadas.
Métodos: Os pacientes foram randomizados para receber enxertos venosos. Trata-se de um estudo prospectivo de análise imunohistoquímica da enzima
NOS-3 em amostras de VS retiradas durante a cirurgia de RM por duas diferentes técnicas (convencional versus “no-touch”). A seleção dos pacientes teve como objetivo
a possibilidade de seguimento em longo prazo. Todos os pacientes foram revascularizados com o auxílio da circulação extra-corpórea no intuito de minimizar o viés da
qualidade técnica da anastomose. Foram excluídos do estudo doentes que apresentaram outras patologias (neoplasias, imunodeficiências) ou doenças que pudessem
alterar o seu padrão hemodinâmico, mascarando os resultados. Os fragmentos venosos foram coletados imediatamente antes da utilização do enxerto. O objetivo do
estudo imunohistoquímico foi a análise quantitativa da presença da enzima NOS-3, cuja leitura se deu através de software de aquisição de imagem digital. Preparação
histológica convencional por HE e microscopia eletrônica de varredura foram realizadas para verificar a integridade endotelial. Dados clínicos relevantes foram coletados
para posterior seguimento dos pacientes e identificação de fatores de risco para os grupos em estudo.
Resultados: Os resultados, até o presente momento, são observacionais, pois ainda não se atingiu o número de amostras suficientes para adequada análise estatística.
Entretanto, já se pode prever certas tendências animadores em relação à técnica “no-touch”. A análise qualitativa por microscopia eletrônica das peças cirúrgicas
evidenciou que o Grupo “no-touch” possui maiores áreas endoteliais não desnudadas, além de um menor número de células lesadas pelo processo de manipulação. A
coloração em HE nos permitiu visualizar todas as camadas do vaso. Tal fato foi importante para excluir fatores relacionados a traumas ou possíveis reações indesejáveis
com o reagente de preservação, além de nos dar uma visão geral dos enxertos. O grupo convencional é caracterizado por um lúmen mais estreito e por aspecto mais
agredido da camada íntima, provavelmente pela maior manipulação do enxerto.
Conclusão: Pôde-se observar que as veias preparadas pela técnica “no-touch” apresentam menos lesões de parede vascular, favorecendo a liberação de NO pelas
células endoteliais. A preservação da capacidade de produção do NO nos enxertos do tipo “no touch” pode representar um importante mecanismo colaborador da
perviedade precoce do vaso.
Participantes:
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Resumo:
Anomalias Anorretais (AAR) é um nome genérico que engloba defeitos congênitos do reto e ânus, decorrentes de falhas do desenvolvimento embriológico, constituindo
um dos mais complexos temas da cirurgia pediátrica. Essa complexidade se deriva da variedade das características anatômicas dos múltiplos tipos de defeitos
encontrados, que devem ser devidamente reconhecidos e adequadamente tratados com vistas à obtenção ou manutenção da continência fecal, atributo básico para uma
vida socialmente aceitável.
Contudo, as AAR ainda hoje representam um desafio para o cirurgião pediátrico, pois têm como principais seqüelas a incontinência fecal, incontinência urinária e distúrbios
da atividade sexual.
Devido ao constrangimento e conseqüente relutância dos pacientes em procurar auxílio médico, a Incontinência é condição sub-relatada. Muitos doentes não procuram
profissionais especializados, devido a sentimentos de repulsa, humilhação e vergonha. Preferem, assim, manter o sintoma em segredo, acreditando que nada poderá
ser feito. O preconceito e a ignorância, porém, não se limitam aos leigos, profissionais da área de saúde podem também refletir sentimentos e atitudes negativos. A falta
de preparo dos que deveriam prestar assistência constitui outra barreira para os poucos doentes que procuram orientação especializada.
Pouco se sabe atualmente sobre a qualidade de vida em crianças com incontinência fecal depois de cirurgia para correção de malformação anorretal (Bai e col. 2000).
Acredita-se que a incontinência fecal tenha influencia no desenvolvimento físico, psicológico e social da criança.
Atualmente é consenso que um instrumento de avaliação de qualidade de vida deva, após processo de tradução e adaptação cultural, ter suas propriedades de medida
testadas num contexto cultural específico, já que cada grupo social tem suas próprias crenças, atitudes, costumes, comportamento e hábitos. Justamente por isso que
Yusuf e col. em 2004 fizeram a validação do questionário FIQL para o Brasil.
OBJETIVO:
Avaliar do ponto de vista de qualidade de vida como estão hoje os pacientes portadores de anomalias anorretais operados na UNIFESP-EPM.
MÉTODO:
Estão sendo avaliados pacientes que foram submetidos a Anorretoplastia sagital posterior de Peña entre os anos de 1986 e 2006 na UNIFESP-EPM.
Esses pacientes foram selecionados e contactados.Depois de esclarecidos os pacientes e os pais ou responsáveis sobre a pesquisa, foi solicitada uma assinatura do
termo de consentimento ao aceitar a participação. A coleta de dados é em sala privada através de uma entrevista com um questionário que obtém dados sóciodemográficos (idade, sexo, raça, escolaridade, procedência, renda familiar), clínicos (diagnóstico antes da cirurgia, data da cirurgia, continência fecal, a freqüência das
evacuações, se faz lavagem, se há obstipação, se usa laxativo, se tem diarréias, etc) e da sua qualidade de vida, através dos formulários FIQL e AUQEI , todos validados
para o Brasil.
Após a coleta, os dados serão analisados e os resultados serão submetidos à análise estatística através do programa “GraphPad InStat 3”.
DISCUSSÃO:
Por causa da inexistência de questionários que avaliem a qualidade de vida de crianças com incontinência fecal, optamos por utilizar o questionário FIQL validado e
adaptado para o público infantil, pois se trata de um dos melhores existentes na literatura. Porém, posteriormente, foi publicado um trabalho (Trajanovska e col. 2005)
que chegou à conclusão de que o questionário FIQL era impróprio para o uso em crianças. Em vista disso tivemos que recomeçar nosso trabalho e optamos por utilizar
o questionário de qualidade de vida infantil AUQEI validado.
O trabalho está em andamento, não sendo possível chegar ainda a uma conclusão.
Participantes:

Glauber Kazuo Linhares, José Luiz Martins
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Resumo:
O glaucoma é a segunda principal causa de cegueira no mundo. É estimado que haja 66,8 milhões de pacientes com glaucoma e que destes, 6,7 milhões terão cegueira
bilateral. Esses dados dão uma pequena idéia da importância do diagnóstico e tratamento do glaucoma.
O glaucoma pode ser primário ou secundário. Dentre os tipos de glaucoma primário, podem-se citar: o glaucoma de ângulo aberto primário, que é o mais comum,
acomete 1% dos adultos maiores de 40 anos; o glaucoma congênito e o glaucoma agudo (ângulo fechado).
De um modo geral, o glaucoma ocorre por uma PO superior a 20 mmHg (normal: 10-20 mmhg) que pode provocar a destruição das fibras do nervo óptico, mas a perda
de visão no glaucoma pode também acontecer em situações de PO normal. A pressão intra-ocular é mantida através do equilíbrio entre a produção e a eliminação do
humor aquoso.
Embora ainda não sejam conhecidas as causas de glaucoma, consideram-se como fatores de risco: idade (superior a 35-40 anos); história familiar de glaucoma;
medicação (ex: tratamento com corticóides); doenças (ex: hipertensão arterial, diabetes); raça (indivíduos de raça negra e asiática); miopia / hipermetropia.
O diagnóstico é feito, além da história clínica, através do único meio que os oftalmologistas dispõem para detectar a sua presença, que constitui na medida da pressão
intra-ocular (Tonometria), e na avaliação das condições da cabeça do nervo óptico (Fundoscopia, Campo Visual e estudo das papilas do nervo óptico).
O tratamento é escolhido de acordo com os diversos tipos de glaucoma já explicados, porém, de um modo geral, o objetivo é diminuir a pressão intra-ocular. Para isso,
dispõe-se de um tratamento clínico e cirúrgico (invasivo ou não). No entanto, este trabalho dará enfoque ao tratamento cirúrgico, mais especificamente à trabeculectomia.
Ela é baseada na criação de uma fístula no olho, com o intuito de diminuir a pressão intra-ocular.
Frente a essa grande demanda e importante morbidade relacionada a essa doença, o objetivo deste trabalho é elaborar um modelo experimental para treinamento da
cirurgia de glaucoma (trabeculectomia) no Centro de Treinamento e Pesquisa Científica do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. Através desse modelo, o residente
poderá treinar a cirurgia e aprimorar sua técnica sem oferecer risco aos pacientes.
A Unifesp, local onde vem sendo realizado o trabalho proposto, possui o moderno Instituto da Visão, sendo, portanto, um centro de referência nacional. Por se tratar de
um Hospital Escola, onde alunos e residentes são treinados para melhor atender à população, propusemos a realização de um projeto que possa oferecer aos residentes
um modelo experimental prático para o treinamento da cirurgia.
Está sendo desenvolvido um modelo experimental, com um olho não-humano, para o treinamento da cirurgia. Além disso, um programa de computador para dar suporte
ao residente vem sendo elaborado para aliar a parte teórica à prática. Essa tecnologia permite que a pessoa possa fazer todo o treinamento sem a necessidade da
presença de um professor ao lado. O programa disponibiliza todo o roteiro teórico necessário para a realização da cirurgia. Além disso, haverá vídeos de cirurgias, que
servirão como exemplos a serem seguidos pelo praticante.
Ao término do trabalho e implantação do sistema no centro de treinamento, esperamos que a curva de aprendizado torne-se mais rápida e diminua a ansiedade do
médico inexperiente. Com isso, acreditamos que as complicações intra e pós-operatórias sejam as menores possíveis e, conseqüentemente, o paciente tenha uma
melhor qualidade de vida.
Participantes: Ivan da Silva Monteiro Júnior, Fabrizzio Batista Guimarães de Lima Souza, Lincoln Leme Freitas, Rubens Belfort Junior, Luiz Fernando dos Reis
Falcão
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Resumo:
Introdução
A doença arteriosclerótica é uma das mais importantes causas de morbidade e mortalidade no mundo, afetando fatalmente mais de 1 milhão de pessoas. O procedimento
cirúrgico idealizado na década de 1960 com enxertos venosos para o coração alterou profundamente a situação de pacientes cardíacos com a doença isquêmica. O
enxerto por veia safena possui uma vida útil sendo o estagio final a oclusão do vaso, o que leva a angina recorrente e possível reoperação do paciente. Se por algum
motivo na coleta, no manuseio, na técnica cirúrgica ou no pós-operatório houver algo que agrida a veia, isso diminuirá a patência da mesma. É tendo essas considerações
em mente que desenvolvemos o projeto.
Seleção dos pacientes
O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da Unifesp-EPM.Os pacientes foram randomizados em 2 grupos.O processo de seleção dos pacientes teve
como objetivo a possibilidade de seguimento a longo prazo. Dados clínicos dos pacientes são coletados para posterior acompanhamento dos mesmos e identificação de
fatores de risco para os grupos em estudo.
Técnica de preparação da veia
Grupo “No touch”
A técnica denominada “No touch” consiste na retirada do segmento de veia safena magna da perna com o tecido perivascular. Isso permite que não haja manuseio da
região intimal e ao redor da VS e que os possíveis fatores moleculares produzidos por aquele tecido fossem preservados.
Grupo Convencional
A técnica convencional consiste na retirada da VS “in situ”, na qual o tecido perivascular é removido com conseqüente vasoespasmo, o qual é superado pela distensão
mecânica intencional da veia. Estes procedimentos resultam em significativa denudação da superfície endotelial.
Em todos os pacientes, houve um padrão de retirada das VS com incisões longitudinais escalonadas o que torna a cirurgia mais estética e diminui os riscos de infecção
local.
Técnica Cirúrgica
Cardioplegia retrógrada (4ºC) através do seio coronariano com circulação extracorpórea e moderada hipotermia (28ºC a 30ºC) foram utilizadas. Para evitar sangramento
das anastomoses, vasos colaterais das veias foram ligados com fios de algodão 4.0. As anastomoses distais foram inicialmente realizadas e os segmentos proximais
posteriormente ligados na Aorta. A artéria Torácica Interna foi utilizada como ponte para a. Interventricular anterior. Características da veia como qualidade, origem foram
considerados.
Avaliação morfológica
Análise morfológica do endotélio das veias foi realizado usando microscópio eletrônico.
Avaliação patológica
Lâminas foram preparadas para coloração em Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômio de Masson e Picro-Sirius.
O reagente HE permite uma visualização microscópica das estruturas gerais da VS. Tanto o regente Picro-Sirius como Tricrômio de Masson são utilizados para corar o
colágeno subendotelial.
Imunohistoquímica
Anticorpo CD31 específico para endotélio é utilizado pata quantificar a preservação celular.
Plano piloto
Para uma otimização da coleta, técnica cirúrgica e preparo das lâminas, elaborou-se um plano piloto. Foram coletadas dez veias. Esse material nos permitiu testar os
reagentes, otimizando o uso dos mesmos e assimilar erros durante a coleta e preparo dos segmentos.
Resultados encontrados
Os resultados encontrados até o momento são parciais e observacionais, não fundamentados em processos estatísticos devido ao número insuficiente de pacientes
necessários para o estudo. Um total de 15 amostras foi coletado até o momento. Isso se deve a processos de reforma que afetaram a atividade do centro cirúrgico do
Hospital São Paulo, reduzindo o volume de cirurgias cardiovasculares. Aliado a esse fator, os reagentes para preparação das lâminas demandam recursos financeiros e
necessitam de um processo de importação.
Os resultados são animadores até o momento. Isso porque a análise por microscópio eletrônico das peças cirúrgicas evidenciou que o Grupo “No Touch” possui maiores
áreas endoteliais não desnudadas, além de um menor número de células degradadas ou estouradas pelo processo de manipulação.
A coloração em HE nos permitiu verificar a presença de todas as camadas das VS. O grupo convencional é caracterizado por um lumem mais estreito e por aspecto mais
agredido da camada íntima, provavelmente pela manipulação manual da amostra.
Lâminas preparadas para avaliar o colágeno subendotelial nos permite inferir que há um predomínio maior de fibras coradas pelo grupo “no Touch”. Há menor degradação
das VS quando essas não são manipuladas e distendidas com altas pressões. As fotografias das lâminas permitem uma visualização de áreas mais homogêneas no
Grupo “no Touch”, o que é um fator de preservação endotelial.
O processo de imunohistoquímica está em andamento; em estágio de preparo de lâminas selanizadas para o uso do anticorpo CD31.
Participantes: Virgílio Figueiredo Silva, Renata Aparecida Leonel Romão, Diego Felipe Gaia dos Santos, Edmo Atique Gabriel, Edna Haapalainen, Márcia
Marcelino de Souza Ishigai, Enio Buffolo
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Resumo:
INTRODUÇÃO
Aneurisma de parede anterior do ventrtículo esquerdo ( VE ) ocorre como uma
complicação do infarto agudo do miocárdio ( IAM ) ao reduzir a fração de ejeção do mesmo. A estrutura histopatológica dessa área varia desde áreas de fibrose entre o
miocárdio até a substituição fibrótica completa dele, que impedem o desenvolvimento de contração eficiente levando a dilatação e adelgaçamento da parede e
aparecimento de sinais clínicos de insuficiência cardíaca.
Evidências a partir de vários estudos sugerem que a quantidade de deposição de colágeno após o IAM é importante para a preservação da função residual contrátil do
mocárdio.
Também o miocárdio hibernante apresenta característica estruturais que necessitam melhor esclarecimento. É definido como a disfunção miocárdica e ventricular
esquerda resultante do fluxo sanguíneo reduzido, porém com atividade metabólica suficiente para evitar necrose tecidual. Estas informações têm importância no
planejamento cirúrgico da disfunção ventricular esquerda e revascularização miocárdica para diferenciar miocárdio hibernante viável de miocárdio inviável objetivando a
recuperação funcional.
OBJETIVO
Comparar os achados de estrutura histológica de corações com aneurisma e parede anterior do ventrículo esquerdo e de corações normais.
MATERIAL E MÉTODO
Foram obtidos fragmentos de miocárdio de parede anterior de ventrículo
esquerdo com aneurisma para serem estudados que foram fixados em formaldeído 10%, emblocados em parafina e cortados em micrótomo com espessura de 5 &#956;m
e corados com a técnica de Tricrômio de Masson. Foram analisados :
1. Quantidade de fibrose ( colágeno ) presente, medido por planigrafia computadorizada,
2. Quantidade de músculo normal presente , medido por planigrafia
computadorizada,
3. Concentração relativa de fibrose/músculo cardíaco ( obtida por ½).
A planigrafia computadorizada foi realizada utilizando-se o programa QuickWinca.
O mesmo procedimento foi seguido após a obtenção de miocárdios normais (controle) retirados de pacientes submetidos à necropsia e que faleceram de morte não
cardíaca.
O programa LEICAQwin permitiu analisar diversos campos de cada lâmina
histológica e medir a percentagem de miocárdio (corado pela cor vermelha e
tonalidades semelhantes) e as áreas sem tecido (em branco). Subtraindo-se da
área total a área obtida para o miocárdio e a área sem tecido, foi obtida a área
que representa o tecido fibrótico, com colágeno (corados em azul).
RESULTADOS
Após a análise de 80 campos de 28 lâminas de 12 pacientes diferentes, calculamos a média de colágeno e de miocárdio para cada paciente e a média total entre os 12
pacientes que apresentavam aneurisma de parede anterior de ventrículo esquerdo.
Foram também analisados 45 campos de 15 lâminas de 4 pacientes diferentes que não apresentavam lesão miocárdica (controle), nos quais também foram calculados
a média de colágeno e miocárdio presentes em cada campo, assim como a média de todos os campos.
Os resultados foram todos calculados em porcentagem. Sendo eles :
–Média total de colágeno em corações com aneurisma – 39,85%
–Média total de colágeno em corações controles – 17,69%
–Média de miocárdio em corações com aneurisma – 42,02%
–Média de miocárdio em corações controles – 61,72%
–Concentração relativa de fibrose/músculo cardíaco em corações com aneurisma – 94,8%
–Concentração relativa de fibrose/músculo cardíaco em corações controles – 28,6%
Participantes: Camille Diem Benatti, Maria Flávia de Lima Ribeiro
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Resumo:
INTRODUÇÃO
O canal arterial, importante na circulação fetal, emerge da artéria pulmonar esquerda e insere-se no arco aórtico, fechando-se usualmente de modo espontâneo depois
do nascimento. A sua persistência na vida pós-natal pode ocorrer como uma anomalia isolada ou associada a outras malformações congênitas, implicando em
comunicação indesejável, com aumento do fluxo pulmonar e sobrecarga do ventrículo esquerdo.
A ligadura direta do canal arterial é uma das opções de tratamento para a persistência do canal arterial (PCA), e a paralisia de prega vocal (PPV) esquerda, secundária
à lesão do nervo laríngeo recorrente (NLR), não é uma complicação incomum, dada a íntima relação apresentada por tais estruturas anatômicas.
Tendo em vista diferentes incidências dessa iatrogenia no mundo, que variam de 1,7% a 8,8%, temos como proposta verificar a incidência de PPV em pacientes
submetidos à correção cirúrgica de PCA com ligadura direta por toracotomia lateral, técnica adotada pela equipe da Disciplina de Cirurgia Cardiovascular da UNIFESPEPM.
O grupo será composto por crianças cujos pais tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando-nas a participarem do estudo prospectivo.
Então, uma rápida anamnese é aplicada aos responsáveis pelos pacientes, para afastar a presença de síndromes ou doenças que cursam com PCA, mal-formação
crânio-basilar (Síndrome de Arnold-Chiari, por exemplo) e paralisias de prega vocal idiopáticas no pré-operatório- os critérios de exclusão.
Para avaliar a coaptação glótica e a mobilidade das pregas vocais, um médico capacitado realizará exames de nasofibrolaringoscopia no 2° ou 3° dia antes do ato
cirúrgico, bem como no 2°dia pós-extubação.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a execução da nasofibrolaringoscopia, os seguintes equipamentos são utilizados: nasofibrolaringoscópio flexível (Machida® 3,2mm); fonte de luz de xenômio
(STRYKER®, ORTHOBEAM II); câmera filmadora manual (“hand camera” SONY®, CCD-FX 300BR). As imagens são gravadas em fita magnética (SONY®). Xylocaína®
gel a 2% será aplicada para a progressão do nasofibrolaringoscópio.
Na vigência de paralisia da prega vocal, os pacientes serão reavaliados no 2°, 4° e 6° meses pós-operatórios. A eletroneuromiografia será o instrumento de avaliação
nos casos em que houver dúvida entre fixação e paralisia das cordas vocais, segundo a rotina de atendimento no Ambulatório de Laringe e Voz, do Departamento de
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UNIFESP-EPM.
RESULTADOS
Até o presente momento, dos 8(oito) casos que foram seguidos, em apenas 1(um) foi viável a avaliação de acordo com o método proposto, não tendo sido diagnosticada
paralisia de prega vocal após o procedimento cirúrgico em questão.
DISCUSSÂO E CONCLUSÃO
Sabendo que a PCA apresenta, muitas vezes, resolução espontânea, espera-se que apenas crianças que sofrem graves repercussões decorrentes dessa entidade
clínica sejam candidatas ao tratamento cirúrgico. Existem também alternativas terapêuticas, inclusive ambulatoriais, que reduzem sobremaneira o espaço amostral da
pesquisa.
Sendo assim, a prematuridade e o baixo-peso, associados a condições clínicas desfavoráveis, tais como infecções e instabilidade hemodinâmica alteram a programação
cirúrgica dos pacientes, retardando a execução desse protocolo de pesquisa. Essas mesmas condições clínicas desfavoráveis contra-indicam a nasolaringoscopia no
pós-operatório, pois impõem a necessidade de intubação orotraqueal (IOT) por tempo prolongado, o que introduziria uma variável de confusão ao estudo.
Assim, a viabilização desta pesquisa exige tempo prolongado, além do inicialmente programado.
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Resumo:
Siringomielia associada à malformação de Dandy-Walker (MDW) é rara, sendo relato apenas 19 casos na literatura, muitos deles em achados de necrópsias. Relatamos
tal associação, revisamos a literatura, discutimos os possíveis mecanismos patogenéticos e enfatizamos o tratamento neuroendoscópio.
Uma criança, ao nascimento, fizera derivação ventriculoperitonial (DVP) para hidrocefalia da MDW com duas revisões da válvula anteriormente. Aos 7 anos, apresentou
dor e parestesia nos MMII. À Ressonância Magnética (RM), mostrou presença de volumoso cisto hipertensivo na fossa posterior, colabamento do sistema ventricular
supratentorial e siringomielia.
Este caso foi tratado com neuroendoscopia, abrindo as paredes do cisto e foi verificado a presença de plexo coróide em seu interior.
Houve melhora clínica já no pós-operatório e desaparecimento completo da siringomielia.
Participantes: Rummennig Olinda de Albuquerque, André Alberto Breno da Fonseca, Samuel Tau Zymberg, Sérgio Cavalheiro
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo geral estudar a qualidade de vida de mulheres com prolapso genital e incontinência urinária após correção cirúrgica. Com esse intuito,
foi aplicado um questionário validado de 30 questões distribuídas em 9 domínios que avalia: percepção de saúde, impacto de incontinência, limitação do desempenho
de tarefas, limitações físicas e sociais, relacionamento pessoal, emoções, sono e energia e medidas de gravidade. O questionário foi aplicado no pré operatório e no pós
operatório de 1 mês e 3 meses. À todas as respostas são atribuídos valores numéricos,depois somadas e avaliadas por domínio. Estamos aplicando testes estatísticos
e gráficos nos resultados parciais, aguardando a validação do questionário específico para prolapso genital para continuar a pesquisa comparando os resultados.
Participantes: Virginia Aparecida Rodrigues
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Resumo:
Introdução e Objetivos: As cirurgias da extremidade distal do fêmur ou proximal da tíbia em pacientes com tumores ósseos são de grande importância na ortopedia
oncológica. Dentre as intervenções cirúrgicas, mais precisamente referindo-se a artroplastia total de joelho, a substituição ou não da patela é um dos mais discutidos não
havendo consenso sobre a melhor intervenção. O objetivo deste trabalho é promover uma revisão sistemática, dentro do âmbito dos tumores ósseos, para responder a
seguinte pergunta: “Deve-se ou não substituir a patela em pacientes portadores de tumores ósseos?” Materias e métodos: A revisão de literatura em questão utiliza-se
das bases Medline(via PUBMED), LILACS , Embase, CINAHL e Cochrane Library e não faz restrições quanto a idioma ou período da publicação. Desta forma, executamse estratégias de busca de ensaios clínicos, pré-definidas, com o objetivo de localizar Ensaios Clínicos Randomizados, que são os estudos-alvo para o trabalho em
questão. Após a localização de trabalhos congruentes aos parâmetros a serem analisados, dá-se, em segundo tempo a avaliação metodológica de cada trabalho elegível,
e, assim há a possibilidade de exclusão ou inclusão do mesmo, de acordo com critérios de qualidade metodológica. Discussão e Resultados: Não foram encontrados
ensaios clínicos randomizados específicos do tema em questão. Foram analisados cento e trinta e seis trabalhos(136) com assuntos que condiziam com o contexto. No
entanto, não foram considerados devido fatores como 1. Metodologia empregadas 2. Tipo de desenho de trabalho e 3. Não avaliarem a substituição da patela como
objetivo estrito(100% dos trabalhos) . Notamos a presença considerável de trabalhos sobre este tipo de intervenção em pacientes não oncológicos, porém estes resultados
não são extrapoláveis, visto que a população oncológica é peculiar, em critérios prognósticos, funcionais e de técnica cirúrgica. Conclusão: Existe a necessidade de que
haja a produção de ensaios clínicos randomizados, para que se possa chegar a uma conclusão mais sólida, no que diz respeito à substituição da patela em pacientes
portadores de tumores ósseos.
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Resumo:
Introdução: O retalho musculocutâneo do músculo reto do abdome (TRAM) é utilizado para reconstruções mamárias pós-mastectomias, com resultados satisfatórios.
Porém, ainda que não tão freqüente, observa-se necrose do retalho, que pode ser considerada uma das principais complicações deste procedimento. Em vista disso,
métodos para aumentar a viabilidade do retalho são pesquisados. Já foi demonstrado em trabalhos anteriores que o uso de pentoxifilina, uma metilxantina, diminui a
taxa de necrose do retalho TRAM em ratos, no entanto não se explicou o mecanismo pelo qual isso acontece. Este estudo, pretende analisar histologicamente o retalho
para verificar o efeito da pentoxifilina nos vasos do retalho TRAM em ratos.
Materiais e métodos: 26 ratos Wistar, machos, de pesos e idades semelhantes, foram divididos aleatoriamente em dois grupos iguais. O grupo C (controle) recebeu 0,5
ml de soro fisiológico intraperitonealmente uma vez ao dia, por sete dias do pré-operatório e no intra-operatório; o grupo P (pentoxifilina) recebeu 20 mg/kg/dia de PTX
intraperitonealmente em 0,5 ml de soro fisiológico, uma vez ao dia, por sete dias no pré e no intra-operatório. Os ratos foram submetidos ao retalho TRAM monopediculado
na artéria epigástrica inferior direita. No 5° dia pós-operatório, a porcentagem de necrose no retalho foi medida através do método de Sasaki-Pang e retirou-se um
fragmento de pele (1cm2) do retalho da região III. Através de estudo histológico realizou-se contagem de vasos por campo no fragmento de pele.
Resultados: a porcentagem média de necrose no grupo C foi de 58,6% e no grupo P, 31,2%. A média de vasos por campo no fragmento da região III do retalho foi de
29,9 no grupo C e 66,4 no grupo P.
Conclusão: no grupo tratado com pentoxifilina, no qual houve diminuição da taxa de necrose do retalho, houve aumento do número de vasos por campo no fragmento
de pele do retalho neste modelo animal.
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Resumo:
A lesão medular é um dano na medula espinhal que resulta em perda das funções motora e sensorial e em variadas mudanças degenerativas devido ao desuso dos
músculos paralisados, algumas das quais podem ser revertidas com exercícios físicos e fisioterapia com estimulação elétrica.
A estimulação elétrica neuro-muscular tem sido pesquisada com a seguinte proposta: reabilitar pessoas portadoras de lesão medular ou disfunções do aparelho
locomotor, uma vez que permite a movimentação ativa de membros paralisados. Esta técnica de estimulação elétrica para a ativação de músculos estruturais é uma
técnica terapêutica que tem sido utilizada por mais de três décadas. Através dela é possível aumentar a atividade muscular e influenciar suas propriedades morfológicas,
fisiológicas e bioquímicas, resultando em uma recuperação da musculatura atrofiada por inatividade.
O objetivo deste trabalho é analisar a eficácia da estimulação elétrica com um tipo especial de corrente na recuperação motora de ratos lesionados medulares. A
estimulação elétrica com corrente russa tem suas próprias características de freqüência, voltagem, amperagem, intervalo de estimulação e repouso..
A amostra deste trabalho consiste em 20 ratos Wistar-EPM machos. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um que recebeu a estimulação
elétrica e outro que não recebeu nenhum tipo de estímulo fisioterápico. A cirurgia de indução da lesão da medula espinhal foi feita em todos o ratos sempre da mesma
forma: com instrumento adequado foi feita uma hemi-secção medular ao nível T3.
A avaliação da recuperação motora de ambos os grupos foi feita utilizando-se protocolo desenvolvido sob as normas do Mascis (Multicenter Animal Spinal Cord Injury
Study). O protocolo consta de 6 testes simples graduados de 0 a 3 pontos em cinco testes e de 0 a 6 pontos em um teste. A avaliação foi feita semrpe no 1°, °7, °14,
21° e 28° dias após a cirurgia. Após as avaliações os animais foram sacrificados.
A análise dos resultados demonstra uma melhora significativamente maior do grupo que recebeu estimulação elétrica em relação ao grupo que não recebeu nenhum
tipo de estímulo fisioterápico. Os valores vão de 15 a 25% de melhora de um grupo em relação ao outro.
Tais resultados demonstram a eficácia da estimulação elétrica com corrente russa na melhora da função motora de ratos com lesão de medula espinhal e encorajam
o uso deste tipo de corrente em seres humanos que apresentam este mesmo tipo de lesão.
Participantes: Leandro Dário Faustino Dias, Jaime de Vargas Conde Santos, Santino Nunes Lacanna, Rodrigo Fagundes de Moraes, Edilson Toshio Shoji,
Sergio Paulo Brasil Lima, Keity Nascimento de Sá Monte, Leticia Sudano
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a viabilidade de realizar no joelho de porco procedimentos cirúrgicos artroscópicos observados nos mais diversos hospitais.
As atividades foram realizadas semanalmente no Laboratório de Artroscopia do Joelho e complementadas por dois cursos de Artroscopia Experimental de duração de
três e dois dias respectivamente no Laboratório. Nesse estudo o joelho de porco é preparado e utilizando-se os materiais cirúrgicos artroscópicos realiza-se procedimentos
semelhantemente a em joelhos humanos. Até agora pudemos realizar sinovectomias, meniscectomias e reconstruções ligamentares, mas ainda nos falta estudar a
possibilidade de recuperar lesões osteocondrais e de realizar condroplastia.
Participantes:
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Resumo:
A Cistite Intersticial (CI) é uma doença inflamatória, não infecciosa, que acomete a bexiga e ocorre quase que exclusivamente em mulheres (90%). Ela caracteriza-se
por aumento de freqüência urinária, urgência e dor e/ou desconforto supra-púbico. Sua etiologia não é ainda totalmente conhecida e várias teorias são propostas como
infecção por patógenos desconhecidos, autoimunidade, presença de substâncias tóxicas urinárias, causas psiquiátricas e defeitos da citoproteção vesical. A bexiga é
normalmente impermeável e resistente a fatores urinários hostis, devido à camada urotelial de glicosaminoglicanos (GAG), estruturas com alta superfície negativa, e às
“tigh junctions”. Defeitos nesta barreira e subsequente infiltração de componentes urinários são citados como importante fator etiológico para CI. O sulfato de protamina
é uma proteína policatiônica rica em arginina que quando adicionada à heparina in vitro, formam depósitos estáveis, devido à influência iônica. Estudos experimentais
demonstraram que quando a superfície eletronegativa dos polissacárides é neutralizada pela carga policatiônica do sulfato de protamina, o epitélio torna-se permeável à
uréia, cálcio e água. Por tratar-se de estímulo sem agressão direta ao urotélio, levando consequentemente à leve inflamação, alguns estudos experimentais utilizam o
sulfato de protamina para reproduzir cistite não bacteriana em animais, a fim de se estudar fisiopatologia e terapêutica desta doença, motivo de grande desafio na clínica
urológica. No desenvolvimento do trabalho, os animais utilizados foram ratas fêmeas adultas Wistar, com peso entre 180 a 250 g. Os grupos experimentais utilizados
foram: Controle e Cistite Induzida. Os procedimentos efetuados seguiram esta seqüência estabelecida: inicialmente, os animais foram anestesiados com uma injeção
intra peritoneal de solução de ketamina/xylazina; posteriormente, a lesão vesical foi induzida através da instilação intra-vesical de 0,2 mL de sulfato de protamina (10
mg), via cateter PE50 trans-uretral; por fim, esta foi mantida por 30 minutos, mantendo-se o cateter ocluído, quando então a bexiga foi drenada e lavada com 0,2 mL de
solução fisiológica. O mesmo procedimento foi reproduzido nos animais controles, utilizando-se solução fisiológica ao invés de sulfato de protamina. Os animais,do grupo
controle e do grupo com cistite induzida, foram divididos em subgrupos de acordo com o dia do sacrifício: 1 a 7 dias, quando foi realizada a extração da bexiga. Esta foi
fixada em formaldeído a 10% tamponado e posteriormente cortada e corada com hematoxilina – eosina para análise histopatológica. As alterações produzidas nos
modelos foram estudadas através da caracterização e graduação do processo inflamatório. Alguns dos resultados obtidos mostram que alguns fatores, como erosão,
ulceração, edema, congestão, hemorragia e necrose não são influenciados pela exposição dos animais ao sulfato de protamina. No entanto, nota-se a presença de
inflamação nos animais expostos ao mesmo sulfato. Ocorre também a presença de elementos polimorfonucleares nos primeiros e elementos linfomononucleares nos
últimos dias de exposição.
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Resumo:
Caracterizado pela diminuição crítica do volume intravascular, o choque hemorrágico promove a alteração da resposta neuro-endócrina e imuno-inflamatória,
vasoconstrição e diminuição da perfusão de diversos órgãos e tecidos. Visto que o papel do sistema nervoso simpático (SNS) neste processo é pouco conhecido,
decidimos investigar a resposta do SNS no choque hemorrágico em ratos. Para tanto, utilizamos ratos machos adultos (16 – 20 semanas de idade), os quais foram
anestesiados com pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.) e submetidos á dissecação e canulação da artéria e veia femoral para a realização do choque hemorrágico e a
medida da pressão arterial média (PAM). O choque hemorrágico foi produzido pela retirada de 5 mL de sangue através da cânula venosa durante 60 min. Após o choque,
os ductos deferentes (DD) foram retirados para o estudo da resposta contráteis mediada pelos transmissores liberados dos nervos simpáticos. Neste caso, os DD de
ratos submetidos ao choque e controles (sem choque) foram montados em banhos de órgãos isolados entre dois eletrodos de platina para a estimulação elétrica
transmural dos terminais nervosos simpáticos (0,1 a 20 Hz, duração de 1 ms, 60 V), conforme descrito por Caricati-Neto et al (2004). Antes do choque, a PAM dos ratos
foi de 117 ± 3 mmHg (n=40). Após 10 min da indução do choque, a PAM foi reduzida para 42 ± 1 mmHg (n=40) e após 30 e 60 min a PAM atingiu 39 ± 1 mmHg (n=40)
e 37 ± 1 mmHg (n=40), respectivamente. As respostas contráteis do DD induzidas pela estimulação dos terminais nervosos simpáticos encontram-se alteradas em ratos
submetidos ao choque hemorrágico por 10, 30 e 60 min, quando comparados aos ratos controles. Estes resultados sugerem que a atividade dos nervos simpáticos
encontra-se alterada em animais submetidos ao choque hemorrágico.
Participantes: Cleide Alessandra Terada, Luiz Francisco Poli de Figueiredo, Afonso Caricati Neto, Cristiano Correia, Paulo Sérgio Venerando
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Resumo:
Objetivo: esse projeto tinha como objetivo avaliar porque atletas muito jovens submetidos a cirurgia artroscópica, em alguns casos, sofriam grandes lesões de cartilagem
precocemente.
Procedimentos realizados: O projeto inicialmente como foi dito no relatório anterior começou a ser realizado na UNIBAN, porém com também já foi explicado não pode
mais ser realizado nessa universidade, fato que atrasou o andamento do projeto, nós conseguimos então dar continuidade ao projeto na TOCE , graças ao Prof. Dr.
Francisco Poli de Figueiredo, que nos cedeu o espaço da TOCE para darmos continuidade ao projeto, porém os procedimentos somente podem ser realizados nos finais
de semana por disponibilidade do local e do veterinário que está nos auxiliando no projeto.
Nós realizamos inicialmente um piloto com dois animais para verificar a anatomia e qual seria a melhor abordagem cirúrgica, esses mesmos dois animais foram então
submetidos ao procedimento, porém a âncora que nós usamos num primeiro momento ( FASTAK 2.0) era grande demais e acabou por fraturar a glenóide do animal,
fatos registrados através de fotos.
Nós recebemos um patrocínio da fabricante das Âncoras em material cerca de 24.000 reais, nós tivemos então que trocar com o fabricante o tamanho da âncoras o que
demorou um certo tempo, devido ao alto valor do material cedido pela empresa, fato esse que atrasou ainda mais o projeto. Conseguido as novas âncoras, de menor
tamanho realizamos novo experimento piloto, porém essas ainda eram grandes demais para serem insiridas na glenóide dos coelhos e fraturaram novamente a glenóide
do animal.
A empresa que nos forneceu o material não dispunha de âncoras menores que as últimas usadas, nós então resolvemos realizar um novo procedimento piloto utilizando
um fio de Kischner 1.0, para ver se o material conseguiria fazer o papel que as âncoras iriam realizar na proposta inicial. Os fios foram então cortados com diferença de
dois milímetros, para que o maior ficasse em contato com a cartilagem do animal. O procedimento foi realizado com dois animais inicialmente e pareceu ocorrer de
maneira satisfatória, porém os dois animais submetidos a cirurgia morreram dois dias mais tarde de infecção mesmo com o uso de antibióticoterapia.
Outra cirurgia está marcada para o final de semana do dia vinte de maio com mais quatro animais para darmos continuidade ao projeto.
Participantes: Mauricio Takashi de Lima Uyeda, Benno Eijsmann, Alberto de Castro Pochini, Luiz Francisco Poli de Figueiredo
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Com o uso prolongado da ciclosporina (CsA), os pacientes podem apresentar uma nefrotoxicidade crônica, associada à diminuição progressiva e
irreversível da função renal, caracterizada por fibrose túbulo-intersticial e arteriolopatia. Além da nefrotoxicidade causada pelo uso da CsA, pacientes transplantados
também estão sujeitos a lesões agudas devido ao uso de drogas, radio-contraste, sepse e hipovolemia. A maior causa de insuficiência renal aguda é a lesão de isquemia
e reperfusão, caracterizada por uma disfunção endotelial, comprometimento no fluxo sanguíneo, processo inflamatório com presença de infiltrado celular e mediadores
químicos. Um evento agudo de isquemia e reperfusão em rins normais, normalmente, não deixa danos crônicos. Porém, as conseqüências deste mesmo evento agudo
em um rim que já apresente nefrotoxicidade pela CsA ainda são obscuras. OBJETIVOS: Estudar as conseqüências de um evento agudo de isquemia e reperfusão em
ratos tratados cronicamente com CsA. MATERIAL E MÉTODOS: Ratos Wistar machos, pesando de 250 a 300 gramas, foram tratados com 10mg/kg de CsA diariamente
para induzir nefrotoxicidade, ou com óleo de oliva (1ml/kg), no caso do grupo controle, por 28 dias, período em que as alterações funcionais e histológicas são mais
visíveis. No 21º. foi realizada isquemia de 1 hora por clampeamento bilateral do pedículo renal, seguida de reperfusão. Amostras de sangue foram coletadas no dia 0,
21(antes da IR), 22 (24hr após IR) e 28 (1 semana após IR) para avaliar a função renal através da dosagem de creatinina e uréia sérica. A uréia foi expressa por uma
relação, levando em conta o dia 22 e o dia 28 em relação ao dia 21, mostrando o aumento que ocorreu após a IR. No 28º dia, os rins foram coletados para histologia e
análise quantitativa da expressão de mRNA por RT-PCR dos transcritos: MCP-1, TGF-beta e PAI-1. RESULTADOS: Resultados: 24hr após a IR, animais tratados com
CsA apresentaram uma função renal melhor comparada ao grupo controle, demonstrada pela creatinina e uréia sérica, (Cr=2.2 ± 0.13 mg/dl vs Cr = 2.9 ± 0.18 mg/dl /U
variação=3.36 ± 0.22 vs U variação= 5.53 ± 0.39, respectivamente, p<0.05). Entretanto, uma semana após a IR, a função renal foi pior no grupo tratado com CsA do que
no controle (Cr=1.16 ± 0.08mg/dl vs Cr=0.8 ± 0.09 mg/dl U variação= 1.5 ± 0.32 vs. 2.3 ± 0.20, respectivamente, p<0.05). No grupo tratado, a expressão de mRNA do
TGF-b1 e PAI-1 em relação ao HPRT foi similar ao grupo controle. Interessantemente, o grupo tratado com CsA apresentou uma diminuição na expressão de MCP-1
comparado ao controle (média MCP-1=0.58 ± 0.13 vs 1.02 ± 0.12, respectivamente, p<0.05). CONCLUSÃO: O tratamento prolongado com CsA resultou em uma menor
insuficiência renal aguda, possivelmente devido a uma diminuição na produção da proteína quimiotática de monócitos MCP-1. Embora após a regeneração a função
renal foi claramente prejudicada, provavelmente pela vasculopatia causada pela nefrotoxicidade.
Participantes: Gabriela Campanholle, Niels Olsen Saraiva Camara, Maurício Galvão Pereira, Álvaro Pacheco Silva Filho
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Resumo:
Introdução: A criação do pneumoperitônio é o primeiro passo para a realização da videolaparoscopia. A maioria das complicações associadas a esse procedimento
ocorre durante a sua etapa mais crítica, o acesso à cavidade peritoneal, em razão do risco significativo de lesões vasculares e viscerais. Apesar de não existir consenso
quanto ao melhor método para o acesso à cavidade peritoneal visando à instauração do pneumoperitônio, a punção com agulha de Veress é a técnica mais
freqüentemente utilizada. O local clássico da punção com agulha de Veress é a linha média do abdome, junto à cicatriz umbilical. Nessa região, a punção apresenta
riscos de lesão de grandes vasos, em função da pequena distância da parede anterior do abdome com essas estruturas vasculares retroperitoneais. Por outro lado, a
punção no hipocôndrio esquerdo tem sido mencionada como sendo segura, sem risco maior de lesão iatrogênica.
Objetivo: O objetivo desta pesquisa é testar a eficácia da punção alternativa no hipocôndrio esquerdo e avaliar a eficácia e segurança desta punção.
Método: Sessenta e dois pacientes distribuídos aleatoriamente em dois grupos foram estudados prospectivamente: grupo HE: punção no hipocôndrio esquerdo (n = 30),
e grupo LM: punção na linha média do abdome (n = 32). Foram avaliados os testes de posicionamento da agulha, o número de tentativas frustradas e a duração da
instalação do pneumoperitônio. Os fluxos correntes, as pressões intraperitoneais e os volumes injetados foram registrados a cada 20 segundos, até 12mmHg.
Resultados: Os testes de posicionamento foram positivos em ambos os grupos. Ocorreram duas tentativas infrutíferas de punção no grupo LM e uma no grupo HE. O
tempo de duração para o estabelecimento do pneumoperitônio foi em média de 3 minutos e 46 segundos para o Grupo HE e de 4 minutos e 2 segundos para o grupo
LM. As médias dos fluxos, das pressões e dos volumes foram respectivamente equivalentes entre os grupos. A análise estatística demonstrou que a punção no HE foi
tão eficaz no estabelecimento do pneumoperitônio quanto a punção na LM do abdome.
Conclusões: A punção no HE deve ser o local de escolha para a punção com agulha de Veress na criação do pneumoperitônio artificial pela técnica fechada, por ser
segura e eficaz.
Participantes: Jorge Luis Wilson Junior, João Luiz Moreira Coutinho de Azevedo, Otávio Cansanção de Azevedo
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo avaliar a proteção conferida pela N-acetilcisteína ao fígado reduzido. Para isso, será realizada uma hepatectomia de aproximadamente
30% do fígado de camundongos, que serão separados aleatoriamente em 2 grupos (n=12). Grupo controle (GC), em que foi realizada apenas a hepatectomia; grupo
com a N-acetilcisteína (NAC), em que 15 minutos antes da realização da hepatectomia foi realizada a aplicação de 150 mg/kg de N-acetilcisteína. Após 24 horas do
procedimento foram feitas análises da bioquímica sanguínea (TGO, TGP, DHL e fosfatase alcalina) e da histologia do fígado (coloração de hematoxilina e eosina). Os
resultados obtidos foram: para TGP as médias foram 574 U/L e 175 U/L, para, GC e NAC, respectivamente, enquanto a TGO foi de 2503 U/L e 2723 U/L. A DHL foi de
1507 U/L, e 2396 U/L, respectivamente, sendo que entre GC e NAC houve piora com a administração da NAC (p=0,05). A fosfatase alcalina foi de 112 U/L e 501 U/L,
respectivamente. A análise histológica mostrou que no GC havia 19% dos núcleos dos hepatócitos aumentados, enquanto que para a NAC foi 68%, sendo que os núcleos
mostravam-se duplicados em sua maioria. A análise da bioquímica sanguínea sugere que a NAC piora os níveis enzimáticos, porém o aspecto morfológico mostra um
aumento da proliferação hepatocitária, refletindo aumento da regenaração hepática.
Participantes: Pedro Gabriel Riboli Navarro
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Resumo:
Introdução: o tratamento reconstrutivo de defeitos uretrais geralmente depende da utilização de enxertos de diferentes tecidos para restaurar o órgão. A túnica vaginal,
que é uma extensão do peritônio, vem sendo estudada sob diversas formas como enxertos ou retalhos. Na busca de um sítio doador que apresente baixas taxas de
complicações, como estenose e fístula, estudou-se a uretroplastia com a aplicação de enxerto de túnica na superfície dorsal da uretra.
Materiais e métodos: foram utilizados 20 coelhos machos (New Zealand), mantidos no biotério da Disciplina de Cirurgia Experimental da UNIFESP-EPM. Criou-se um
defeito na uretra através da excisão de um segmento da superfície dorsal deste órgão. O enxerto de túnica vaginal foi aplicado sobre a superfície dos corpos cavernosos
e fixado com pontos de ancoragem; em seguida suturou-se com vycril® 6-0 a margem mucosa do defeito uretral ao enxerto. Os animais foram divididos em quatro
grupos iguais; sacrificados após 2, 4, 8 e 12 semanas. Realizou-se uretrocistografia miccional antes do sacrifício dos animais e obteve-se amostras da uretra reconstruída
para realização de estudo histológico, que avaliou a evolução do processo inflamatório e presença de necrose e fibrose.
Resultados: à avaliação radiológica não se evidenciou fístulas ou estenoses em nenhum dos animais. Os sinais de inflamação regridiram de um grupo para outro. A
orientação das fibras colágenas evoluiram para um padrão semelhante ao de uretra nativa, assim como o revestimento mesotelial da túnica vaginal foi gradativamente
substituído por epitélio estratificado.
Conclusão: o estudo mostrou que o enxerto de túnica vaginal é um bom substituto uretral, quando aplicado dorsalmente, para reconstrução de uretra neste modelo
animal.
Participantes:

Audrien Furlan De Lucca, Adriano Almeida Calado, Bruno Leslie, Antônio Macedo Júnior, Valdemar Ortiz
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Resumo:
O sucesso da correção da hérnia inguinal inclui ausência de desconforto e dor pós-operatória, reduzida incidência de complicações pós-operatórias e baixas taxas de
recidivas. A introdução de biomateriais para o tratamento das hérnias da parede abdominal tornou-se componente integral da cirurgia.
As próteses sintéticas são, atualmente, empregadas rotineiramente nas correções de hérnias incisionais e inguinais. Apesar da diminuição nas taxas de recidivas, estas
telas estão associadas a complicações, tais como: seroma, parestesia e infecção. Evidenciou-se que a extensão da reação de corpo estranho e o processo inflamatório
associado dependem da quantidade e da estrutura do material incorporado.
Assim, telas com reduzida quantidade de material inabsorvível, maior elasticidade e maiores poros foram idealizadas com o objetivo de reduzir estas complicações. A
tela de Vypro (Ethicon, Germany) é composta de polipropileno (50%) e poligalactina (50%) – material absorvível -, diferentemente da tela de polipropileno (100%) –
inabsorvível - que é a tela mais empregada atualmente nestas cirurgias. No entanto, a combinação de material absorvível poderia contribuir para uma redução da força
tênsil da tela no período pós-operatório, quando comparada à prótese de polipropileno. Com o objetivo de comparar funcionalmente e histologicamente ambas as telas,
foi proposto este estudo experimental em coelhos.
Foram utilizados 14 coelhos albinos linhagem Nova Zelândia (Oryctolagus cuniculus), os quais foram submetidos a laparotomia longitudinal mediana após procedimentos
de anestesia padronizados. Em cada coelho foram implatadas na cavidade peritoneal uma tela de polipropileno (PROLENE®) e uma tela composta por partes
aproximadamente iguais de polipropileno e poligalactina sintética (VYPRO®), loclalizadas uma em cada flanco. Foi realizado o fechamento por planos, sendo todo o
procedimento cirúrgico realizado com técnicas padronizadas.
Os animais foram transferidos para o biotério, onde permaneceram sob observação por 28 dias. Após esse período foram realizadas novas incisões abdominais medianas
longitudinais e abertura das cavidades e foram retiradas, em blocos individuais, as próteses juntamente com o peritônio, musculatura e aponeurose adjacente. Cada
peça foi imersa em solução tamponada de formaldeído a 10% e encaminhada ao laboratório. Após a retirada das próteses, os animais foram submetidos à eutanásia
com administração de cloreto de potássio (KCl) por via endovenosa.
Atualmente está correndo a fase de avaliação histológica das peças obtidas por patologista competente. Somente após esta avaliação teremos os resultados finais da
pesquisa.
O estudo tem por objetivo avaliar o uso clínico de um material na padronização da técnica operatória. Se evidenciado resultados favoráveis a tela de Vypro, pode-se
suscitar na transformação desta em material de escolha.
Participantes: Leonardo de Araújo Jorge Fogaça, Alberto Goldenberg, Jacques Matone, Diogo Mulero Pucci
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A flora comensal gastrintestinal tem sido considerada um fator importante na determinação de funções fisiológicas intestinais e no desenvolvimento da
resposta do sistema imune local. Embora as bactérias comensais apresentem concentrações crescentes ao longo do trato gastrintestinal, existem mecanismos de controle
biológico que determinam o equilíbrio da microbiota, exemplificando o comensalismo estabelecido ao longo da evolução de ambas as espécies. Todavia, quaisquer
condições que proporcionem o sobrecrescimento bacteriano com conseqüente desequilíbrio da microbiota podem possibilitar a passagem dessas bactérias para sítios
extra-intestinais pelo fenômeno definido como translocação bacteriana (TB). Além do fator sobrecrescimento, a disrupção da barreira intestinal e a imunodeficiência do
hospedeiro têm sido os pilares que norteiam a ocorrência da TB. Considerando que a hipótese intestinal da sepse atribui ao fenômeno da TB como o principal fator
etiopatológico na gênese da sepse primária, a avaliação das bactérias com o potencial de translocação tem sido o enfoque da atualidade. Desta forma, apesar das
bactérias comensais terem sido referidas como agentes benéficos ao hospedeiro, o seu potencial de translocação em condição de sobrecrescimento pode propiciar a
ocorrência de TB e infecção sistêmica subseqüente.
OBJETIVO: Avaliar o potencial de TB com bactérias comensais de ratos em condição de sobrecrescimento induzido.
MÉTODOS: Foram utilizadas 40 ratas fêmeas da linhagem Wistar-EPM, peso variando entre 170-220g, que foram distribuídas em 4 grupos de TB e 1 grupo controle
(n=8/grupo). Nos animais dos grupos de TB foram inoculadas bactérias E.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris e Pseudomonas aeruginosa; provenientes da
flora comensal da microbiota de ratos aparentemente sadios. No grupo controle foi injetado soro fisiológico no lugar do inoculo bacteriano. Procedimento de TB: sob
anestesia geral, os animais foram submetidos a laparotomia mediana, ligadura do íleo terminal e reparo da segunda porção do duodeno. A seguir, foi feita a inoculação
de uma cepa bacteriana (5ml/100g de peso corporal contendo 10 a décima UFC/ml) ou de soro fisiológico por meio de sondagem oroduodenal, ligadura obstrutiva do
duodeno pós-remoção da sonda e subseqüente fechamento da parede abdominal em dois planos. Ao final de 2 horas de período de TB, os animais foram sacrificados
pós-coleta do material para cultura: 1ml de sangue de veia cava inferior, linfonodos mesentéricos (LNM), baço, fígado, pulmão e fezes de cólon descendente. Os órgãos
obtidos foram macerados e diluídos em soro fisiológico estéril (SF) para a cultura em meio MacConkey e posterior contagem de UFC/g. A amostra de sangue foi semeada
diretamente em meio MacConkey.
As fezes foram colhidas pré-jejum e pós-procedimento da TB, diluídas em SF e submetidas à cultura como descrito acima.
RESULTADOS: A análise qualitativa das cepas encontradas em fezes pré-jejum dos animais mostrou 100% de E.coli, 24% de Klebsiella pneumoniae e 4% de
Pseudomonas aeruginosa. Após 48h de jejum, observou-se um sobrecrescimento de 100 vezes nas fezes quando comparado ao pré-jejum para E.coli (média, em log10,
de 5,3 UFC/g de fezes pré-jejum e 6,9 UFC/g pós-TB) e Klebsiella pneumoniae (média de 4,7 UFC/g de fezes pré-jejum e 7,2 UFC/g pós-TB). Somente Pseudomonas
aeruginosa não apresentou o sobrecrescimento (média de 6,2 UFC/g de fezes pré-jejum e 6,2 UFC/g pós-TB).
Quanto ao índice de TB, todas as bactérias comensais apresentaram capacidade para translocar, com preleção para órgãos sólidos (LNM, em log10, na ordem de 4,5 a
5,5 UFC/g, fígado e baço na ordem de 2,0 a 3,9 UFC/g e pulmão na ordem de 0,3 a 1,9 UFC/g) e ausência de bactérias no sangue. Não foi observado TB no grupo
controle, exceto em um animal (LNM com 2,0 UFC/g), no qual a cultura de fezes mostrou um sobrecrescimento natural no período pré-TB.
DISCUSSÃO: Dados preliminares com o ensaio de TB, sob condição induzida de sobrecrescimento das bactérias comensais normalmente encontradas nos animais do
nosso biotério, mostraram que os mesmos têm a capacidade de translocar para sítios extra-intestinais, sugerindo potencial para propiciar uma bacteremia ou infecção
sistêmica. Além disso, o índice de translocação dos comensais foi semelhante ao índice observado em bactérias patogênicas, em experimentos realizados anteriormente
no nosso laboratório. Este fato é relevante por se contrapor com o conceito de papel somente benéfico das bactérias comensais.
CONCLUSÃO: As bactérias comensais do presente estudo apresentam a capacidade de translocar sob condição do fator sobrecrescimento intraluminal.
Participantes: Keila Mitsunaga, Ana Maria Alvim Liberatore, Marjorie Yuri Taki, José Luis Menchaca Díaz, Rosa Maria Silva, Ivan Hong Jun Koh
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Resumo:
Introdução: A queda dos estrogênios circulantes decorrente à menopausa causa várias alterações funcionais e crônicas no organismo da mulher, com comprometimento
da estrutura e função dos respectivos órgãos. É sugerido que os estrogênios possuem efeito cardioprotetor.O presente trabalho tem por objetivo analisar a ultra-estrutura
da célula muscular estriada cardíaca de ratas ooforectomizadas.
Material e métodos: Foram utilizadas nove ratas (Rattus norvegicus albinus) com noventa dias de idade, divididas em três grupos de três animais cada, a saber: Controle
(C) - animais intactos; Experimental (E)- animais submetidos à ooforectomia bilateral e; Sham (Sh)- animais submetidos aos mesmos procedimentos do grupo E, porém,
sem a ooforectomia bilateral. Decorridos sessenta dias após a cirurgia, os animais foram sacrificados e os corações removidos e fragmentos de átrios esquerdos fixados
em glutaraldeído a 2% e preparados para observação ao microscópio eletrônico de transmissão.
Resultados: Os grupos C e Sh apresentaram morfologia muito parecida, ou seja, células musculares cardíacas típicas (cardiomiócitos) de forma fusiforme, com um único
núcleo central rodeado por halo claro contendo alguns grânulos de glicogênio. No sarcoplasma, identificamos inúmeras fibrilas rodeadas por retículo sarcoplasmático e
mitocôndrias típicas. Identificamos ainda ao redor do núcleo, grânulos eletrodensos. Entre os cardiomiócitos, visualizamos inúmeros capilares do tipo contínuo e algumas
fibrilas colágenas. No grupo E, a morfologia da célula muscular é muito parecida com as dos grupos Sh e C, no entanto, notamos células de menor tamanho, com núcleos
menores. Neste grupo, identificamos entre as células cardíacas, maior concentração de fibrilas colágenas.
Conclusão: A depleção hormonal prolongada induziu atrofia das células musculares cardíacas e aumento na concentração de fibras colágenas em ratas.
Participantes: Máira de Magalhães Mariano
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Resumo:
Objetivos: Desenvolver um protótipo de modelo experimental para o estudo das reações biológicas a implantes artificiais. O objetivo específico consiste em estudar as
reações biológicas produzidas pelo material implantado para determinar se as mesmas são imunologicamente ativas ou inertes, podendo assim, avaliar com segurança
a escolha dos materiais mais adequados a serem implantados. O produto final será um modelo experimental capaz de avaliar de forma padronizada e homogênea a
reação local do hospedeiro a implantes de materiais artificiais, classificando-os como propícios ou não evocar granuloma de corpo estranho imunologicamente ativo, com
conseqüente rejeição.Métodos: Foram utilizados 20 camundongos fêmeas, os quais foram divididos em dois grupos. Grupo I – implantado fio de algodão (material
imunogênico) e grupo II – implantado de fio de polipropileno (material inerte). Foram confeccionadas lâminas coradas pelo H-E, Picro-sirius, Masson e
Imunohistoquimica.Resultados: Até o momento foram analisas lâminas coradas pela Hematoxilina-Eosina, Picro-sirius red e Masson. Grupo I: O fio estava localizado
abaixo da hipoderme, onde se observaram fragmentos do mesmo rodeados por grande concentração de macrófagos, leucócitos e neutrofilos. Na porção voltada para
hipoderme notamos tecido de reação inflamatória exuberante. Foi observado pequena quantidade de fibroblastos e de fibras colágenas, indicando uma cicatrização
insuficiente. Grupo II – Mostrou uma cápsula inflamatória mais delgada, constituída por grande concentração de fibroblastos, alguns leucócitos e macrófagos. Foi também
observado grande quantidade de fibras colágenas. A espessura do tecido de granulação no grupo I (242,70 ± 15,40* mm) foi significativamente maior do que no grupo
II (80,20 ± 7,50 mm).
Participantes: Eliane Donato Leite, João Luiz Moreira Coutinho de Azevedo, Manuel de Jesus Simões
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Resumo:
INTRODUÇÃO O tratamento cirúrgico de doenças como o aneurisma de aorta toracoabdominal e a dissecção de aorta ainda é um formidável desafio para cirurgiões e
anestesistas, visto que, para efetuar tais cirurgias, faz-se necessário o pinçamento da aorta que está associado à perda sangüínea, a graves e abruptas mudanças
hemodinâmicas e a lesões em órgãos intra-abdominais devido à isquemia-reperfusão, resultando, assim, em alta taxa de mortalidade peri-operatória e em falência de
múltiplos órgãos. Isquemia-reperfusão também atinge a medula espinhal podendo causar paraplegia, uma complicação devastadora e freqüente. Em cirurgias de
aneurisma de aorta toracoabdominal, a incidência de paraplegia pode variar de 4-30% dependendo do nível e da extensão da lesão e, principalmente, do tempo total de
pinçamento aórtico. A hipoperfusão peri-operatória da medula espinhal é presumivelmente crítica, assim como a hipotensão intra ou pós-operatória que tem sido descrita
por afetar desfavoravelmente os resultados neurológicos. No entanto, os mecanismos precisos da lesão, que acometem tais pacientes, ainda não são completamente
compreendidos. Muitos experimentos estão sendo desenvolvidos com o intuito de oferecer proteção adicional à medula espinhal durante o pinçamento aórtico e após a
sua reperfusão. Dentre eles, o pré-condicionamento isquêmico (PCI), fenômeno que envolve um curto período de isquemia seguido de reperfusão, em ciclo único ou
repetitivo, tem sido preconizado em diversos órgãos, como o fígado, rins e coração, antes da isquemia mantida, por conferir ao órgão ou tecido uma resistência contra
danos de isquemia e reperfusão.
OBJETIVO Verificar se o pré-condicionamento isquêmico aumenta a tolerância da medula espinhal ao episódio de isquemia e reperfusão, reduzindo os déficits
neurológicos.
METODO Ratos de 3-4 meses de idade, com aproximadamente 300g, foram anestesiados na fase atual com isoflurano (anestésico inalatório). Após indução da anestesia,
realizou-se intubação orotraqueal com um angiocateter nº 14 ou nº 16. Os ratos foram ventilados, através de um respirador para roedores, mantendo um volume de 3,5
ml e 70 ciclos/min. A temperatura corpórea foi mantida através de um colchão térmico e uma lâmpada. Depois da estabilização do animal, um cateter foi inserido na
artéria carótida esquerda para monitorar a pressão sanguínea (pressão arterial média, PAM) e a freqüência cardíaca. A veia jugular externa foi cateterizada para infusão
de volume. Uma toracotomia esquerda foi efetuada com o rato em decúbito lateral direito e a aorta descendente cuidadosamente dissecada e pinçada. A oclusão aórtica
foi verificada por inspeção visual da pinça e desaparecimento de pulso distal. Após 25 minutos de oclusão isquêmica, a pinça foi removida, a hemostasia assegurada,
um tubo torácico inserido e o tórax fechado. Ambos os pulmões foram expandidos no final do procedimento. A anestesia foi retirada e o rato extubado quando respirou
espontaneamente. O tubo torácico foi removido e o animal colocado em gaiola separada com acesso livre à comida e água. Os déficits neurológicos foram analisados e
graduados pela Escala de Tarlov, que avalia a função motora das patas traseiras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO Para a execução do trabalho, o acesso à cavidade torácica precisou ser devidamente padronizado. Verificou-se que uma incisão pósterolateral, 1,5cm acima do processo xifóide, oblíqua no sentido dos arcos costais e de 2,5cm de comprimento proporciona a melhor apresentação cirúrgica para que a aorta
descendente possa ser dissecada e pinçada. Após o estabelecimento de tal padronização, o pinçamento aórtico foi efetuado com os ratos ventilados manualmente, no
entanto eles não sobreviviam à cirurgia. Posteriormente, a ventilação foi efetuada através de um respirador apropriado para roedores, a PAM monitorada e controlada
com infusão de volume (soro fisiológico 0,9%). Dessa forma, os ratos operados sobreviveram à cirurgia, contudo, os déficits neurológicos não puderam ser avaliados
uma vez que eles não resistiram à extubação. Uma gasometria foi colhida para avaliar a ventilação e, observou-se, que os ratos estavam retendo CO2, portanto o espaço
morto do ventilador foi diminuído. Com a possibilidade de controlar o anestésico inalatório o rato não entrou em depressão profunda, apresentou boa variação de pressão
durante os 25 minutos de pinçamento aórtico e após o fechamento do tórax, musculatura e pele, a PAM permaneceu em torno de 100 mmHg. Assim, o tubo torácico,
utilizado para aspirar as secreções, e o cateter da carótida puderam ser retirados. Minutos após o anestésico ser desligado, o animal voltou a respirar espontaneamente
e, como esperado, apresentou score 3 na escala de Tarlov, ou seja, apresentava pouco movimento nos membros traseiros, no entanto era incapaz de caminhar. No
presente momento, conseguimos alcançar o perfeito cenário para testar intervenções cirúrgicas que reduzam os déficits neurológicos. Na próxima fase do experimento,
os ratos serão randomizados, e o PCI será efetuado ocluindo-se a aorta torácica por 5 minutos, duas vezes, seguida de sua reperfusão antes de ocluí-la definitivamente.
Participantes:

Vinícius Aref Mendes Maykeh, Cristiano de Jesus Correia, Luiz Francisco Poli de Figueiredo
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Resumo:
Introdução: Este trabalho tem como objetivo padronizar o método de estudo da apoptose em próstata de ratos. Método: Seis ratos foram orquiectomizados para indução
de apoptose e prostatectomizados no terceiro dia de pós-operatório. Três ratos foram submetidos a prostatectomia sem orquiectomia prévia e serviram como grupo
controle. As próstatas, depois de retiradas, foram submetidas a cortes paralelos nos planos sagital, coronal e transversal em relação ao maior eixo da glândula. A
densidade relativa de apoptose obtida entre os lobos prostáticos dentro de cada lâmina histológica foi mensurada utilizando o método TUNNEL e os grupos comparados
quanto à representatividade do corte realizado. Resultados: O lobo ventral apresentou maior porcentagem de apoptose (média de 4% a mais do que no lobo lateral). Os
cortes trasnversal e sagital apresentaram maior regularidade de resultados (média de 3% de corpos apoptoticos por lâmina contra variações de 0% a 8% entre as lâminas
no corte coronal). Os grupos orquiectomizados apresentaram maior porcentagem de apoptose em relação ao grupo controle (4% contra 0,2%). Conclusão: O lobo ventral
apresenta maior apoptose em relação aos lobos laterais. Os cortes histológicos realizados nos planos sagital e transversal são mais efetivos do que cortes no plano
coronal para avaliar apoptose induzida por orquiectomia em próstata de ratos.
Participantes: Alécio Fernando Lombardi, Fernanda Marques Alves de Sousa, Iberê Cauduro Soares, Homero Oliveira Arruda, Valdemar Ortiz
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Resumo:
Introdução:
A lesão produzida pela isquemia e reperfusão (I/R) hepática, como aquela ocorrida nos transplantes hepáticos, constitui a causa importante da falência funcional do
fígado. Estudos recentes sugerem que o óxido nítrico (NO) tem um importante papel citoprotetor no processo de I/R. O estudo dos mecanismos envolvidos neste
fenômeno pode contribuir decisivamente no desenvolvimento de drogas capazes de reduzir os danos celulares decorrentes da I/R. O objetivo do presente trabalho foi
estudar o efeito de drogas que interferem com a síntese de NO (aminoguanidina(AG) e tetrahidrobiopterina(H4B)) em camundongos normais ou transgênicos com
deficiência da produção de NO (eNOS knockout) submetido à I/R.
Métodos:
Camundongos machos c57bl (n=31), foram divididos em quatro grupos: salina (SAL, n=6), sham-operated (SHAM, n=5), AG 90mg/kg IP (n=8), e H4B 10mg/kg IP (n=8).
Vinte animais C57bl, knockout para o gene da eNOS foram divididos em dois grupos (K e K + L-arg), sendo que um deles era suplementado com L-arg (5mg/kg). Para
indução da lesão por I/R foi realizado o clampeamento (30 min) e desclampeamento (até 120 min) do hilo hepático. A taxa de sobrevivência (TS) dos animais era medida
em minutos desde o momento da clampeamento do pedículo hepático até o o óbito do animal. Após o sacrifício, o fígado foi removido para análise histológica pelo
método de Gomori e HE.
Resultados:
A TS dos grupos foram: 150 min (SHAM), 85,5 min (SAL), 104 min (K), 123,8 min (K+L-arg), 96 min (H4B), 83 min (AG). Foi realizado Teste T-student não pareado, que
mostrou diferença estatística apenas entre os animais SHAM e SAL (p=0,0016). Entre os demais grupos os valores de p foram iguais a: 0,6491 (SAL x H4B), 0,9341
(SAL x AG), 0,6192 (H4B x AG), 0,4385 (SAL x K), 0,3423 (K x K + L-arg).
Conclusão:
Embora estudos prévios tenham sugerido um possível efeito citoprotetor para H4B e citotóxico da AG em alguns modelos de I/R hepática, nossos experimentos não
puderam reproduzir os dados encontrados na literatura. Assim, estudos adicionais com outros agentes que interferem com a síntese do NO são necessários para elucidar
o papel do NO nas lesões por I/R em fígado.
Participantes: Joyce Borges Tsuchiya, Ana Camila de Castro Gandolfi, Aron Jurkiewicz, Murched Omar Taha, Afonso Caricati Neto
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Resumo:
Queratinócitos humanos caracterizados por citometria de fluxo. Michelle Zampieri Ipolito, Alfredo Gragnani, Christiane Steponavicius Sobral, Lydia Masako Ferreira
(Disciplina de Cirurgia Plástica Unifesp-EPM).
Desde a década de 1980 o tratamento de pacientes grandes queimados teve uma grande modificação com o advento da cultura de queratinócitos humanos. O uso de
queratinócitos humanos cultivados permitiu que pacientes com queimaduras extensas sobrevivessem, pois a partir de um fragmento com 1 cm2 de pele normal do
paciente pode-se produzir após 21 dias mais de 1 m2. Entretanto, a técnica de cultivo destas células apresenta como fator limitante a baixa eficiência na formação de
colônias no isolamento primário pela falta de dados corretos sobre o compartimento proliferativo existente na epiderme. Desta forma o objetivo do presente trabalho foi
realizar a caracterização de queratinócitos humanos cultivados, isolados por diferentes métodos enzimáticos, em citometria de fluxo. Para isso foram realizados 25
isolamentos de queratinócitos provenientes de pele de descarte de cirurgias realizadas na Disciplina de Cirurgia Plástica da UNIFESP/EPM. Foram realizados 3 tipos de
separação enzimática durante o isolamento, somente com tripsina, somente com dispase e com a associação de tripsina e dispase. Cada uma das amostras foi analisada
pela técnica de citometria de fluxo avaliando tamanho, complexidade, necrose e apoptose. Os resultados mostraram que os pacientes mais jovens apresentavam maior
número de células viáveis, assim como a técnica de isolamento utilizando somente tripsina foi mais efetiva na produção de células viáveis. Isso permite a produção de
isolamento com maior eficiência na formação de colônias, determinando material em maior quantidade e em tempo menor para a utilização no paciente. Este trabalho
permitiu concluir que a análise em citometria de fluxo foi efetiva para caracterizar os queratinócitos humanos de acordo com a faixa etária e a técnica de isolamento
utilizada.
Participantes:

Michelle Zampieri Ipolito, Christiane Steponavicius Sobral, Alfredo Gragnani, Lydia Masako Ferreira, Milena Karina Coló Brunialti, Reinaldo
Salomão
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Resumo:
Introduï¿½ï¿½o: O carcinoma de cï¿½lulas transicionais (TCC) da bexiga ï¿½ a segunda principal causa de neoplasia a acometer o trato geniturinï¿½rio. Dados ingleses
relatam cerca de 12000 novos casos de cï¿½ncer de bexiga por ano , sendo que destes mais de 90% sï¿½o de TCCs ( 50% sï¿½o papilares e confinados ao epitï¿½lio
(Ta), 20% sï¿½o papilares e invadem a lï¿½mina prï¿½pria (T1), 5% sï¿½o carcinoma in situ ( Tis) e 25% sï¿½o sï¿½lidos e invadem o mï¿½sculo detrusor).
Dos pacientes que apresentam cï¿½ncer superficial de bexiga , por volta de 75% recidivam no primeiro ano apï¿½s ressecï¿½ï¿½o endoscï¿½pica (sendo que em
pacientes com Tis, a chance de recidiva chega a 90%) e atï¿½ 20% dos pacientes vï¿½o apresentar progressï¿½o da doenï¿½a em um ano.
Sï¿½o definidos pacientes de alto risco de TCC superficial aqueles que apresentam lesï¿½es classificadas no tipo Ta/T1 G3 TCC, Tis e recorrente mutifocal Ta/T1 TCC,
e para esses pacientes temï¿½se mostrado como melhor tratamento a imunoterapia intravesical induzida por bacilo Calmette- Guï¿½rrin (BCG)- Morales e col. 1976-,
seguido por um regime de manutenï¿½ï¿½o: protocolo SWOG- Sowthest Oncology Group e Dr. Lamm e col, de 1999. Embora nï¿½o se conheï¿½a o mecanismo
preciso de aï¿½ï¿½o do BCG intravesical, sabe-se que o resultado final compï¿½e-se da lise de cï¿½lulas TCC por linfï¿½citos T ativados.
Um problema frequentemente enfrentado sï¿½o os efeitos adversos geralmente relacionados ao excesso de dose da vacina BCG e na tentativa de reduzi-los a conduta
tem sido reduï¿½ï¿½o das doses para 1/3, 1/10 ou atï¿½ 1/100 partes das doses totais utilizadas, intervalos mais espaï¿½ados entre as aplicaï¿½ï¿½es, inativaï¿½ï¿½o
da vacina, diferentes cepas de bactï¿½rias entre outros, o que ainda assim , nï¿½o impede o aparecimento e/ou manutenï¿½ï¿½o dos efeitos colaterais.
Os protocolos atualmente seguidos tem como base de acompanhamento da cura ou progressï¿½o da doenï¿½a a realizaï¿½ï¿½o de citoscopias a cada 3 meses
apï¿½s o fim do ciclo de 6 semanas de instilaï¿½ï¿½o de BCG , e no caso de pacientes do sexo masculino, a realizaï¿½ï¿½o de biï¿½psia de prï¿½stata apï¿½s o
mesmo intervalo de 3 meses.
Objetivo: Na tentativa de se reduzirem os efeitos colaterais e as complicaï¿½ï¿½es maiores descritas em literatura, objetiva-se atingir o mesmo resultado terapï¿½utico
inativando-se a vacina de BCG pelo calor. Junto dessa, com apoio do Instituto Butantan de Sï¿½o Paulo, testar a qualidade da resposta com o onco-BCG produzido por
este. Para tal, a avaliaï¿½ï¿½o da resposta serï¿½ por estudo histolï¿½gico, atravï¿½s da observaï¿½ï¿½o da formaï¿½ï¿½o de granulomas na bexiga de animais de
experimentaï¿½ï¿½o e o estudo histoquï¿½mico, buscando-se na urina destes mesmos animais a presenï¿½a de citocinas (Interleucina 12 (IL-12), Interferon Î³ (IFN
Î³) e Fator de Necrose Tumoral Î± (TNF Î±) como marcadores de resposta imunolï¿½gica.
Matï¿½rias e mï¿½todos: Serï¿½o utilizados 50 (cinqï¿½enta) cobaias, divididas em quatro grupos: GRUPO I : 20 (vinte) cobaias que receberï¿½o vacina onco-BCG,
GRUPO II: 20 (vinte) onco BCG inativado pelo calor; GRUPOS III E IV: 10 (dez) cobaias que constituirï¿½o o grupo controle.
Metade das cobaias serï¿½o submetidas ao rompimento de barreira mucosa; todos os animais serï¿½o submetidos ao teste cutï¿½neo de derivado protï¿½ico purificado
(PPD) antes e apï¿½s o tratamento com BCG e soluï¿½ï¿½o placebo; o BCG ou soluï¿½ï¿½o placebo serï¿½o mantidas no interior das bexigas por um intervalo fixo
de 30 minutos, por campleamento da uretra dos animais; as urinas de 24 e 48 horas apï¿½s a primeira e ï¿½ltima aplicaï¿½ï¿½o serï¿½o colhidas e submetidas a
avaliaï¿½ï¿½o histoquï¿½mica por mï¿½todo de Elisa. As aplicaï¿½ï¿½es somarï¿½o um total de 6 semanas consecutivas e apï¿½s esse perï¿½odo os animais
serï¿½o sacrificados e suas bexigas submetidas a anï¿½lise por patologista. Mediante os resultados, preceder-se-ï¿½ a avaliaï¿½ï¿½o estatï¿½stica dos dados obtidos.
Discussï¿½o e conclusï¿½o: espera-se com esse trabalho confirmar os resultados encontrados em literatura internacional entretanto, ao se dirigir o tratamento para
humanos, alcanï¿½ar melhoras significativas na qualidade de vida dos pacientes atravï¿½s da reduï¿½ï¿½o dos efeitos colaterais comuns do tratamento com BCG.
Participantes: Veridiana Costa Andrioli, Valdemar Ortiz, Pierre Damião Gonçalvez, Luciano Neshallah
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Resumo:
O Retalho TRAM, que consagrou-se como uma das melhores alternativas para reconstrução mamária pós mastectomia, tem como principal complicação pós operatória
a necrose de partes do retalho. O foco deste estudo foi apontar os efeitos deletérios do Diabete Melito sobre a viabilidade do retalho. Esse trabalho é parte de uma linha
de pesquisa, que utiliza como indutor do diabetes o aloxano monohidratado, que é importado dos Estados Unidos. Devido à greve da ANVISA, houve um atraso
significativo na entrega da droga, o que comprometeu os resultados deste trabalho até o presente momento. No entanto, a previsão de entrega é 07/06/06, o que
possibilitará a conclusão da pesquisa e a obtenção de resultados concretos do grupo de estudo chegada a data do Congresso de Iniciação Científica.
Inicialmente foi feito um estudo teórico sobre os retalhos de músculo reto abdominal, para garantir subsídio para a parte prática. Foi feita a curva de aprendizado, com
operação de seis ratos Wistar machos, não diabéticos, com realização de retalhos TRAM, para acurácia da técnica operatória. Em seguida, operou-se os animais do
grupo controle (oito ratos Wistar machos), com acompanhamento pós operatório e a avaliação quantitativa da necrose através de marcação das áreas necróticas em
papel vegetal e pesagem em balança de precisão.
Em andamento estão o complemento da pesquisa experimental, atrás da realização do retalho em ratos diabéticos e análise estatística dos resultados, que devem se
concluir até a data final de apresentação do Congresso.
Participantes:

Lilia Ramos dos Santos Guadanhim, Thaís de Paula Buchaim, Heitor Francisco de Carvalho Gomes, Luiz Eduardo Felipe Abla, Lydia Masako
Ferreira
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Resumo:
A biópsia de linfonodo sentinela (BLS) surgiu no final do século XX como um procedimento para detectar micrometástases em linfonodos da cadeia de drenagem. Se o
linfonodo sentinela (LS) estiver com micrometástases o paciente é submetido à linfadenectomia completa. Se estiver normal, não é realizada a linfadenectomia. A BLS
está incluída no estadiamento do melanoma e do câncer de mama pela American Joint Comittee on Cancer Staging System desde 2002. Embora o conceito tenha sido
proposto anteriormente, a técnica de mapeamento linfático para BLS do melanoma foi descrita por Morton et al, e compreende a linfocintilogafia pré-operatória. Tal
procedimento permite a identificação da base ou bases linfáticas de drenagem. O mapeamento linfático com corante vital (Azul Patente V) mimetiza anatômica e
funcionalmente o caminho linfático que a célula neoplásica poderia ter seguido a partir da lesão primária, e cora o LS permitindo sua identificação. Um estudo experimental
anterior, referido no projeto, sugeriu que o carvão ativado (CA) tem uma retenção mais prolongada no LS do que os corantes vitais e permite fácil visualização no intraoperatório e no estudo histológico.
Como o CA promove uma tatuagem permanente no sítio de injeção, seria muito interessante encontrarmos uma solução de corante vital com o mínimo de CA que
pudesse marcar o LS (permitindo identificação pelo patologista), e que fosse totalmente removido pela exérese ou ampliação de margens do tumor, local de sua injeção.
Dessa forma, foram propostas inicialmente soluções de Azul Patente V e CA nas concentrações de 6%, 1% e 0,5% para o estudo em ratas.
Resultados: 60 lâminas, sendo 20 em cada grupo.
- Grupo de 6% (G1): todas as lâminas analisadas dos linfonodos retirados no ato operatório foram corretamente identificados como positivas, ou seja, apresentaram
carvão ativado no estudo histológico por HE.
- Grupo de 1% (G2): somente duas lâminas não demostraram carvão ativado em seu estudo; isso foi decorrente de um problema técnico no ato operatório. Contudo,
todos as outras 18 lâminas de linfonodos demonstraram claramente o carvão e foram, assim, classificadas como positivas pelo patologista.
- Grupo de 0.5% (G3): neste estudo, apesar da marcação por cavão ativado ter sido fracamente identificada, várias das 20 lâminas estudadas foram consideradas
positivas no estudo histológico. Contudo, este grupo ainda está sendo analisado pelo patologista para posterior conclusão.
Participantes: Rodney Junqueira Pereira, Renato Santos de Oliveira Filho, Cláudia Ranauro Zuliani, Renata Valim de Souza Videira, Priscila Troccoli de
Medeiros
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Resumo:
Introdução: Situações que necessitam de substituição ureteral são infreqüentes, mas de extrema importância para se manter a via de condução ureteral e a função renal.
Esse trabalho busca avaliar a resposta clínica e funcional de uma nova técnica cirúrgica experimental em porcos como alternativa para o tratamento de patologias e
lesões ureterais bilaterais nos dois terços proximais, onde as extremidades distais ureterais não são disponíveis.
Material e métodos: Avaliação clínica e radiológica de quatro porcos da raça Landrace com peso entre 15 e 20 Kg, divididos por sorteio em dois grupos de dois animais
submetidos a anastomose vesico-ureteral bilateral com segmento ileal remodelado em forma de Y interposto, sendo procedimento realizado no laboratório da Disciplina
de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Federal de São Paulo. Cada grupo será avaliado de maneira idêntica com diferença apenas no tempo
de seguimento, que será de um e dois meses por grupo, com estudo radiológico contrastado bem como estudo urodinâmico. Os animais serão sacrificados para posterior
estudo histológico.
Resultados: Os resultados parciais mostram boa cicatrização e integração do conduto no trato urinário. O resultado final será apresentado após avaliação e padronização
da técnica e complicações. Uma amostragem maior de cirurgias, estudo radiológico e histológico, serão necessários para conclusões baseadas em resultados estatísticos.
Conclusão: A técnica apresenta uma boa opção para substituição bilateral dos ureteres.
Participantes: Matheus Lemes Rodrigues, Itamar Magalhães Gonçalves, Antônio Macedo Júnior
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Resumo:
O estudo utiliza um modelo experimental do retalho musculofasciocutâneo do músculo reto abdominal (TRAM) realizado no rato que mimetiza a cirurgia de reconstrução
mamária em humanos. O objetivo do experimento é avaliar o efeito da administração do vetor que expressa o gene VEGF na prevenção de necrose no retalho TRAM.
O vetor gT-VEGF foi construído a partir do vetor pVAX (Invitrogen) inserindo as sequências de DNA do intron 1 e sinais de splicing do citomegalovírus (Sacramento et
al., in preparation). O gene hVEGF165 foi inserido logo após a
sequência do intron 1.
Foram utilizados 16 ratos machos, adultos, da linhagem Wistar-EPM que foram divididos ao acaso em 2 grupos; o grupo controle apresentava 9 animais e o experimental
7 animais:
- Grupo controle (grupo C): solução salina Phosphate Saline Solution (PBS) contendo vetor sem o gene hVEGF165 + TRAM monopediculado de base caudal à direita.
- Grupo experimental (grupo V): solução salina Phosphate Saline Solution (PBS) contendo vetor com gene hVEGF165 + TRAM monopediculado de base caudal à direita.
Ambos os grupos foram submetidos a pulsos de choques de 100 V (3 pulsos de 50ms, com 1s de intervalo entre eles)com um eletroporador logo após a injeção da
solução salina contendo o vetor.
No quinto dia do pós-operatório, a área de necrose dos retalhos foi determinada pelo método do gabarito de papel descrito por Sazaki e Pang. Amostras de pele da
região do retalho foram retiradas para análise imunohistoquímica para contagem do número de vasos.
O grupo controle apresentou um valor médio de necrose de 72,88% e o grupo experimental apresentou um valor médio de 41,1%. Esses resultados foram submetidos à
análise estatística (teste t de Student para amostras não relacionadas) e este indicou que houve diferença entre os grupos considerados (p=0,024). Portanto a
adminstração do vetor que expressa o gene VEGF foi efetiva na prevenção da necrose no retalho TRAM.
Participantes:

Fernando Cury Rezende, Heitor Carvalho Gomes, Bianca Lisbôa, Sang Won Han, Audrien Furlan De Lucca, Lydia Masako Ferreira
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Resumo:
A Reabilitação Vestibular (RV) é um recurso terapêutico utilizado para eliminar a causa dos sintomas decorrentes do comprometimento agudo ou crônico dos sistemas
auditivo e utiliza exercícios para reduzir a tontura, melhorar a estabilização do olhar e treinar os aspectos sensoriais e motores do controle postural (Herdmam, 2002).
O objetivo deste estudo é verificar a influência da Reabilitação Vestibular na qualidade de vida de pacientes com tontura.
Para isto será realizado um estudo progressivo com 10 pacientes, na qual será utilizado o questionário denominado Dizziness Handcap Inventory (DHI) que tem por
objetivo avaliar a qualidade de vida dos pacientes, quanto aos aspectos físicos, funcionais e emocionais; sendo aplicado em 2 momentos, antes e após 8 sessões de
RV. Ao final será comparado os resultados do questionário e das sessões de RV, na qual se estudará a efetividade dos exercícios propostos e a eficiência da RV para a
melhora dos pacientes na execução de suas atividades diárias.
O resultado esperado para este trabalho é que os pacientes submetidos às 8 sessões de Reabilitação Vestibular, melhorem suas queixas de qualidade de vida.
Participantes:

Heloisa Galbiatti Abreu
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Resumo:
Crianças aprendem a contar histórias desde muito cedo e essa capacidade é desenvolvida gradualmente, modificando-se conforme a idade, escolaridade e por meio de
interações sociais diversas.
O fonoaudiólogo avalia a capacidade oral de crianças, o desenvolvimento da linguagem, através da caracterização da evolução da narrativa. O uso de condutas de tutela
na construção da narrativa infantil é objeto de atenção deste profissional tanto na ação de promoção da linguagem, quanto na intervenção terapêutica no processo da
linguagem.
Para a realização deste trabalho utilizamos o material de José, Passareli, Perissinoto (2005), que tinha como objetivo a caracterização da narrativa oral de pré-escolares
a partir de seqüências de figuras, para detalhar o efeito da conduta de tutela do adulto na construção da narrativa infantil.
O objetivo do trabalho é verificar se há alguma (s) tutela (s) específica (s) que propicie (m) mudanças na narrativa das crianças de descritiva e causal, para a narrativa
intencional. Selecionamos as narrativas do estudo anterior em que houvera modificação de narrativa, após a tutela do adulto. Classificamos os trechos que marcaram a
evolução da narrativa, de 9 crianças de 4 e 5 anos, quanto à Conduta de Diálogo, segundo Hudelot (1984) e no que diz respeito às Posições Assumidas pelo Adulto,
conforme Hudelot (1997) e Melo (1999).
No contexto de narrativa construída em situação dialógica, a partir de seqüência de figuras, os resultados indicaram que o adulto contribui com a criança passo a passo
durante a construção da narrativa em conduta de Tutela de Sustentação; utilizou questões Questões Categoriais (quem?; quando?; o que é? onde?) e ocupou lugar de
antecipação e fez um pedido ou reformulação, como incitação à procura ou à retomada, conduzindo a atividade discursiva, na Posição 1. Tais condutas estiveram
intimamente relacionados entre si e propiciaram mudanças nas narrativas das crianças estudadas.
Participantes: Andréia Cristina Hypolito José, Gisele dos Anjos Passareli, Jacy Perissinoto
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Resumo:
Nos quadros que compõem o Espectro Autista existem prejuízos invasivos e persistentes nas áreas de interação social, comunicação verbal e não-verbal e interesses
(Organização Mundial de Saúde, 1998; American Psychiatric Association, 2002). Comumente, dentre as manifestações clínicas, as atipias de respostas a estímulos
verbais e não verbais têm sido o primeiro sinal a chamar a atenção dos pais. A falta de participação nas conversações pré-linguísticas, associadas às reações
assistemáticas aos sons, sugerem a hipótese inicial de prejuízo na audição (Jure, Rapin & Tuchman, 1991; Perissinoto, 1995; Perissinoto, 2003).
O objetivo deste estudo foi verificar a frequência de casos diagnosticados como portadores do Espectro Autista que apresentaram como suspeita etiológica inicial a
deficiência auditiva.
Através de estudo retrospectivo foram analisadas 54 anamneses dos casos avaliados e atendidos no Núcleo de Investigação Fonoaudiológica – Transtornos
Globais do Desenvolvimento do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP, no período de março de 2000 a março de 2006.
A amostra foi constituída por 47 meninos e 7 meninas, na faixa etária entre 2 anos e 11 meses a 18 anos e 6 meses, sendo a média de idade de 5 anos e 7 meses.
Destes, 39 eram portadores de Autismo Infantil, 12 de Síndrome de Asperger, 2 de Síndrome de Rett e 1 de Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra
Especificação, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM IVTr (American Psychiatric Association, 2002).
A partir da análise de cada anamnese obtivemos o registro da suspeita inicial de perda auditiva mencionado pela família.
Classificamos a amostra de acordo com o desempenho comunicativo em: não verbal e verbal.
Correlacionamos a freqüência de suspeita de perda auditiva com o desempenho verbal. Em seguida, rastreamos todas as avaliações audiológicas realizadas,
caracterizando o tipo de exame feito e os resultados obtidos.
A partir da análise estatística dos dados, verificamos predomínio significativo do sexo masculino (87%).
Quanto ao diagnóstico multidisciplinar, houve predomínio também, estatisticamente significante, de Autismo Infantil (72%), seguido de Síndrome de Asperger (22%) e
Síndrome de Rett (3,7%).
Na caracterização do desempenho comunicativo verificamos que houve homogeneidade da amostra, com 55,6% de crianças não verbais e 44,4% de verbais.
Na análise da correlação entre a presença de suspeita inicial de perda auditiva e desempenho comunicativo, verificamos que houve maior freqüência de sujeitos não
verbais com suspeita de perda auditiva inicial (42,5%).
Obtivemos 13% de crianças não verbais sem suspeita de perda auditiva, 20,4% de crianças verbais com suspeita e 24% de verbais sem suspeita.
Com relação ao tipo de exames audiológicos realizados, 50% foram avaliação audiológica objetiva (BERA) e 50% por audiometria tonal liminar.
Na avaliação da confirmação de perda auditiva, encontramos que tanto nos indivíduos verbais, quanto nos não verbais, houve predomínio, estatisticamente significante,
de audição normal, ou seja, ausência de prejuízo auditivo.
Esses resultados confirmaram a hipótese de que a suspeita de perda auditiva em crianças Autistas não verbais é mais frequente do que em crianças verbais. (Ornitz &
Ritvo, 1976; Konstantareas & Homatides, 1987; Jure, Rapin & Tuchman, 1991).
E embora nos quadros que compõem o Espectro Autista as manifestações clínicas sejam bastante evidentes, o número de crianças com suspeita de perda auditiva
mostrou-se significativo; este fato nos faz refletir sobre a importância de sensibilizar os profissionais que atuam em clínica infantil quanto às características diagnósticas
deste grupo de patologias, buscando o diagnóstico diferencial e o encaminhamento para a intervenção terapêutica mais precoce.
Participantes: Elaine Colombo Sousa, Ana Carina Tamanaha, Jacy Perissinoto
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Resumo:
Introdução: A perda auditiva é uma das deficiências sensoriais mais devastadoras por comprometer a comunicação e acarretar seqüelas de natureza emocional, social
e ocupacional (Russo, 1999). Sabe-se que o avanço da idade associado a diversos fatores desencadeia a perda de sensibilidade auditiva, reduzindo, assim, a área de
audição. Quanto pior a perda auditiva, maior é a quantidade de sons que são perdidos. Daí a necessidade da intervenção audiológica com Próteses Auditivas (Iorio e
Menegotto, 1997).
Pesquisas demonstraram que o cérebro necessitaria de algum tempo para utilizar as novas informações acústicas, invariáveis desde a adaptação das Próteses
Auditivas (Gatehouse e Killion, 1993). Esse processo foi denominado aclimatização (Gatehouse, 1992).
Gatehouse (1992) relatou que a melhora no reconhecimento da fala ocorre entre seis e doze semanas. Este achado, entretanto, é ainda questionado entre os
pesquisadores, tais como Taylor (1993), Saunders e Cienkowsky (1997) que não constataram nenhuma mudança no reconhecimento de fala durante os primeiros anos
de uso da prótese auditiva.
Por isso, a necessidade do estudo para avaliar melhoras no reconhecimento de fala ao longo do tempo (após a adaptação), para saber qual o momento ideal de
verificação do benefício adquirido.
Objetivo: Investigar o processo de aclimatização em idosos em processo de adaptação de próteses auditivas no Núcleo Integrado de Assistência a Pesquisa e Ensino
em Audição da UNIFESP, por meio do IPRF e do questionário QI-AASI.
Material e Método: A amostra foi composta por 20 pacientes, que obedeceram o seguinte critério de elegibilidade: ter mais de sessenta anos, perda auditiva
neurossensorial adquirida, de grau leve até moderadamente severo, bilateral, estar em processo de adaptação de próteses auditivas intra-aural e binaural.
Os procedimentos foram o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) e o Questionário Internacional de Avaliação do Aparelho de Amplificação Sonora
Individual (QI–AASI) do original “IOI-HA – Internacional Outcome Inventory for Hearing Aids”, elaborado por Cox et al, 2000 e traduzido e adaptado por Bevillaqua, 2002.
O IPRF é um teste supraliminar composto por listas de vocábulos elaboradas com base no critério de familiaridade e com a obrigatoriedade de conter todos os
fonemas da língua. Cada lista constou de 25 vocábulos, sendo que o resultado variou entre 0 e 100% de acertos.
Os pacientes, utilizando fones, foram posicionados em uma cabina acústica e foram solicitados a repetir a palavra ouvida.
Foram apresentadas gravações com as listas de monossílabos na intensidade de 40dB acima da média dos limiares de audibilidade nas freqüências de 500, 1000 e
2000 Hz. Nos casos onde a intensidade provocou desconforto ao paciente, o teste foi realizado numa intensidade menor.
Este teste foi realizado antes da adaptação das próteses, logo após a adaptação das próteses, um mês, dois, três e quatro meses depois da adaptação.
O questionário QI-AASI contém oito perguntas, cada uma investigando um diferente domínio no resultado, a saber: uso diário, benefício, limitação residual da atividade,
satisfação, limitação residual da participação, impacto em outros, qualidade de vida e dificuldades. Cada pergunta contém cinco alternativas de resposta que procedem
do pior resultado possível na esquerda para o melhor resultado na direita.
Este instrumento foi uma forma de suplementação na investigação da melhora de pacientes protetizados e foi aplicado dois e quatro meses após a adaptação. O
preenchimento do questionário foi feito pela avaliadora, que leu as perguntas e opções ao paciente.
Resultados/Conclusão: A analise do IPRF revelou que não existe diferença média estatisticamente significante entre as orelhas e que mesmo com o passar dos meses,
continuamos a não encontrar essa diferença, seja no indivíduo com ou sem próteses auditivas. Assim sendo, foi possível dobrar o tamanho da amostra, utilizando nas
demais análises um total de quarenta orelhas.
Observamos que não há diferença média estatisticamente significante entre a avaliação com e sem prótese, bem como nas avaliações realizadas um, dois e três
meses depois da adaptação. Entretanto, o IPRF médio inicial com prótese e após quatro meses de adaptação foram respectivamente 74,5% e 80,0% (p-valor 0,028)
revelando que há melhora significante após quatro meses de uso das próteses auditivas.
A análise do questionário QI-AASI revelou variação significativa, evidenciando melhora após quatro meses de uso das próteses auditivas.
É preciso ressaltar que este estudo baseou-se em uma baixa amostragem e, portanto novos estudos são necessários.
Participantes: Fernanda Thieme Lima, Maria Cecília Martinelli Iório
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Resumo:
Introdução: A Homocistinúria homozigótica é uma desordem, rara, causada pela deficiência da beta-sintase da cistationina, e os principais sinais incluem: deslocamento
do cristalino, retardo mental, anormalidades esqueléticas e complicações tromboembólicas.Dentre as manifestações clínicas desta doença o desenvolvimento
neuropsicomotor pode estar comprometido determinando, muitas vezes, na involução do desenvolvimento e na perda de habilidades já adquiridas que comprometem
diretamente a linguagem e a comunicação. Objetivo: Analisar os prontuários de pacientes portadores de homocistinúria identificando as alterações de linguagem. Material
e Método: Foram analisados todos os prontuários dos portadores de homocistinúria do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. A amostra constituiu-se
de 11 prontuários sendo 6 pacientes do gênero masculino e 5 do gênero feminino. Resultados: Após análise dos 11 prontuários, verificou-se que 9 (81,81%) não possuíam
avaliação fonoaudiológica e 2 (18,18%) possuíam. Desses 2 pacientes que foram avaliados, todos apresentaram distúrbios de aquisição e desenvolvimento de linguagem.
Conclusão: Todos os pacientes avaliados possuem alteração de linguagem, evidenciando a necessidade da intervenção fonoaudiológica para identificar e minimizar as
alterações de linguagem desses pacientes.
Participantes:

Tathiany Silva Pichelli, Tatiana Paula Rodrigues, Eliana Matiko Komeno
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Resumo:
Introdução
Crianças que foram submetidas a tratamentos severos contra o câncer podem apresentar efeitos tardios nas áreas de fala, voz, deglutição, audição e/ou linguagem. No
Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP - GRAACC - UNIFESP) é realizado uma clínica de pacientes fora de tratamento, o CForT, que faz um acompanhamento de crianças
que estão fora de tratamento há, no mínimo, dois anos. Neste grupo a criança é avaliada por uma equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas e pedagogos. Em cada cada caso é discutido o que a criança precisa, para que sejam
feitos os encaminhamentos necessários.
Objetivo
O objetivo deste estudo é verificar a ocorrência de efeitos tardios fonoaudiológicos em crianças fora do tratamento de leucemia e tumor de Wilms.
Material e método
Foi realizado um levantamento de protocolos de pacientes pós terapia de leucemia e tumor de Wilmes que passaram pelo CForT (IOP - GRAACC - UNIFESP) no período
de janeiro de 2005 a março de 2006. No CForT inicialmente são selecionados alguns casos de pacientes fora de tratamento oncológico há, no mínimo, dois anos. A partir
disso, uma voluntária liga para os pacientes convidando-os para que compareçam ao IOP. Cada paciente possui um prontuário específico, com avaliações de cada área
que participa do CForT (já citadas acima). Os dados da avaliação fonoaudiológica são referentes à voz, fala, linguagem, deglutição, audição, paralisia facial e acuidade
visual. Após o levantamento dos dados da avaliação fonoaudiológica, os mesmo foram analisados estatísticamente em relação ao tipo de tmor.
Resultados
Foram selecionadas 58 crianças, sendo 27 fora de tratamento de leucemia e 31 fora de tratamento de tumor de Wilms. Nos resultados parciais encontramos que 5
crianças (18.52%) que tinham leucemia e 20 crianças (64.52%) com tumor de Wilms apresentaram algum tipo de alteração fonoaudiológica: as alterações das crianças
pós tratamento de leucemia eram em sua maior parte miofuncional e auditiva, enquanto as de tumor de Wilms foram miofuncionais, fala, voz, e audição.
Baseados nesses resultados parciais, concluímos que houve efeitos tardios em crianças fora de tratamento de leucemia e tumor de Wilms. Sugerimos um
acompanhamento destas crianças para que possam ter uma melhor reabilitação e assim melhorar sua qualidade de vida.
Participantes: Andrezza Cristina Paes Ruiz, Natália Siqueira Spitaletti Araújo, Maria Inês Rebelo Gonçalves, Tatiana Radzinski, Brasília Maria Chiari
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Resumo:
Objetivo: A proposta do presente estudo é comparar o valor da atenuação interaural em um grupo de indivíduos com anacusia unilateral utilizando dois tipos de
transdutores: fones supra-aurais e fones de inserção.
Método: Uma população de 15 indivíduos será selecionada de acordo com os critérios: presença de anacusia unilateral, ausência de comprometimento de orelha média
e/ou externa, audição normal na orelha oposta, e ausência de quaisquer outros comprometimentos (alterações neurológicas, congênitas, síndromes genéticas, etc).
Primeiramente, os indivíduos serão submetidos à inspeção do meato acústico externo. Depois, serão avaliados por meio da audiometria tonal liminar a fim de obter-se
os limiares de audibilidade por via aérea e o LDV com os diferentes transdutores: fones TDH-39 supra-aurais convencionais e os fones de inserção ER – 3A. A avaliadora
se certificará da inserção profunda e adequada do plug no meato acústico do paciente.
Estes procedimentos serão realizados sem uso de mascaramento contralateral. A subtração entre o limiar da melhor orelha e o limiar não mascarados da orelha anacúsica
nos fornecerá o valor da atenuação interaural para as freqüências de 250 a 8000Hz e para estímulos de fala apresentados a viva voz.
Resultados: Os resultados serão analisados e comparados considerando-se a idade, o sexo, a orelha afetada, e tipo de transdutor.
Conclusão: A análise preliminar dos dados indica que os fones de inserção fornecem maior atenuação interaural quando comparados aos fones TDH-39 supra-aurais
convencionais, sendo esta vantagem de grande importância para a audiologia clínica, especialmente em relação ao uso de mascaramento.
Participantes:

Juliana Maria Pires Ramos, Renata Rufino Dabbur, Daniela Gil, Teresa Helena Schoen-Ferreira
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Resumo:
O ócio pode ser definido como período de descanso do trabalho, folga, lazer, sossego. É exatamente a “não-atividade”. O período de adulto jovem – dos 20 aos 35 anos
- caracteriza-se pelo auge do desenvolvimento biológico, a adoção de papéis sociais e evolução do self adulto. Os jovens adultos estão no auge de sua força, energia e
resistência. Objetivo: Identificar as atividades que adultos jovens do sexo masculino fazem no ócio. Participantes: Participaram deste estudo quinze adultos jovens do
sexo masculino (Grupo I) e 30 que convivem com adultos jovens (Grupo 2). Instrumento: Foi construída uma entrevista semi-estruturada, com nove perguntas abrangendo
o período de ócio. Procedimento: Os participantes responderam a entrevista de forma individual. As respostas foram classificadas em categorias. Resultados: Nas
atividades mais observadas houve concordância entre os grupos. Atividades de cunho pessoal ou individual foram citadas somente pelo grupo I, como tocar instrumento
musical, estudar, ligar para outras pessoas e usar os recursos do celular. Atividades como leitura de jornais e revistas, jogar cartas, sair com os amigos ou namoradas,
jogar videogame e beber cerveja foram mais citadas pelo grupo II. Discussão: Na sociedade contemporânea os jovens aglutinam muitas funções, como trabalhar e
estudar. Por esse motivo, observamos dentre as atividades de ócio mais freqüentes aquelas relacionadas ao descanso mental e físico. Conclusão: A maioria dos jovens
adultos prefere no ócio atividades individuais e que envolvam pouco trabalho mental. O atendimento fonoaudiológico com adultos jovens deve levar em consideração as
características deste grupo.
Participantes: Luciana Serrano Gomes, Tatiana Pires da Silva, Amanda Fernandes da Silva, Sabrina Mazzer Paes

143

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Distúrbios da Comunicação e Audição
Título:

Atuação Fonoaudiológica em Educação Infantil

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Rodrigues, R.M.P.; Furuie, R.A.
Rafaela Martins Pereira Rodrigues - Unifesp
Raquel de Aguiar Furuie - Fonoaudiologia / Distúrbios da Comunicação Humana

Resumo:
Introdução: A consciência fonológica é uma habilidade que dá a criança condições de perceber que as palavras são formadas por uma seqüência de silabas e/ou sons.
No início do processo do aprendizado da leitura, as habilidades de consciência fonológica são fundamentais, pois consistem a base do desenvolvimento da compreensão
alfabética. Inúmeros estudos tem demonstrado que as crianças na fase pré-escolar tem naturalmente uma habilidade bem desenvolvida para prestar atenção consciente
aos sons da fala e isto pode ser um preditor do sucesso ou não no aprendizado da leitura e da escrita.. Considerando que o aprendizado da leitura e escrita e o
desenvolvimento da capacidade de prestar atenção à fala, analisando-a em diversos segmentos ocorre durante a fase pré-escolar, este trabalho teve como objetivo
investigar o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica em pré-escolares, na faixa etária de 5 anos a 6 anos e 11 meses, freqüentadoras de uma escola
municipal de educação infantil.
Método: Foram avaliados 44 sujeitos, de ambos os sexos, na faixa etária compreendidas entre cinco anos e seis anos e 11 meses, matriculados na Escola Municipal de
Ensino Infantil São Paulo. Foram excluídos da amostra os sujeitos que apresentaram queixas e/ou evidência de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, baseado
no relato do educador.Os sujeitos realizaram tarefas de segmentação de frases em palavras, verificação de superação do realismo nominal, detecção de rimas, síntese
silábica, segmentação silábica, detecção silábica e detecção fonêmica, do Protocolo de Tarefas de Consciência Fonológica, elaborado e adaptado ao Português brasileiro
e ao vocabulário dessa faixa etária por Cielo(2002). A aplicação foi realizada individualmente, em uma única sessão, que variou entre 15 e 30 minutos. As respostas
foram agrupadas, analisadas e comparadas segundo as variáveis sexo e desempenho nas tarefas. A análise estatística da amostra constou de cálculo da média, mediana,
desvio padrão e intervalo de confiança.
Resultados: Fazendo a comparação do desempenho dos sujeitos da amostra, verificou-se que os valores de média da pontuação dos sujeitos do sexo feminino foram
superiores aos resultados apresentados pelos sujeitos do sexo masculino nas tarefas segmentação de frases em palavras, detecção de rimas, síntese silábica,
segmentação silábica, detecção silábica e detecção fonêmica. Porém, essa diferença não foi estatisticamente significante. Os indivíduos do sexo feminino só
apresentaram pior desempenho do que os sujeitos do sexo masculino na prova (verificação de superação do realismo nominal) que também não se revelou significante.
Analisando o desempenho da amostra sem considerar a variável sexo, constatou-se melhor desempenho nas tarefas envolvendo síntese silábica, seguida pela
segmentação silábica. O pior desempenho da amostra se refere à tarefa de detecção fonêmica, seguida pela segmentação de frases em palavras. Estas diferenças
também não se mostraram estatisticamente significante.
Conclusões: Diante dos achados, podemos concluir que, neste estudo, os sujeitos do sexo masculino apresentaram melhor desempenho nas tarefas de segmentação
de frases em palavras, detecção de rimas, síntese silábica, segmentação silábica, detecção silábica e detecção fonêmica do Protocolo de Tarefas de Consciência
Fonológica (Cielo, 2002) embora esta superioridade não seja estatisticamente significante. Tanto nos sujeitos do sexo feminino como nos do sexo masculino, houve
melhor desempenho na tarefa síntese silábica. Tanto os indivíduos do sexo feminino como os do sexo masculino, apresentaram pior desempenho na tarefa detecção
fonêmica .
Estes dados reforçam a idéia proposta por Maluff e Barreira (1997) de que uma intervenção pedagógica que vise favorecer a aquisição de linguagem escrita em préescolares 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.
Participantes: Rafaela Martins Pereira Rodrigues, Raquel de Aguiar Furuie
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Resumo:
Introdução
São Paulo tem a segunda maior incidência mundial de câncer de laringe. Mesmo com o crescente avanço da atuação da Fonoaudiologia no campo da reabilitação das
cirurgias de cabeça e pescoço, os conhecimentos relacionados a esta área ainda são pouco discutidos nos cursos de graduação. Muitos são os profissionais que
concluem sua formação sem terem sido expostos ao mínimo satisfatório de informações sobre este campo, pois não há obrigatoriedade de inclusão deste tema em
disciplina obrigatória do currículo mínimo do curso de Fonoaudiologia. Tal situação reflete a falta de conhecimento da população em geral, de onde vêm os futuros
profissionais da área, sobre a existência e os impactos do câncer de laringe, o mais freqüente dos tumores de cabeça e pescoço.
Objetivo
Avaliar o nível de informação que os alunos do primeiro ano de diversos cursos de graduação de Fonoaudiologia na cidade de São Paulo têm sobre o câncer de laringe
e a laringectomia.
Material e Método
101 alunos, de 4 universidades (2 públicas e 2 particulares) que freqüentaram pelo menos um trimestre do primeiro ano de graduação de Fonoaudiologia na cidade de
São Paulo foram convidados a responder por escrito cinco questões, sendo três subdivididas em questões complementares, de acordo com a resposta inicial.Estas
questões abordavam assuntos relacionados a:
Câncer e câncer de laringe
Qualidade de vida da pessoa com câncer de laringe
Principais causas do câncer de laringe
Laringectomizados e sua divulgação na mídia
Vida sem voz.
Para análise, as respostas das questões abertas foram agrupadas em categorias.
Resultados e Discussão
Os tipos de câncer mais citados como conhecidos, são os que estão sempre na mídia, nas campanhas de prevenção, que é o de mama, o de próstata e o de pulmão.
Os tipos de câncer de cabeça e pescoço (CCP) apareceram, somados, em quarto lugar. Dos CCP citados, o de laringe apareceu em primeiro lugar, com quase metade
das respostas, seguido pelo câncer de boca. Observou-se que todas as respostas que utilizaram o termo CCP, foram dadas por universitários de uma mesma
universidade.
Aproximadamente 90% dos entrevistados já ouviu falar de câncer de laringe, mas quase 30% deles não sabem o impacto que este câncer causa da vida da pessoa.
Em relação ao laringectomizado, cerca de 50% relatou saber o que seria, mas a grande maioria destes nunca conheceu um. Em relação à sua divulgação na mídia,
pouco mais de 25% dos entrevistados relataram ter visto algo relacionado aos laringectomizados na mídia.
Em relação aos problemas, ao se imaginarem sem voz, quase 50% dos entrevistados relataram a dificuldade de comunicação como o maior deles, seguido de
aproximadamente 25% dos entrevistados, que deram respostas chamadas de dramáticas (desagradável, difícil, terrível, horrível, péssima, impensável).
Conclusão
É considerável a falta de informação que os alunos do primeiro ano dos cursos de graduação de Fonoaudiologia interrogados apresentam sobre o câncer de laringe e
sobre os laringectomizados, reforçando a necessidade de divulgação sobre o tema à população e para os próprios universitários.
Participantes: Francielle Lissa Kato, Felipe Thiago Gomes Moreti, Ingrid Gielow
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Resumo:
O desenvolvimento da linguagem de crianças com diagnóstico de Transtorno de Asperger é caracterizado por desvios em habilidades pragmáticas, especialmente na
elaboração e reconto de eventos, em situações interpessoais.
Este estudo teve como objetivo analisar a habilidade de narrativa de portadores de Transtorno de Asperger.
A amostra foi constituída por cinco meninos, com diagnóstico multidisciplinar de Transtorno de Asperger (DSM IV – TR ,2000) com idades variando entre 6 e 12 anos e
com audição normal. Para a eliciação de diferentes narrativas foi utilizado o TNL (Test of Narrative Language), criado por Gillam & Pearson (2004), traduzido para o
português para este estudo.
Cada criança foi avaliada individualmente, seguindo os procedimentos descritos pelo teste: provas de compreensão e produção verbais. Os resultados foram analisados
de acordo com o desempenho individual nas diversas formas de eliciação de narrativas, de acordo com o procedimento descrito no TNL.
Os resultados prévios obtidos a partir da aplicação do instrumento em duas crianças, que designaremos de sujeito 1 (10 anos) e sujeito 2 (12 anos), ambos do sexo
masculino, indicam prejuízos na narrativa tanto em atividade de compreensão, como na produção verbal.
O sujeito 1, cujo desempenho nas atividades de compreensão foi equivalente ao de produção realizou menção de apenas alguns episódios das histórias, embora seu
desempenho tenha melhorado proporcionalmente ao grau de complexidade da figura a ele apresentada. Ou seja, a situação sem figura, foi mais dificil do que aquela
com figura única e rica em detalhes. A classificação final no TNL da sua linguagem narrativa foi: muito pobre.
O sujeito 2 obteve melhor desempenho na produção do que a compreensão de narrativas. Nas tarefas sem figura, seu desempenho foi melhor na compreensão do que
na produção. Entretanto, quando passava-se para uma seqüência de figuras e depois para o quadro de figuras, o resultado foi inverso. Pudemos observar que quando
a atividade era direcionada, o sujeito 2 tinha um desempenho melhor do que quando não havia um direcionamento (fato que não observamos no sujeito 1). Ainda assim,
a classificação final no TNL de sua linguagem narrativa foi: pobre.
Esses dados preliminares indicam que há prejuízos acentuados em atividade narrativa em portadores de Transtorno de Asperger.
Participantes:

Aline Hanazumi, Jacy Perissinoto, Ana Carina Tamanaha
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Resumo:
O sujeito com autismo, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, apresenta uma incapacidade qualitativa na comunicação verbal, além de déficits quantitativos e
qualitativos na linguagem, com características prosódicas, entonacionais, lexicais, sintáticas, semânticas, pragmáticas e discursivas particulares, que a diferenciam da
linguagem considerada normal (Baron-Cohen, 1989). Nestes últimos, a prosódia é muito relevante, tornando fundamental o estudo de pausas.
Este trabalho objetiva caracterizar a utilização de pausas, por um menino aos 8 anos de idade, verbal, diagnosticado como portador do Transtorno Autista (DSM-IV tR,
2002), durante situações de terapia fonoaudiológica (NIF-TGD, Departamento de Fonoaudiologia/Unifesp).
Para tal, foram transcritas gravações em vídeo de sessões de terapia fonoaudiológica (aprovado pelo comitê de ética parecer 0575/06), em que se verificou a presença
ou ausência de pausas e os tipos de pausas em situação de jogo e de construção de narrativa sob tutela do adulto.
As pausas serão classificadas segundo a posição e gramaticalidade (Thurber,Tager-Flusberg, 1993).
Os resultados preliminares indicam que o sujeito estudado apresentou maior número de pausas não-gramaticais em situação de jogo, enquanto que em situação de
narrativa sob tutela do adulto, apresentou maior número de pausas gramaticais.
Participantes:

Natália Liriss Forti Silva de Abreu, Jacy Perissinoto
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Resumo:
Nas últimas décadas, dá-se importância a acompanhar o desenvolvimento da criança a partir do nascimento, identificando problemas e intervindo precocemente no caso
de atrasos ou desvios. Um dos grandes marcadores de como está ocorrendo o desenvolvimento mental é o aparecimento da linguagem.
A linguagem é um meio socialmente privilegiado para representar fatos e conhecimentos, do passado, presente ou futuro. O desenvolvimento da linguagem compreende
duas partes: a linguagem receptiva que é a compreensão do significado das palavras pelo bebê e a linguagem expressiva, que aparece por volta de 9 a 13 meses.
Linguagem expressiva é a habilidade de transformar a mensagem em informações através das palavras e frases.
Atraso no desenvolvimento da linguagem expressiva é um importante sinal, pois podem ser indicativos da ocorrência de diferentes patologias tais como o Retardo Mental,
o Autismo, entre outros.
Os pais ou responsáveis pela criança são os que primeiramente detectam o atraso de linguagem. Estes identificam certos comportamentos da criança como: pouca ou
ausência de fala, pouca ou nenhuma compreensão de ordens simples, repetição da fala do outro (ecolalia) e por isso ajudam o profissional a detectar precocemente
atrasos e desvios de linguagem.
Estudos retrospectivos vêm demonstrando forte associação entre atrasos de linguagem e menores quocientes de inteligência, com conseqüentes dificuldades
acadêmicas. É importante, portanto, que se estabeleça um padrão de normalidade no vocabulário de crianças, permitindo detecção precoce de atrasos e desvios,
possibilitando assim um melhor desenvolvimento futuro.
O presente estudo teve como objetivo caracterizar o vocabulário expressivo de crianças de 18 a 30 meses de idade freqüentadoras de creches do município de São
Paulo.
Foram incluídas, até então, 19 crianças, sendo 10 do sexo masculino e 09 do sexo feminino, com idade média de 24 meses (D.P. = ± 3), freqüentadoras de creches, que
nasceram com no mínimo 2.500 gramas, sem intercorrências neonatais com alta hospitalar junto com a mãe, e cujos cuidadores concordaram com sua participação
neste estudo. Quanto à renda mensal familiar, 11% das famílias não tinham renda nenhuma, 37% recebiam menos de 3 salários mínimos, 5% entre 3 e 10 salários
mínimos e 47% recebiam mais de 10 salários mínimos. Quanto à escolaridade das mães, 26% tinham ensino fundamental incompleto, 16% tinham apenas ensino
fundamental, 11% tinham ensino médio e 47% ensino superior.
O instrumento utilizado foi a Lista de Avaliação de Vocabulário Expressivo – (LAVE). A Lave é um instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento lingüístico da
criança em termos de vocabulário expressivo, uma vez que avalia a emissão do vocabulário. Este instrumento é composto por duas partes: um questionário com perguntas
sobre a criança e sua família, e uma lista com 309 palavras dispostas em 14 categorias. O cuidador primário preenche os dados referentes às características da criança
e sua família, e na seqüência assinala as palavras que a criança produz de maneira inteligível e espontaneamente. O questionário foi preenchido sob forma de entrevista
de maneira a evitar diferenças de aplicação quando o cuidador era não-leitor.
Os resultados parciais mostraram que o número médio de palavras produzidas por esta amostra foi de 143,53 (D.P. = ± 85,13). A categoria mais falada pelas crianças
de escola pública foi Pessoas, e a menos falada foi Lugares. A categoria mais falada pelas crianças de escola particular foi Pessoas e Animais, e a menos falada foi
Lugares.
As crianças desta amostra produziram em média a mesma quantidade de palavras independente do estabelecimento de ensino. Com relação à produção de palavras
por frase, as crianças de creche particular tiveram um melhor desempenho, demonstrando que em condições de melhores estimulações é possível ampliar de modo
diverso o vocabulário.
Quanto às categorias faladas, as crianças de creche particular falaram uma categoria a mais de palavras, mais uma vez mostrando que a qualidade de estimulação
permite um melhor aprimoramento do desenvolvimento da linguagem expressiva.
Pretende-se aumentar o número da amostra para comparar o número médio total e a proporção de palavras produzidas por categorias em relação ao sexo, faixa etária,
renda familiar e escolaridade materna, além de comparar crianças de creches públicas com crianças de creches particulares.
Participantes:

Ana Vera de Araújo Gomes de Moraes
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Resumo:
Introdução: A leitura e a escrita são processos complexos que requerem o uso de habilidades cognitivas como a capacidade de reflexão sobre a linguagem nos aspectos
fonológico, sintático, semântico e pragmático.
Não há dúvidas do quão importante é na vida da criança o momento de aquisição da leitura, que permitirá o alargamento de seus horizontes e a ampliação de suas
fontes de conhecimento. Da mesma forma, a aquisição da língua escrita representa um momento crucial da iniciação da criança no processo de escolarização.
Segundo vários estudos, a experiência de ouvir histórias desempenha um papel importante no desenvolvimento da linguagem e na aquisição da leitura e escrita. Além
disso, acredita-se que a leitura de histórias seja uma ocasião potencialmente rica para o desenvolvimento do vocabulário, em virtude de as histórias conterem pistas
contextuais que ajudam a decifrar o sentido de palavras desconhecidas.
A estimulação por meio da leitura de histórias para a criança é parte essencial do sucesso do desenvolvimento da linguagem escrita, já que é pela exposição aos livros
que a criança começa a entender as convenções da língua escrita e até a maneira como a fala é representada na escrita.
Objetivo: Coube ao presente estudo descrever o desempenho em leitura e escrita de 18 crianças regularmente matriculadas no primeiro ciclo do Ensino Fundamental
(2ª, 3ª e 4ª série) de uma escola da rede pública do município de São Paulo, pré e pós Programa de Estimulação de Leitura e Escrita.
Métodos: Participaram do Programa 18 escolares, com idades variando de 8 a 10 anos, cursando da 2ª a 4ª série do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública
de ensino do município de São Paulo. Depois que os pais ou responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, as crianças foram submetidas às
sessões do Programa de Estimulação de Leitura e Escrita, que ocorriam três vezes por semana, em dias alternados.
O Programa foi realizado pelos alunos do 3º ano de graduação do Curso de Fonoaudiologia de 2005 da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina.
Ele foi composto de 12 sessões, nas quais foram trabalhadas 11 Fábulas de Esopo. A primeira e a última sessão foram utilizadas como avaliação e reavaliação,
respectivamente (nelas, uma mesma fábula foi trabalhada e de maneira diferenciada das demais sessões).
Resultados: No referente à análise quantitativa dos resultados, na leitura, das 18 crianças que participaram do Programa de Estimulação de Leitura e Escrita, 15 (83,3%)
aumentaram sua velocidade de leitura após as 10 sessões de estimulação, com média de melhora de 33,4%, uma (5,6%) não apresentou mudança na velocidade de
leitura e duas (11,1%) a reduziram após as sessões, com média da porcentagem de redução de 2,5%.
Já no que se refere à escrita, todas as crianças (100%) apresentaram redução no número de palavras escritas incorretamente após as sessões de estimulação. A
porcentagem de melhora variou de 23,9 a 100%, com média de 56,8%.
Quanto à avaliação qualitativa dos resultados, na escrita, a porcentagem de melhora variou de 28,6% a 100%.
Conclusão: Os resultados do presente estudo nos mostram que o programa de estimulação utilizado revelou-se muito eficaz, tanto para o aumento da fluência de leitura,
quanto para a melhora quantitativa e qualitativa da escrita de escolares de 2ª a 4ª série do Ensino Fundamental da Escola Paulistinha de Educação.
Participantes: Juliana Farkas, Marina de Lucca Silveira, Ellen Osborn
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Resumo:
Introdução:As fissuras labipalatinas são deformidades congênitas classificadas dentre o grupo de displasias, que tem como característica erros de fusão dos processos
faciais embrionários.No mecanismo de formação de fissuras provavelmente ocorre uma alteração de velocidade migratória das células da crista neural, encarregadas de
comandar o fenômeno de fusão das proeminências faciais, entre a sexta e oitava semana de vida embrionária (CARDIM, 1997). Estas deformidades congênitas são
caracterizadas pela interrupção na continuidade dos tecidos do lábio superior, rebordo alveolar superior e palato, podendo ser unilaterais, bilaterais ou medianas. Segundo
Spina (1979), as fissuras podem ser classificadas: Pré-Forame incisivo (unilateral, bilateral ou mediana completa ou incompleta); Transforame incisivo (unilateral direito
ou esquerdo e bilateral) e Pós Forame incisivo (completa ou incompleta).Há dois tipos de fissura, não incluídas na classificação de Spina: a fissura submucosa
caracterizada pela tríade: úvula bífida, diastese de musculatura velar, e chanfradura na borda posterior do palato duro; e a fissura submucosa oculta, que se caracteriza
por apresentar de forma sistemática uma concavidade na linha mediana da superfície nasal do véu, isto é, uma hipoplasia do músculo da úvula e uma possível diástase
da musculatura velar na superfície nasal. (KAPLAN, 1975). Distúrbios na fala, especificamente na articulação dos sons da fala, acarretam alterações que poderão interferir
na interação do indivíduo no meio em que vive. Os sons produzidos na laringe são modificados de acordo com o posicionamento dos articuladores, entre lábios, língua
e palato mole, os quais ao movimentarem-se na cavidade oral, estabelecem pontos de contato, determinando o ponto de articulação dos fonemas da língua. Segundo
Hardin-Jones (2004), apesar de avanços em administração cirúrgica, pré-escolares com fenda palatina continua demonstrando atraso no desenvolvimento da fala e
requerem terapia de fala direta. Crianças pré-escolares com fenda palatina continuam requerendo terapia para problemas de articulação e fonologia. Algumas crianças
podem demonstrar a severidade de problemas vista em gerações passadas, mas a maioria continua tendo problemas de fala que requerem intervenção direta. Os
investigadores examinaram a prevalência de articulações compensatórias na escola primária e crianças de escola-idade com fenda palatina consertada e informou que
estes padrões atípicos de articulação estavam presentes para 22% e 28% dos grupos, respectivamente. O repertório das consoantes limitado produzido por estas
crianças era surpreendente, determinado a idade delas, e é indicativo de demora grave no desenvolvimento da fala.
Comparações de idade em momento de cirurgia revelaram uma relação significante entre idade de cirurgia palatal primária e número de crianças com hipernasalidade
moderado-severo. É importante notar que a porcentagem de crianças que demonstram nasalidade significante de fala aumentou como idade de cirurgia aumentada e
era maior que esperou no recente grupo de cirurgia. Da mesma maneira que a correção palatal realizada precocemente pode ser importante para desenvolvimento
fonológico adequado, assim possa seja influente ao desenvolvimento de função de velofaringea adequada. Hipotetiza-se que em uma criança em desenvolvimento, há
períodos crítico para o estabelecimento de habilidades de motor de fala. Foi sugerido que um período crítico seja 4 a 6 meses de idade. Como a idade à correção do
palato tardia além de se perder este período sensível ao desenvolvimento motor da fala, pode ser mais difícil para a criança integrar movimentos velofaringeo na
coordenação da estrutura para fala. Este atraso vai propiciar alterações que serão vistas na percepção de fala não-aceitável. Crianças com fenda palatina corrigida
obtiveram melhora na produção de sílabas canônicas; porém, eles continuaram mostrando déficits em produção de fonemas alveolares. (Chapman, Hardin-Jones, 2002).
Segundo Millard, Richman (2000), crianças com uma boa correção palatina e um ajuste global relativamente bom pode aparecer com alguns problemas relacionados à
fala e aparecimento facial. OBJETIVO:Comparar pacientes com fissura lábiopalatina em diferentes faixas etárias e verificar quais os fatores intervenientes mais
importantes nas alterações da fala. METODOLOGIA:As amostras são de portadores de fenda palatina ou labiopalatina, corrigida ou não, sem outros comprometimentos
associados (neurológicos, físicos, psicológicos, etc). Estes pacientes poderão ter várias faixas etárias e serão do ambulatório de Fonoaudiologia/do ambulatório de
Cirurgia Plástica do HSP que ainda não entraram em terapia fonoaudiológica. A fala desses pacientes será avaliada através do Teste de Linguagem Infantil – ABFW,
capítulo 1 que trata da fonologia (WERTZNER, 2000), e através da nomeação serão analisadas as falas dos indivíduos. A nomeação é feita através de figuras simples,
que serão mostradas aos indivíduos. RESULTADOS: espera-se que os pacientes que foram operados nas idades corretas tenham uma melhor manifestação da fala,
sem compensações articulatórias.
Participantes:

Bianca Brito Novaes Palandi, Zelita Caldeira F. Guedes
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Resumo:
Introdução:
O reducionismo da linguagem do surdo já foi destacado em diversos estudos, entre eles SOARES (1990) e LUCHESI (1997). A maioria das crianças surdas utiliza frases
do tipo SVO (sujeito – verbo – complemento), nas quais faltam os elementos de ligação e as flexões. Assim, embora identifiquem significados isolados de palavras, e
vários são capazes de utilizar as estruturas frasais trabalhadas, não se constituem como leitores. Essas crianças aprendem a codificar e a decodificar vocábulos nas
frases, porém sem a devida compreensão do enunciado.
Problemas com o conhecimento prévio, experiências anteriores, vocabulário, sintaxe, domínio da língua, ao lado do uso inadequado de estratégias levam a dificuldades
na compreensão do texto escrito (Mendes e Novaes, 2003).
Objetivo:
Este estudo visa verificar o desempenho dos escolares surdos do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais, em relação às questões tipo QU- (WH-questions),
elaboradas de acordo com as atividades propostas nas provas de Língua Portuguesa do SARESP 2005, aplicadas nas séries iniciais (1ª a 4ª séries).
Material e Método:
A pesquisa foi realizada no NAIALE – Núcleo de Atenção Interdisciplinar em Audição, Linguagem e Educação, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – EPM).
Participaram deste estudo 15 escolares dos sexos masculino e feminino, do Ensino Fundamental das escolas públicas que realizaram as provas de Língua Portuguesa
do SARESP 2005.
Todos os sujeitos da pesquisa são portadores de deficiência auditiva neurossensorial de grau moderadamente severo a profundo (Silman, Silvermann, 1991) em ambas
as orelhas e todos receberam prótese auditiva depois dos 2 anos de idade.
O método deste estudo consiste em: aplicação da prova de Língua Portuguesa do SARESP 2005, referente às séries iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental;
aplicação de questões tipos QU- (WH- questions): “quando”, “quem”, “qual”, “como”, “o que”, “do que”, “por que” e “onde”, elaboradas de acordo com o conteúdo das
provas do SARESP aplicadas nas séries iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental e aplicação de questões tipos QU- (WH- questions): “quando”, “quem”, “qual”,
“como”, “o que”, “do que”, “por que” e “onde” em grau menor de complexidade.
Resultados:
Os resultados da pesquisa mostram que todos os escolares selecionados apresentaram baixo desempenho tanto na prova correspondente à série em que estão
matriculadas quanto as destinadas à avaliação das séries cursadas anteriormente. Também apresentaram baixo desempenho nas questões referentes aos dados
pessoais, familiares e experiências do cotidiano, por não identificarem os interrogativos, inseridos nas questões tipo QU- (WH-questions), como elementos chaves para
a compreensão dos enunciados. Um fato interessante observado foi que os escolares que recebiam atendimento fonoaudiológico tiveram desempenho semelhante aos
escolares que nunca receberam essa intervenção.
Participantes:

Ana Livia Siller, Maria Aparecida Leite Soares
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Resumo:
A dificuldade em acompanhar a conversação pode estar presente como uma sintoma de distúrbio do processamento auditivo e/ou comprometimento vestibular. Um
dos recursos terapêuticos para tais casos é a Reabilitação Vestibular. O objetivo desse estudo é verificar a influência da Reabilitação Vestibular sobre o comprometimento
auditivo de pessoas com Disfunção Vestibular. Foram avaliados cinco pacientes do Ambulatório de Reabilitação Vestibular pertencente à Disciplina de Otoneurologia do
Departamento de Otorrinolaringologia da UNIFESP/EPM durante o período de março a maio de 2006. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação otoneurológica,
avaliação audiológica, avaliação vestibular, reabilitação vestibular, Questionário de Qualidade de Vida e a uma Lista de Problemas Auditivos. Esta última (proposta por
Fisher, 1976) foi aplicada na 1a sessão e, após as oito sessões de Reabilitação Vestibular, com a finalidade de compararmos a melhora da Qualidade de Vida do paciente
em relação ao período anterior à Reabilitação Vestibular. Essa reabilitação utiliza exercícios para reduzir a tontura, melhorar a estabilização do olhar e treinar os aspectos
sensoriais e motores do controle postural (Herdman, 2002). Foram avaliados no total cinco pacientes. No entanto, três deles ainda estão em processo terapêutico (não
completaram oito sessões de Reabilitação Vestibular). A análise de resultados prévios, observados na Lista de Checagem Auditivas de Fisher, verificamos 70% de
respostas satisfatórias antes da Reabilitação Vestibular e 76% após a Reabilitação Vestibular .Ao analisarmos as notas dadas com relação ao grau da tontura,
observamos 45% de satisfação pré-reabilitação contra 80% pós-Reabilitação Vestibular. Até o momento, parece haver tido melhora em ambos aspectos analisados.
Participantes:

Fernanda Naomi Hoota, Heloisa Galbiatti Abreu, Liliane Desgualdo Pereira, Cristina Freitas Ganança, Andréia Cristina Hypolito José, Gisele dos
Anjos Passareli
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Resumo:
Introdução: Indivíduos que manifestam gagueira, normalmente enfrentam situações de estresse durante a comunicação, o que os leva a criar estratégias para uma
melhor adaptação a estas situações. Segundo Zeitlin (1980), as estratégias de enfrentamento são comportamentos utilizados para trabalhar com desafios ou problemas.
O objetivo deste estudo é caracterizar as estratégias de enfrentamento utilizadas por indivíduos gagos em situações de comunicação. Método: A pesquisa foi realizada
no Ambulatório de Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico, do Departamento de Fonoaudiologia, da UNIFESP, durante o período de 2005 a 2006. A amostra constituiuse de 14 indivíduos, de ambos os sexos, com idade a partir de 17 anos (média: 25 anos), com diagnóstico de gagueira (SSI-3,Riley, 1994). Foi aplicado um questionário
com base no proposto por Gomes (2004), com perguntas fechadas sobre a utilização de estratégias de enfrentamento. As respostas foram gravadas em fitas K-7 e
posteriormente transcritas e agrupadas em tabelas. Resultados: os dados evidenciaram que 42% dos indivíduos estudados utilizavam como estratégia principal a evitação
das situações de comunicação; 28% deles utilizavam a modificação da respiração (respirar fundo) e do estado de relaxamento (ficar calmo). Concluímos que todos os
participantes adquiriram estratégias de enfrentamento nem sempre eficazes, necessitando de ajuda terapêutica para lidar com a gagueira.
Participantes: Julia Gallo, Rafaela Martins Pereira Rodrigues, Ana Maria Schiefer
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Resumo:
Regiões da cóclea em que as células ciliadas internas e/ou neurônios adjacentes não se encontram funcionais podem ser consideradas zonas mortas (Moore e Glasberg,
1997). Existe a possibilidade de obter limiares no audiograma que não correspondem à freqüência testada e, assim, comprometer o processo de seleção e adaptação
de próteses auditivas, pois haveria a amplificação de sons em determinadas freqüências onde não há células ciliadas internas para realizar a transdução sonora. Objetivo:
avaliar o benefício subjetivo e objetivo com o uso de prótese auditiva em pacientes com zonas mortas na cóclea. Métodos: Serão avaliados 10 indivíduos com perda
auditiva neurossensorial, adaptados há mais de seis semanas com próteses auditivas binaurias ou monoaurais, neste caso, desde que a orelha protetizada tenha limiares
menores do que a não protetizada e com teste TEN positivo (identificador de zona morta). Serão submetidos a procedimentos objetivos e subjetivos: pesquisa de ganho
funcional; índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF); limiar de reconhecimento de sentenças no silêncio (LRSS) e questionário de auto-avaliação. Resultados
Parciais: A faixa de freqüências de maior ganho devido à amplificação sonora foi de 1000 Hz a 2000 Hz. Por meio do IPRF médio verificou-se uma melhora de 12,7%
na inteligibilidade de fala e no LRSS observou-se uma redução de 8,4 dB com a utilização da prótese auditiva. Na avaliação subjetiva, observou-se que a questao
referente à ´´satisfaçao´´ do paciente foi a que revelou a maior pontuação média (4.8), sendo 5 a melhor pontuação e 1 a pior. A menor pontuação média foi observada
na questão sobre a “limitação residual da atividade”, que obteve a nota 3.6, a menor do questionário. Conclusão Preliminar: Observa-se que há benefício objetivo e
subjetivo nos pacientes com zona morta na cóclea que usam prótese auditiva (FAPESP).
Participantes:

Gisele dos Anjos Passareli, Andréia Cristina Hypolito José, Maria Cecília Martinelli Iório, Fernanda Naomi Hoota, Heloisa Galbiatti Abreu, Ângela
Gordo
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Resumo:
O diagnóstico precoce é um forte aliado na terapêutica de qualquer patologia. O uso de instrumentos para avaliar o desenvolvimento permite a identificação das áreas
que mais necessitam de atenção e o planejamento de uma intervenção mais adequada e efetiva, viabilizando a inserção social do indivíduo. Crianças nascidas pré-termo
com peso inferior a 1500g constituem grupo de alto risco para problemas de desenvolvimento, tanto físico, cognitivo, de aprendizagem e/ou comportamental, com
seqüelas de difícil reversão. Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de uma criança nascida pré-termo que freqüenta a educação
infantil. Instrumentos: Testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento infantil, observação naturalística e entrevista com a mãe e a professora da criança.
Descrição: Os resultados fornecidos pelos instrumentos mostraram que as dificuldades da criança são muito amplas de um modo geral, pois apresentam nível de
inteligência abaixo do esperado para sua idade, falta de habilidades sociais e atraso no desenvolvimento neuro-psico-motor. Conclusão: A prematuridade pode acarretar
problemas desenvolvimentais que afetam o cotidiano do indivíduo, especialmente as atividades acadêmicas. A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do
adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de determinados comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a
necessidade de investigação mais específica. Buscar instrumentos que possam identificar crianças com dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma
determinação legal, política e ética.
Participantes: Marilia Zannon de Andrade, Júlia Gallo, Bianca Brito Novaes Palandi, Natália Siqueira Spitaletti Araújo, Teresa Helena Schoen-Ferreira, Marcia
Regina Fumagalli Marteleto
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Resumo:
O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento de qualquer patologia. O uso de instrumentos para avaliar o desenvolvimento permite a identificação das áreas que
mais necessitam de atenção e o planejamento de uma intervenção mais adequada e efetiva, viabilizando a inserção social do indivíduo. O Transtorno Autista é uma
desordem grave e crônica do desenvolvimento com prejuízo severo na interação social, comunicação e atividade lúdica, apresenta movimentos repetitivos e restritos
(DSM-IV-TR,2002). Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de uma criança com diagnóstico de Transtorno Autista submetido à terapia
fonoaudiológica. Instrumentos: testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento infantil e entrevistas. Procedimento: Foram aplicados os instrumentos e
realizadas as entrevistas em diferentes momentos. Resultados: De acordo com as características encontradas na criança com diagnóstico de Transtorno Autista antes
da terapia fonoaudiológica e atualmente, relacionando-as e comparando-as, respectivamente, com as descritas no Transtorno Autista e de Asperger, podemos observar
que houve melhora em alguns comportamentos, tais como, iniciar uma conversa, interagir socialmente, conseguindo manter amizades e participar de brincadeiras. Outros
comportamentos ainda se mantiveram ou são alterados como as estereotipias, maneirismos, a prosódia e dificuldade em manter o contato visual. Conclusão: O Transtorno
Autista acarreta problemas desenvolvimentais que afetam o cotidiano do indivíduo. Uma terapia objetiva, baseada nas características individuais colabora para a melhora
do quadro. A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. Buscar instrumentos que
possam identificar crianças com dificuldades adaptativas e nortear o tratamento é uma determinação legal, política e ética.
Participantes: Felipe Thiago Gomes Moreti, Francielle Lissa Kato, Natália Liriss Forti Silva de Abreu, Luciene Iacobucci, Márcia Regina Marcondes
Pedromônico, Marcia Regina Fumagalli Marteleto, Teresa Helena Schoen-Ferreira
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Resumo:
INTRODUÇÃO
A laringectomia total, procedimento cirúrgico que consiste na remoção de toda a laringe, é indicada em tumores extensos, nos quais os três níveis da laringe estão
comprometidos, impossibilitando a realização de técnicas conservadoras. Os maiores impactos da laringectomia total são a perda da comunicação oral, a presença
permanente do traqueostoma, que se torna a única passagem de ar do meio para os pulmões, reduzindo a percepção olfatória.
A fonoaudiologia oferece ao paciente alternativas de reabilitação vocal alaríngea. Uma delas, a voz esofágica, é gerada pelo esfíncter faringoesofágico, quando o
suprimento de ar introduzido pela boca atinge a porção superior do esôfago e é expulso, sendo modificado pelos ressonadores e articuladores. Porém, as referências na
literatura sobre o sucesso desta reabilitação são variáveis.
Fatores físicos, funcionais e psicossociais podem influenciar a aquisição da voz esofágica, interagindo entre si. Os principais componentes psicológicos adversos são
depressão, falta de vontade de se comunicar, introversão, solidão, falta de auxílio e compreensão da família, auto-imagem negativa, sentimentos de impotência e
inutilidade, dificuldade de aceitação e de adaptação às novas condições, perda da situação profissional e ansiedade. Já os fatores essenciais ao aprendizado da voz
esofágica, inerentes aos melhores falantes e que podem até superar obstáculos físicos são a motivação, extroversão, auto-imagem positiva e necessidade do uso da
fala no trabalho e na vida social.
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi descrever e comparar a evolução do processo de aquisição da voz esofágica após laringectomia total de dois pacientes que realizaram
a cirurgia e apresentaram diferenças na evolução da reabilitação.
CASUÍSTICA E MÉTODO
Foram estudados 2 pacientes submetidos à laringectomia total, sendo ambos do sexo masculino com idades superiores à 70 anos. Um dos pacientes realizou cirurgia
em outubro de 2005, o outro realizou em janeiro de 2006, e ambos iniciaram no mês seguinte à cirurgia terapia fonoaudiológica, inseridos em um grupo de iniciantes que
optaram pelo uso da voz esofágica no Setor de Reabilitação das Cirurgias de Cabeça e Pescoço do Ambulatório de Voz da Disciplina de Distúrbios da Comunicação
Humana da UNIFESP/EPM. A fonoterapia ocorreu em sessões semanais, com duração de 40 minutos e adesão dos pacientes, visando à aquisição da voz esofágica
por meio de exercícios específicos que objetivavam respectivamente: redução da tensão cervical através da rotação de cabeça e ombros, inclinação da cabeça
lateralmente e verticalmente, subir os ombros rapidamente, segurar por três segundos e soltar rápido expirando; aumento da mobilidade de lábios, língua e bochechas,
por meio da rotação de língua no vestíbulo, anteriorização e posteriorização de língua, movimentação de língua de encontro aos pontos cardeais, estalo de língua, estalo
de lábios, protrusão e extensão de lábios, inflar as bochechas alternando os lados; redução das constrições fonoarticulatórias e das constrições cervicais inadequadas
através da realização de mastigação selvagem terminando com tentativa de emissão sobrearticulada. Os pacientes foram comparados quanto aos seguintes aspectos:
sinais de depressão, presença de apoio familiar, nível de ansiedade, motivação, extroversão, características anatômicas favoráveis e presença de queixa de dores
musculares na região dos ombros e pescoço.
RESULTADOS
O paciente que iniciou fonoterapia em novembro teve parte da língua retirada, apresentando restrição de sua mobilidade; aparentou pouca motivação desde o início,
apresentou as primeiras emissões após 4 sessões de terapia semanal, mantendo a emissão de som esofágico sistemática, e a emissão de sílabas com fonemas plosivos
assistemática, sofrendo interferência da tensão e da aparente ansiedade antes da emissão. O paciente que iniciou fonoterapia em fevereiro produziu vogais com voz
esofágica em sua primeira sessão de fonoterapia, logo apresentando emissões sistemáticas de sílabas com fonemas plosivos com boa qualidade vocal e sem tensão.
Ao contrário do outro paciente, apresentava-se sempre acompanhado por familiares, e desde o início mostrou-se mais extrovertido e motivado para a reabilitação
fonoaudiológica. Ambos utilizam o método de deglutição de ar para a emissão esofágica. Nos dias em que os pacientes aparentavam estar depressivos e/ou queixavamse de dores musculares na região dos ombros e pescoço foram observadas poucas emissões esofágicas.
CONCLUSÃO
Os aspectos da reabilitação fonoaudiológica que se relacionaram ao caso de sucesso da evolução da aquisição da voz esofágica foram o apoio familiar, a extroversão,
a motivação e características anatômicas favoráveis; por outro lado, os aspectos relacionados ao insucesso da reabilitação foram a tendência à depressão, a ansiedade
e as dores musculares na região dos ombros e pescoço.
Participantes:
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Resumo:
Introdução:
A avaliação otoneurológica consiste em um conjunto de procedimentos, constituído por anamnese, exame otorrinolaringológico e equilibriometria, que permite a
exploração semiológica dos sistemas auditivo e vestibular, e de suas relações com o Sistema Nervoso Central. A equilibriometria permite o estudo da função vestibular
e suas correlações com o sistema ocular e proprioceptivo, cerebelo, medula espinal e formação reticular do tronco cerebral. Através dela é possível estabelecer se a
doença está ativa ou inativa, compensada ou não, seu prognóstico, acompanhar a evolução do paciente e da doença sob tratamento, proceder a eventuais modificações
terapêuticas e determinar o fim do tratamento.
No tratamento dos distúrbios do equilíbrio corporal, a Reabilitação Vestibular (RV) constitui um recurso terapêutico, constituído por exercícios físicos específicos que
visam alcançar a compensação vestibular, sendo a proposta de atuação baseada nos mecanismos relacionados à plasticidade neuronal do Sistema Nervoso Central.
Para avaliar a auto-percepção dos efeitos incapacitantes impostos pela tontura, o Dizziness Handicap Inventory (DHI) (Jacobson, Newman, 1990), um questionário de
25 questões (7 referentes ao aspecto físico, 9 ao aspecto emocional e 9 ao aspecto funcional), constitui um instrumento bastante utilizado. Para medir a intensidade dos
sintomas como a vertigem e o desequilíbrio, Whitney, Herdman (2002) sugeriram o uso da escala analógica de tontura, de 0 a 10. Nesta, os indivíduos devem dar uma
pontuação (0 a 10) à sua tontura, na qual o 0 (zero) indica o menor nível de tontura e o 10 (dez), o maior.
Objetivo:
Comparar os resultados obtidos nas avaliações subjetivas (DHI e escala analógica de tontura) e objetiva (avaliação vestibular) pré e pós RV em pacientes com síndrome
vestibular periférica(SVP), a fim de verificar qual método de avaliação foi o mais efetivo para quantificar a melhora dos pacientes com a RV.
Material e método:
Participaram do estudo dez pacientes, seis do gênero masculino e quatro do gênero feminino, com idades entre 33 e 65 anos, portadores de SVP, submetidos à RV
personalizada no setor de Reabilitação Vestibular da Disciplina de Otoneurologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, no período de
agosto de 2005 a maio de 2006.
Os participantes foram submetidos à avaliação da função vestibular computadorizada e responderam ao questionário DHI brasileiro (Castro, 2003; Ganança et al., 2003)
e à escala analógica de tontura antes e depois da RV, a qual constou de oito sessões de 45 minutos cada, com acompanhamento ambulatorial semanal.
Resultados:
À avaliação objetiva, entre os dez indivíduos avaliados, três (30%), dos quais dois possuíam topodiagnóstivo de SVP Irritativa Unilateral e um SVP Irritativa Bilateral antes
da RV, apresentaram novo topodiagnóstico de Exame Vestibular Normal e um paciente (10%), antes com SVP Irritativa Bilateral, passou a ter topodiagnóstico de SVP
Irritativa Unilateral, após a RV. Os demais (60%) permaneceram com o mesmo topodiagnóstico ao exame vestibular.
Em relação às avaliações subjetivas, considerando o questionário DHI, oito (80%) pacientes mostraram melhora significante (maior ou igual a 18 pontos, de acordo com
Jacobson & Newman, 1990) na auto-percepção do prejuízo causado pela tontura e a pontuação dos questionários dos dois (20%) pacientes restantes também apresentou
melhora, mas esta não foi significante. Considerando a Escala Analógica de Tontura, todos os pacientes (100%) atribuíram menor nota à sua tontura após a Reabilitação
Vestibular. Em 90% dos casos (nove indivíduos), a nova nota atribuída, quando comparada à nota pré-RV, revelou uma melhora maior ou igual a 50%. Nos 10% restantes
(um indivíduo), a nota pós-RV, quando comparada à nota inicial, revelou melhora inferior a 50%.
Conclusão:
Os resultados apresentados permitem-nos concluir que o DHI e a Escala Analógica de Tontura mostraram de forma mais relevante a melhora dos pacientes quando
comparados ao exame vestibular, ou seja, apesar da disfunção ou lesão do sistema vestibular ainda existir, a RV parece readequar a função labiríntica desses pacientes
por meio da compensação vestibular, de forma que a melhora pôde ser observada.
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Resumo:
Objetivo: identificar a velocidade de leitura oral de alunos de 5ª a 8ª série e classificar os erros cometidos. Participantes: Todos os alunos de 5ª a 8ª séries de uma escola
particular do município de São Paulo serão convidados. Instrumento: Serão utilizados dois textos retirados de livros didáticos de língua portuguesa para 5ª ou 6ª séries.
Procedimento: Será distribuído o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a todos os alunos, via agenda escolar. Aqueles que aceitarem, serão convidados
individualmente, em horário que não atrapalhe as atividades acadêmicas, a acompanhar as pesquisadoras a uma sala designada pela escola. O aluno receberá um texto
de cada vez para leitura oral sem treinamento prévio. Estas leituras serão gravadas. As gravações serão cronometradas e transcritas. Os erros cometidos serão
identificados e classificados. Resultados: É esperado que a velocidade de leitura aumente com a escolaridade e que diminua a presença de erros, tais como: alteração
dos aspectos supra-segmentais da linguagem (prosódia) e ocorrência de disfluências.
Participantes: Juliana Maria Pires Ramos, Renata Rufino Dabbur, Marcia Regina Fumagalli Marteleto, Teresa Helena Schoen-Ferreira
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Resumo:
Introdução: As alterações da comunicação estão entre as mais comuns na infância, alcançando uma incidência de 3 a 5% (DSM-IV, 1995). O desenvolvimento de
linguagem exige um período crítico que varia, para a aquisição de todas as habilidades necessárias, de 0 a 6 anos. Esse desenvolvimento pode ser alterado por diversos
fatores, sejam eles biológicos, ambientais ou intrínsecos à própria criança.
Objetivo: identificar fatores de risco para o desenvolvimento da comunicação (auditivo, de fala, de linguagem e das funções orais do sistema estomatognático),
contribuindo para a prevenção dos distúrbios da comunicação em crianças freqüentadoras de escola infantil; e para a formação dos professores e educadores.
Material e método: 40 crianças pré-escolares com idade entre 2 e 5 anos da Escola Paulistinha de Educação Infantil. Através de um questionário a ser preenchido por
meio de consultas às fichas escolares e entrevistas com os pais/responsáveis; esses dados serão rastreados a fim de serem comparados, posteriormente, com base na
literatura pertinente, às avaliações realizadas na atuação fonoaudiológica.
Resultados: a partir de resultados parciais, observa-se que os principais fatores de risco para a comunicação são: baixo peso ao nascimento, intercorrências perinatais,
renda familiar, idade e escolaridade materna.
Conclusão: os resultados obtidos contribuirão para o delineamento do perfil de riscos dos alunos a fim de se otimizar a estimulação efetuada e prevenir possíveis
alterações no desenvolvimento de fala e linguagem.
Participantes:
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Resumo:
Introdução: Jean Piaget, nos seus estudos de Psicologia Genética (investigação sobre o desenvolvimento intelectual da criança) concebe o conhecimento como um
processo dinâmico resultante da ação entre sujeito e objeto. Não é possível separá-los. Realça também a importância do meio como estímulo. O sujeito apreende o
mundo através das suas estruturas cognitivas. O processo do conhecimento é o processo da construção das estruturas. Bruner reforça o fato de que a estimulação
ambiental no processo de desenvolvimento intelectual é fundamental e que “a interação constante com o meio fornece ao indivíduo a oportunidade de desenvolvimento
cognitivo e o habilita a interagir de forma mais inteligente com o ambiente e a modificá-lo”. Além disso, uma teoria de aquisição da linguagem deve preocupar-se em
responder a duas questões básicas: o problema lógico da aquisição da linguagem (em tempo relativamente curto e apresentando um processo de uniformidade e
universalidade) e a questão do processo psicológico do desenvolvimento (as sucessivas fases apresentadas pela criança durante a aquisição de uma língua específica).
A Bateria Neuropsicológica de Luria-Nebraska (LNNB) é baseada na teoria do funcionamento cortical mais elevado de Aleksander R. Luria. Em contraste à aproximação
mais psicométrica e mais quantitativa da maioria de clínicos neuropsicológicos ocidentais, Luria utilizou técnicas qualitativas não destinadas a pacientes com dano
neurológico. Golden e seus colegas tentaram integrar técnicas de Luria na neuropsicologia clínica americana. O LNNB gera quatorze aspectos: motor, rítmico, tátil, visual,
receptivo, e expressivo, escrita, leitura, aritmética, memória, processos intelectuais, hemisfério patognomônico esquerdo e hemisfério direito. Objetivo: Criar uma tabela
para facilitar a visão da patologia do paciente e ajudar no futuro diagnóstico dado pela avaliadora. Metodologia: Utilização da informação obtida sobre o desenvolvimento
de habilidades lingüísticas extraídas da literatura e da prática fonoaudiológica para criar uma tabela que auxiliasse a identificar, analisar e arquivar dados dos pacientes
examinados no ambulatório de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo. O trabalho consistiu no preenchimento da tabela com dados de dezesseis
pacientes que procuraram o serviço de avaliação e diagnóstico fonoaudiológico do Hospital São Paulo e que foram submetidos à avaliação fonoaudiológica incluindo:
observação física e motora, avaliação audiológica, triagem do processamento auditivo, testes de linguagem oral e escrita e avaliação de voz.. A tabela foi estruturada da
seguinte maneira: primeiramente, há um espaço de identificação do paciente em que se incluem o número de identificação (conforme os arquivos da orientadora Ellen
Osborn), nome, idade e sexo; uma breve anamnese contendo dados sobre intercorrências pré-peri-pós-natais, desenvolvimento psicomotor e observações; e finalmente
a tabela propriamente dita disposta em forma de gráfico abrangendo aspectos não-verbais, processos intelectuais, reprodução oral na história, leitura e escrita. Conclusão:
A tabela mostrou-se bastante útil, pois reúne, de forma simples, comportamentos esperados de crianças de diferentes idades e permite plotar o que se observa em cada
caso analisado e concluir se há adequação ou não. O preenchimento da tabela propiciou uma visão mais abrangente das crianças vistas no dia a dia e nos casos
patológicos discutidos em aula, melhorando seu aproveitamento. A tabela não se mostrou válida no caso de deficiência auditiva nem no caso Pós-Acidente Vascular
Cerebral. Dados sobre os processos de simplificação fonológica (Elizabeth Teixeira, 1996) podem ser introduzidos futuramente a fim de caracterizar os distúrbios
articulatórios.
Participantes: Bianca Brito Novaes Palandi, Fernanda Naomi Hoota, Ellen Osborn

161

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Distúrbios da Comunicação e Audição
Título:

Influência da da forma de apresentação do estímulo lingüístico em tarefa de memória fonológica de
trabalho

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Senna, F.; Acrani, I.O.
Fernanda Senna Lobo - UNIFESP
Clara Regina Brandão de Avilla - Fonoaudiologia / Distúrbios da Comunicação Humana

Resumo:
Objetivo: O presente estudo visou investigar a influência da forma de apresentação do estímulo lingüístico no desempenho de escolares em tarefa de memória fonológica
de trabalho.
Método: Foram avaliados 27 escolares (59,25% meninas) na faixa etária entre 7 anos, 7 meses e 8 anos, 7 meses, todos matriculados na 2ª série do Ensino Fundamental
de uma escola da rede pública do Estado de São Paulo. Admitiu-se como critério de inclusão na amostra: 1) ausência de histórico de retenção em série escolar, 2)
ausência de queixas relacionadas a alterações neurológicas, a déficits auditivos, e a déficits cognitivos e 3) passar nas provas de Avaliação Simplificada do
Processamento Auditivo (Pereira, 1997.
Os escolares foram avaliados individualmente, em sala silenciosa, oferecida pela própria escola. Foram submetidos à tarefa de repetição de sílabas ou de pseudopalavras.
Estes estímulos lingüísticos foram gravados em CD-R em estúdio profissional.
A gravação incluiu a leitura de itens lingüísticos (Kessler, 1997) realizada de modo a constituir duas diferentes listas de estímulos lingüísticos: I) pseudopalavras, lidas
com intervalos de 10 segundos, e II) pseudopalavras lidas de forma silabada, com intervalo de 01 segundo entre uma sílaba e outra e de 10 segundos entre cada
estímulo. Cada lista foi composta por 6 tarefas determinadas pelo número de sílabas do item lingüístico. As repetições foram transcritas durante a prova, em um protocolo
de respostas e os erros foram assinalados. A lista I foi apresentada a 14 escolares da amostra e a lista II apresentada a 13 escolares.
Os desempenhos dos escolares serão comparados, segundo o tipo do estímulo (se inteiro ou silabado), o sexo e o tipo de erro.
Resultados: Os acertos foram computados e as médias por subgrupos foram calculadas. Os resultados preliminares indicam uma maior média de acertos com a Lista I,
tanto em meninos como em meninas. Indicam ainda que, segundo o sexo, os meninos se desempenharam melhor que as meninas.
Os dados encontram-se em análise estatística.
Participantes:
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Resumo:
Crianças expostas a um vocabulário pobre e frases mais simples nos primeiros anos de vida dificilmente alcançarão as outras quando estiverem na idade escolar.
Crianças para as quais se lê com freqüência aprendem a ler com maior facilidade, além de desenvolverem melhor a linguagem e adquirir um vocabulário mais amplo.
Crianças do sexo masculino apresentam maiores problemas escolares, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista comportamental. O objetivo deste
estudo foi verificar se um trabalho específico com leitura de histórias e atividades didáticas aumenta o vocabulário de pré-escolares. Método: Participaram 108 crianças
com idades entre 6 e 7 anos que freqüentavam o último estágio da Educação Infantil. Foram divididas em grupo-controle (85 crianças) e grupo-estudo (23 crianças).
Todas foram avaliadas com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody – TVIP (Capovilla & Capovilla, 1997) antes e depois da intervenção. A intervenção foi composta
de dez sessões de histórias infantis preparadas para apresentar vocabulário novo e de atividades a serem desenvolvidas durante a semana para fixar o vocabulário. Ao
final das dez semanas, todas as crianças foram avaliadas novamente com o teste. Resultados: Não houve diferença estatística significante entre as médias do TVIP
antes e após o estudo, entre os grupos. Ambos os grupos apresentaram aumento no vocabulário receptivo medido pelo TVIP. Em relação ao sexo, os meninos do grupoestudo apresentaram um aumento estatisticamente significante do vocabulário receptivo após a intervenção. Discussão: As atividades que são realizadas na Educação
Infantil vão ao encontro das características do sexo feminino. Ao se propor atividades mais equânimes em relação ao sexo, mas que trabalham com as mesmas
habilidades que a Educação Infantil deve desenvolver em seus alunos, os meninos conseguem superar suas dificuldades. Os maiores beneficiários deste trabalho
específico de aumento de vocabulário foram as crianças do sexo masculino. A educação infantil deve ter um trabalho mais personalizado, acompanhando o ritmo
individual dos alunos. Classes com um menor número de alunos permite ao professor dedicar mais tempo ao ensino que a disciplina.
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Resumo:
O diagnóstico precoce é um forte aliado na terapêutica de qualquer patologia. O uso de instrumentos para avaliar o desenvolvimento permite a identificação das áreas
que mais necessitam de atenção e o planejamento de uma intervenção mais adequada e efetiva, viabilizando a inserção social do indivíduo. O Transtorno Depressivo
Infantil é um transtorno de humor capaz de comprometer o desenvolvimento e interferir no seu processo de maturidade psicológica e social. Objetivo: Descrever
características comportamentais, cognitivas e sociais de uma criança que freqüenta a educação infantil com suspeita de Transtorno Depressivo. Instrumentos: testes,
escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento infantil, observação naturalística e entrevista com a mãe e a professora da criança. Resultados: A criança
preencheu os critérios para Transtorno Depressivo Infantil segundo o DSM IVTR. De maneira geral, ela faz bom uso da linguagem, utilizando-a para se comunicar com
os outros e para regular seu próprio comportamento. Apresentou comportamentos internalizantes. Conclusão: A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do
adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de determinados comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a
necessidade de investigação mais específica. Buscar instrumentos que possam identificar crianças com dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma
determinação legal, política e ética.
Participantes: Mariana Saconato, Ana Vera de Araújo Gomes de Moraes, Aline Eclair Saad, Zuleica Costa Zaboni
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Resumo:
Problemas de aprendizagem são as principais causas de busca de ajuda profissional na idade escolar. Síndromes genéticas geralmente apresentam características que
dificultam o desenvolvimento típico. O uso de instrumentos para avaliar desenvolvimento permite que o profissional identifique as áreas que mais necessitam de atenção
e providencie um atendimento mais adequado para facilitar a superação das dificuldades. Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de
dois adolescentes que apresentam dificuldades escolares e suspeita de síndrome genética. Instrumentos: testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento
infantil, observação naturalística e entrevista com os responsáveis. Descrição: Ambos apresentam retardo mental, possivelmente por razões distintas (genética e
intercorrências perinatais), com implicações comportamentais e sociais e problemas fonoarticulatórios. Comentários: Os resultados corroboram a literatura relacionando
a dificuldade de aprendizagem ao retardo mental, co-ocorrendo alterações do comportamento e desajuste social. Verificou-se que, nos dois casos, o ambiente familiar
foi desfavorável e pouco estimulante para o desenvolvimento, o que pode ter agravado o quadro. Conclusão: A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do
adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de determinados comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a
necessidade de investigação mais específica. Buscar instrumentos que possam identificar crianças com dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma
determinação legal, política e ética.
Participantes: Rafaela Martins Pereira Rodrigues, Andrezza Cristina Paes Ruiz, Fernanda Naomi Hoota, Fernanda Araújo Sapienza, Teresa Helena SchoenFerreira, Marcia Regina Fumagalli Marteleto, Graziela Sapienza
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Resumo:
Até 15% das crianças apresentam muita dificuldade em realizar as atividades desenvolvidas em sala de aula. O diagnóstico precoce é sempre um forte aliado na
terapêutica de qualquer patologia. O uso de instrumentos para avaliar o desenvolvimento permite a identificação das áreas que mais necessitam de atenção e o
planejamento de uma intervenção mais adequada e efetiva. Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de dois irmãos gêmeos que não
conseguem acompanhar as atividades realizadas na escola. Instrumentos: testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento infantil, observação naturalística
e entrevista com a mãe e a professora da criança. Descrição: Os resultados fornecidos pelos instrumentos mostraram que as dificuldades das crianças são muito amplas
de um modo geral, pois apresentaram nível de inteligência baixa, falta de habilidades sociais e atraso no desenvolvimento neuro-psico-motor e problemas com a
linguagem receptiva e expressiva. Comentários: Os alunos com Retardo Mental demoram a adquirir autonomia nas habilidades diárias, como vestir-se sozinho ou
permanecer numa mesma atividade escolar pelo tempo necessário para realizá-la adequadamente, necessitando de um currículo mais específico. Conclusão: A
assistência integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de determinados
comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a necessidade de investigação mais específica. Buscar instrumentos que possam identificar crianças com
dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma determinação legal, política e ética.
Participantes: Aline Hanazumi, Fernanda Senna Lobo, Heloisa Galbiatti Abreu, Isabela Olszanski Acrani, Marcia Regina Fumagalli Marteleto
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Resumo:
Déficit atencional e agitação motora podem co-ocorrer com incoordenação motora. Essas manifestações, muitas vezes, se associam a alterações de linguagem
expressiva (alterações fonológicas e fonéticas). O diagnóstico precoce é um forte aliado na terapêutica de qualquer patologia. O uso de instrumentos para avaliar o
desenvolvimento permite a identificação das áreas que mais necessitam de atenção e o planejamento de uma intervenção mais adequada e efetiva, viabilizando a
inserção social do indivíduo. Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de uma criança que freqüenta a educação infantil cuja família e
professora descrevem a presença de problemas motores, de linguagem e de atenção. Instrumentos: testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento
infantil, observação naturalística e entrevista com a mãe e a professora da criança. Descrição: Com base na análise das avaliações e informações teóricas pesquisadas,
tem-se como Hipótese Diagnóstica Sindrômica um Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade associado a um Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação.
Conclusão: A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de
determinados comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a necessidade de investigação mais específica. Buscar instrumentos que possam identificar
crianças com dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma determinação legal, política e ética.
Participantes: Gisele dos Anjos Passareli, Andréia Cristina Hypolito José, Juliana Farkas, Marina de Lucca Silveira, Teresa Helena Schoen-Ferreira, Marcia
Regina Fumagalli Marteleto, Selma Mie Isotani
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência e a tipologia das disfluências em crianças pré-escolares com queixa de gagueira. Método: este estudo visa analisar
protocolos de avaliação fonoaudiológica de crianças pré-escolares, com queixa de gagueira, do Ambulatório de Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico, do
Departamento de Fonoaudiologia, da UNIFESP, do período de 2000 a 2005. Dos 228 protocolos de avaliação fonoaudiológica de indivíduos que apresentavam queixa
de gagueira, selecionamos 20 protocolos de crianças, com idade entre 2 e 5 anos e 10 meses, sendo 04 do gênero feminino e 16 do masculino. Destes, apenas 8
apresentaram, na avaliação fonoaudiológica, diagnóstico de gagueira e 12, não. Para a obtenção da ocorrência e tipologia das disfluências, baseamo-nos nos critérios
descritos na literatura por Campbell e Hill, 1993; Riley, 1994; Andrade, 2000; ASHA, 2000. Para a classificação da gagueira, segundo o grau, foi utilizado o protocolo
SSI-3, proposto por Riley, em 1994. Resultados: através dos dados preliminares observamos, nos grupos de crianças com e sem diagnóstico de gagueira, que o maior
índice de disfluência ocorreu na faixa etária de 5 anos de idade. A disfluência do tipo repetição de sílaba (disfluência atípica) ocorreu mais freqüentemente no grupo de
crianças com diagnóstico de gagueira, enquanto que, no grupo de crianças sem diagnóstico de gagueira, o tipo de disfluência predominante foi a repetição de palavra
(disfluência típica). Quanto à classificação do grau da gagueira, observamos que 6 crianças, ou seja, 75% daquelas com diagnóstico, apresentaram grau moderado.
Conclusão: a identificação da ocorrência e da tipologia das disfluências, em crianças com queixa de gagueira, auxilia no diagnóstico da patologia e na conduta terapêutica.
Participantes: Luciene Iacobucci, Ana Maria Schiefer
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Resumo:
Este projeto tem como objetivo caracterizar o comportamento auditivo de ordenação temporal antes e após treinamento auditivo-verbal contextualizado utilizando padrões
melódicos e história em pré-escolares de uma escola situada na Zona Sul de São Paulo. Foram selecionados 15 pré-escolares. Os indivíduos foram distribuídos em três
grupos: no primeiro grupo (cinco pessoas) houve uma intervenção por meio de treinamento auditivo-verbal utilizando padrões melódicos (TAVPM) por seis sessões
semanais de trinta minutos; no segundo grupo (cinco pessoas) houve uma intervenção por meio de audição passiva (TAP); no terceiro grupo (cinco pessoas), não houve
qualquer tipo de intervenção (STA). A atividade dirigida consistiu num trabalho de intervenção multissensorial, englobando aspectos motores e sensoriais. No que se
refere aos aspectos sensoriais, foi dado enfoque à percepção auditiva por meio de um programa inédito de treinamento auditivo-verbal contextualizado baseado em
padrões melódicos originais e história. Espera-se que indivíduos que passaram pelo treinamento auditivo-verbal tenham melhor desempenho nas tarefas de
processamento auditivo como memorização seqüencial e ritmo do que aqueles que passaram por um treinamento inespecífico ou aqueles que não passaram por qualquer
tipo de treinamento auditivo.
Participantes: Isabela Olszanski Acrani, Fernanda Senna Lobo
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Resumo:
Introdução: A Síndrome de Möebius é uma condição pouco comum, caracterizada por paralisia congênita do sexto e sétimo nervos cranianos. Está freqüentemente
associada a anomalias craniofaciais e músculo-esqueléticas.A causa da doença ainda não está esclarecida. Algumas pesquisas apontam que há deficiência na formação
do nervo motor que inerva os músculos da face. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que a doença seja hereditária, já outros acreditam que a causa seja
teratogênica.As características clínicas mais importantes dessa síndrome são paralisia facial geralmente bilateral; face de máscara, ou seja, ausência de mímica facial;
face alongada; fendas palpebrais entreabertas durante o sono; estrabismo convergente ou divergente; alteração do reflexo de Bell; base alargada do nariz; alterações
labiais e linguais; alterações palatais; pouca abertura da cavidade oral; micrognatia; disfagia; pés tortos congênitos e sindactilias.Alguns aspectos foram encontrados
com relação às funções neurovegetativas, entre eles estão: dificuldades na deglutição, levando a um grau de desnutrição ou ganho lento de peso; quadro de aspiração
broncopulmonar e engasgos. Além dessas manifestações, encontraram-se também: escape de alimentos pelas comissuras labiais, pouco controle de saliva, trocas
fonéticas e em alguns casos, respiração oral, decorrente de adenóides. As crianças portadoras dessa síndrome podem apresentar sintomas disfágicos, que estão
relacionados à sucção, deglutição, paralisia de língua e/ou paralisia faríngea.
Objetivo: O objetivo deste estudo é descrever as alterações morfo-funcionais do sistema sensório-motor-oral, nas funções de mastigação e deglutição e reconhecer as
consistências alimentares mais aceitas pelas crianças portadoras da Síndrome de Möebius.
Material e Método: A casuística consistiu de oito crianças na faixa etária de cinco a quinze anos, portadoras da Síndrome de Möebius diagnosticada pelo neurologista e
geneticista, acompanhados no Ambulatório de Distúrbios da Comunicação Humana da UNIFESP.As crianças foram avaliadas em situação de alimentação. Foram
oferecidos alimentos de consistência líquida, pastosa e sólida, com diferentes texturas, sabores e temperaturas. Observaram-se os processos de mastigação e deglutição
dos alimentos. Os dados coletados foram registrados em protocolo de avaliação adaptado por Guedes, Shintani e Cabello (2003).
Resultados: Foram observadas alterações morfológicas como: lábio superior encurtado, lábio inferior evertido, palato estreito e profundo em formato de ogiva, frênulo
labial curto e língua com aspecto geográfico. Quanto às características morfofuncionais do sistema sensório motor oral, foram encontradas: mobilidade e tonicidade de
lábio e língua reduzidas; hipotonia dos músculos masséter, pterigóideos temporal e medial e hipotonia das bochechas que provavelmente contribuíram nas alterações
das funções de mastigação e deglutição. Com relação à mastigação foram observadas: ausência de vedamento labial, mordida lateral, movimentos verticalizados,
mastigação predominantemente unilateral, bolo alimentar espalhado na cavidade oral ou mantido em região vestibular. Os pacientes não engasgaram com as diferentes
texturas e consistências alimentares oferecidas, nem foi observado reflexo de tosse.
Conclusão: Todas as características encontradas referentes às alterações morfológicas e morfo-funcionais estão de acordo com as informações encontradas na literatura.
O grau de comprometimento dos IX, X, XI e XII pares de nervos cranianos foi o diferencial para o desempenho da deglutição. As manobras compensatórias de deglutição
foram observadas em pacientes com lesão nestes nervos.
Participantes:

Mariana Saconato
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Resumo:
Dentro da 1º série encontramos crianças de diferentes idades e com diferentes habilidades, algumas destas habilidades são essenciais para o bom desempenho tanto
nas séries iniciais quanto no decorrer da vida acadêmica destes indivíduos. Assim buscamos traçar um perfil fonoaudiologico de crianças de 1º série do ensino publico
estadual afim de detectar suas principais dificuldades e iniciarmos a busca por soluções a estes problemas, sempre considerando nossos conhecimentos prévios em
fonoaudiologia. Para tanto, aplicamos uma protocolo de triagem criado com base no protocolo utilizado para pronto atendimento de pacientes no Ambulatório de
Fonoaudiologia do Hospital São Paulo. A partir dos resultados encontrados foi possível perceber que em geral essas crianças formam um grupo bastante similar tanto
se levarmos em conta a variável idade quanto se levarmos em conta a variável sexo. E suas principais dificuldades encontram-se em tarefas de: ordenação temporal,
escrita, leitura, compreensão de texto, noção de conservação de quantidade e noção de a mais.
Participantes: Renata Souza Fonseca, Andreia Ji Hea Cho, Mariana Kei Kinoshita, Raquel de Aguiar Furuie
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Resumo:
Introdução: O Brasil é um país que envelhece a passos largos. Os idosos, principalmente os de idade mais avançada, constituem o segmento da população brasileira
que mais cresce. Esse grande crescimento da população de idosos no mundo vem trazendo preocupações para as autoridades por haver uma maior prevalência de
doenças crônicas e incapacitantes nesse grupo.
No grupo de patologias que acomete os indivíduos idosos situa-se a presbiacusia, perda auditiva resultante do processo de envelhecimento. Tal limitação sensorial faz
com que os idosos se sintam desorientados, desencorajados, inseguros, frustrados, embaraçados, vulneráveis e socialmente isolados. Além disso, eles perdem sua
independência e privacidade e passam a ter diminuição da integridade pessoal e dos relacionamentos.
O aumento da prevalência das doenças crônicas decorrentes do avanço da idade leva à comorbidade dessas patologias em um grande número de idosos.
De acordo com o estudo realizado no Ambulatório da Disciplina de Distúrbios da Audição do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo –
Escola Paulista de Medicina – Hospital São Paulo, em 2005, parece haver um possível envolvimento entre a auto-percepção da desvantagem social e emocional da
presbiacusia e a comorbidade com outras doenças.
Objetivo: Coube ao presente estudo comparar a auto-percepção da desvantagem social e emocional da perda auditiva experienciada por indivíduos idosos portadores e
não portadores de outras doenças.
Métodos: Participaram do estudo 60 pacientes idosos, com idade superior a 60 anos, portadores de presbiacusia de grau moderado a moderadamente severo, de ambos
os sexos. Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os indivíduos foram submetidos a anamnese e ao questionário do handicap auditivo para o
idoso (HHIE) (Ventry, Weinstein, 1882. Adaptado por Wieselberg, 1997). Os pacientes foram divididos em dois grupos: idosos portadores e não portadores de outras
doenças além da presbiacusia.
Resultados: Do 60 indivíduos avaliados, 30 (50%) são portadores de outras doenças além da presbiacusia e, os outros 30 (50%) não o são. Ainda, dos entrevistados
pelo questionário HHIE, 14 (23,3%) não apresentam auto-percepção do handicap auditivo, 16 (26,7%) apresentam auto-percepção leve a moderada e 30 (50%), autopercepção severa.
Ao compararmos idosos não portadores e portadores de outras doenças além da perda auditiva, podemos observar que, entre os primeiros, 6 (20%) não apresentam
auto-percepção do handicap auditivo, 4 (13,3%) apresentam percepção leve a moderada e 20 (66,7%), percepção severa e, entre os segundos, 8 (26,7%) não apresentam
auto-percepção do handicap auditivo, 12 (40%) apresentam percepção leve a moderada e 10 (33,3%), percepção severa.
Conclusão: A análise dos achados dos grupos estudados permite-nos observar que a maioria dos indivíduos com percepção leve a moderada é composta por indivíduos
portadores de outras doenças além da presbiacusia e que idosos não portadores de outras doenças além da presbiacusia apresentam auto-percepção do handicap
auditivo maior do que os idosos portadores de outras doenças.
Participantes: Juliana Farkas, Marina de Lucca Silveira, Alda Christina Lopes de Carvalho Borges
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Resumo:
O trabalho tem por objetivo verificar a qualidade vocal e os parâmetros acústicos pré e pós-aquecimento vocal de coralistas amadores. Participaram do estudo 23
indivíduos, de ambos os sexos, com faixa etária entre 20 e 45 anos, sem queixa vocal, cantores do coral UNIFESP há no mínimo seis meses. Por meio de um questionário,
foi selecionado e traçado um perfil geral dos coralistas que foram submetidos à gravação individual pré e pós-aquecimento vocal realizado pelo regente do grupo. Foi
solicitado, para a gravação, que cada sujeito realizasse a emissão de vogal sustentada com os fonemas /a/, /i/ e /&#949;/; contagem dos números de 1 a 20 em
seqüência e emissão do “Parabéns a você”. Algumas gravações foram submetidas à análise acústica pelo programa Vox Metria e outras submetidas à análise perceptivoauditiva realizada por 3 fonoaudiológogas especialistas em voz. Elas analisarão as vozes, ordenadas aleatoriamente, quanto à qualidade vocal, pitch, loudness e projeção.
Até o momento, foram coletados os dados e analisado a vogal /&#949;/ acusticamente quanto ao shimmer,, jitter e freqüência fundamental (Fo) , por individuo. A
analise parcial desses dados mostrou que a maioria dos indivíduos diminuiram jitter (80%) e shimmer (61%) e aumentaram Fo (71%). Esperamos que a analise de
todos os dados possa mostrar as conseqüências do aquecimento vocal nestes cantores.
Participantes:

Clara Rocha da Silva, Renata Azevedo, Liliane Desgualdo Pereira
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Resumo:
Alguns indivíduos sentem dificuldade de comunicação em ambientes ruidosos ou queixam-se de escutar, mas não entender. Eles podem apresentar perda auditiva
neurossensorial (mais comum nas altas freqüências) que compromete a inteligibilidade de fala.
As perdas auditivas Neurossensorias podem apresentar as seguintes características:
Surgir lentamente, agravarem-se com a idade ou serem súbitas, unilaterais ou bilaterais; voz alta (quando a perda é bilateral); presença de zumbido de freqüência mais
alta e a inteligibilidade das palavras afetada, sendo pior se maior a perda auditiva.
Neste trabalho será pesquisado o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF), que mede a habilidade do indivíduo em reconhecer e repetir palavras. O teste
constitui numa lista de palavras monossílabas sem sentido, apresentadas a 40 dB acima da média dos limiares de audibilidade de 500, 1000 e 2000Hz. A seqüência de
palavras é apresentada de modo monoaural, de maneira que é testada cada orelha em separado.
Para a seleção dos indivíduos nesse trabalho, os critérios de inclusão são os seguintes: idade entre 18 e 60 anos, perda auditiva neurossensorial de grau leve a
moderadamente severo, com nível médio de audição até 60 dB, sem outros comprometimentos. O critério de exclusão do estudo será: Perda auditiva neurossensorial
com componente condutivo (perda mista).
A avaliação realizar-se-á da seguinte maneira: os indivíduos serão separados pelo grau de perda auditiva (Grupos I, II e III). Feito isso, os grupos serão divididos em
subgrupos (IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB) conforme explicado a seguir:
No subgrupo A de cada um dos grupos, inicialmente, será determinado o IPRF a 40 dBNS, obtendo-se as respostas, iniciando-se pela orelha direita.O paciente será
solicitado a informar quão confortável está o som neste nível de apresentação dos estímulos, utilizando-se para obter a informação, uma escala com quatro descritores:
baixo, confortável, alto e alto demais.Após, será pesquisado o nível de máximo conforto (NMC) e com essa intensidade será obtido o IPRF da mesma maneira. No
subgrupo B de cada um dos grupos, será realizado o mesmo procedimento, porém obtendo-se primeiramente o IPRF no NMC, e a seguir a 40 dBNS. Nesse subgrupo o
teste será iniciado na orelha esquerda.
Após a obtenção dos dados, esses serão analisados estatisticamente.
Participantes:

Zuleica Costa Zaboni
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Resumo:
Uma prótese auditiva ou aparelho de amplificação sonora individual (AASI), é basicamente um sistema que aumenta a intensidade dos sons do ambiente de forma que
esses sons possam ser percebidos por aqueles indivíduos com perda de audição (Iório e Menegotto, 1997). Com o propósito de avaliar os resultados da intervenção,
são empregados testes objetivos e subjetivos. Entre os testes subjetivos podemos utilizar questionários de auto-avaliação, dentre os quais pode-se destacar o SADL
(The Satisfaction with Amplification in Daily Life)Cox & Alexander (1999) traduzido por Rodrigues e Russo (2002): instrumento clínico para avaliar de modo rápido e
independente a satisfação do usuário com o uso da amplificação (Almeida e Iório, 2003).Sabe-se que a satisfação do indivíduo com a amplificação não é sempre
proporcional às mudanças significativas observadas nas limitações ou na participação em atividades de comunicação ou mesmo em medidas que reflitam melhoria na
qualidade de vida. A satisfação parece estar mais relacionada com a qualidade dos serviços que este recebe, bem como com fatores estéticos, conforto, expectativas e
valor do equipamento (Almeida e Iório, 2003). O objetivo do presente estudo é verificar a satisfação do usuário de próteses auditivas concedidas pelo SUS.Serão
avaliados 60 pacientes idosos, atendidos pelo NIAPEA (Núcleo Integrado em Atendimento, Pesquisa e Ensino em Audição)do Departamento de Fonoaudiologia da
UNIFESP.Os critérios de elegibilidade da amostra são:pacientes com mais de 60 anos, perda auditiva neurossensorial de grau até moderadamente severo bilateral,
usuário de prótese auditiva binaural há no mínimo 3 meses e no máximo três anos e alfabetizados. Será aplicado o Questionário SADL utilizando a técnica papel e lápis,
sem auxílio do entrevistador.O questionário compreende 15 questões distribuídas em quatro subescalas com pontuação máxima de 7 pontos cada.Resultados. Foram
avaliados 11 idosos sendo 5 do sexo feminino e 6 masculino. A avaliação dos dados revelam que a maior (melhor) pontuação obtida, por média aritmética, foi na
subescala imagem pessoal (5,6 pontos), seguida por serviço e custo (5,3), efeitos positivos (5) e fatores negativos (4,6), perfazendo um escore médio global de 5,1.
Conclusão preliminar. O idosos usuários de próteses concedidas pelo SUS estão satisfeitos.
Participantes: Fernanda de Araújo Sapienza
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Resumo:
O diagnóstico precoce é sempre um forte aliado na terapêutica de qualquer patologia. Síndromes genéticas geralmente apresentam características que dificultam o
desenvolvimento típico das crianças. O uso de instrumentos para avaliar desenvolvimento permite que o profissional identifique as áreas que mais necessitam de atenção
e providencie um atendimento mais adequado para facilitar a superação das dificuldades. Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de
uma criança de seis anos de idade com Síndrome de Kabuki. Instrumentos: testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento infantil, observação naturalística
e entrevista com os responsáveis. Descrição: A criança apresenta retardo mental moderado, com implicações comportamentais e sociais e problemas fonoarticulatórios.
Comentários: O estudo das dificuldades apresentadas pela criança colabora para que pais e professores possam atuar com mais eficácia no seu desenvolvimento.
Conclusão: A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente deve permear as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de
determinados comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a necessidade de investigação mais específica. Buscar instrumentos que possam identificar
crianças com dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma determinação legal, política e ética.
Participantes: Renata Rufino Dabbur, Juliana Maria Pires Ramos, Maria Emília Barros de Ávila, Thaís Ando Lima, Marcia Regina Fumagalli Marteleto, Teresa
Helena Schoen-Ferreira
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Resumo:
O Processamento Auditivo refere-se à série de processos que envolve a análise e interpretação de estímulos sonoros. Testes especiais foram desenvolvidos para
identificar um distúrbio do processamento auditivo. Um dos testes é o Teste Dicótico de Dissílabos Alternados, ou o SW (Staggered Spondaic Word Test). Este trabalho
tem como objetivo geral realizar um inventário qualitativo sobre as trocas e/ou omissões no teste SSW em português e suas possíveis correlações com a classificação
da alteração do processamento auditivo, bem como com as diferentes queixas apresentadas por sujeitos que completaram este teste no ano de 2005. Foram selecionados
somente protocolos de pacientes que realizaram o teste SSW no ano de 2005. Computou-se até o presente momento 194 protocols elencando-se anamnese e a descrição
do desempenho do paciente no teste SSW, bem como a classificação da alteração quanto ao grau e os tipos. Haverá tratamento estatístico pertinente. Pretende-se
mostrar alguma contribuição da inclusão do tipo de identificação incorreta dos estímulos verbais, trocas ou omissões, pelo paciente, na interpretação do fonoaudiólogo
do desempenho de pacientes com distúrbio da comunicação humana.
Participantes: Natália Siqueira Spitaletti Araújo, Liliane Desgualdo Pereira, Andrezza Cristina Paes Ruiz
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Resumo:
O diagnóstico precoce é um forte aliado na terapêutica de qualquer patologia, inclusive em casos de retardo mental. O uso de instrumentos para avaliar o desenvolvimento
permite a identificação das áreas que mais necessitam de atenção e o planejamento de uma intervenção mais efetiva, viabilizando a inserção social do indivíduo. O
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade possui como características fundamentais a atenção comprometida e hiperatividade. Tem como conseqüência um
prejuízo na vida acadêmica da criança, pois a manifestação comportamental impede o aproveitamento das atividades realizadas na escola pelo indivíduo, com reflexos
em toda a classe. Objetivo: Descrever características comportamentais, cognitivas e sociais de uma criança encaminhada pela escola por suspeita de TDAH.
Instrumentos: Testes, escalas e inventários que mapeiam o desenvolvimento infantil, observação naturalística e entrevista com os responsáveis. Descrição: Os resultados
dos instrumentos aplicados mostraram que a criança não preenche os critérios para TDAH segundo o DSM IVTR e que possui capacidade e motivação para realizar
atividades mais complexas do que as efetuadas em sua sala de aula. Conclusão: A assistência integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente deve permear
as ações e práticas do profissional de saúde. A presença de determinados comportamentos na criança em desenvolvimento sugere a necessidade de investigação mais
específica. Buscar instrumentos que possam identificar crianças com dificuldades adaptativas e indicá-las para tratamento é uma determinação legal, política e ética.
Participantes: Maria Vanderléia Matos Araújo, Marcia Regina Fumagalli Marteleto, Ana Livia Siller, Elaine Colombo Sousa, Fernanda Thieme Lima
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Resumo:
Introdução: A relação cérebro-música, engloba uma série de processos muito elaborados, sugerindo que a música e a fala também são processadas de forma
independente. Devido às diferenças de simetria, supõe-se diferenciação funcional entre o córtex auditivo no hemisfério direito e esquerdo, que correspondem
respectivamente a funções de música e fala. A reprodução do que se ouve envolve boa audição e processamento sensorial competente. Acredita-se que o processamento
das informações auditivas funcione adequadamente nos afinados, e inadequadamente em desafinados. Uma emissão vocal desafinada pode ser parte do
desenvolvimento das habilidades musicais, mas pode sugerir um problema subjacente. Uma falha na afinação pode ser um problema de percepção, processamento,
memória, linguagem e/ou produção da emissão, com causas que podem envolver problemas de natureza orgânica, cognitiva, funcional e/ou atitudinal. Considerando a
plasticidade do sistema nervoso central, acredita-se que com treino específico a afinação possa ser desenvolvida na maioria dos casos. A existência de uma triagem
rápida da afinação auxiliaria o monitoramento da evolução das habilidades auditivas treinadas, por exemplo, quando um indivíduo falha no teste de percepção dos
padrões de freqüência da avaliação do processamento auditivo.
Objetivo: Elaborar um procedimento rápido e de fácil execução contendo tarefas de imitação de sons musicais, produzidos por um piano, de diferentes tons e de
ordenação temporal de três destes tons, denominado de Triagem da Afinação, e aplicá-lo em indivíduos musicistas, independente de serem profissionais ou amadores,
e não musicistas, comparando seus desempenhos.
Método: A Triagem da Afinação será realizada em 30 indivíduos adultos (15 musicistas e 15 não musicistas) de ambos os sexos, sem queixas vocais ou de processamento
auditivo e consistirá na repetição de sons produzidos por um piano e gravados em MP3. Inicialmente serão apresentados, um a um, cinco sons de um tom cada, a serem
reproduzidas por imitação vocal e, posteriormente, cinco seqüências de três tons. As gravações com as respostas (emissões vocais) de cada indivíduo serão
apresentadas a três juízes, que obrigatoriamente deverão ser pessoas com experiência de pelo menos cinco anos na área da música, e estes por consenso definirão
cada emissão vocal como “afinada” ou “desafinada”. Os três juízes não saberão quem são os musicistas e que são os não musicistas, apenas terão acesso às gravações.
Resultados esperados: Espera-se que os indivíduos musicistas, sejam eles cantores ou apenas pessoas que toquem algum instrumento musical, sejam mais afinados
que os não musicistas, ou seja, pessoas que não tem nenhum tipo de relação com a música.
Participantes: Felipe Thiago Gomes Moreti, Francielle Lissa Kato, Adriana Costa Bueno, Liliane Desgualdo Pereira, Ingrid Gielow
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Resumo:
É certo que os primeiros anos de vida são fundamentais para todo o processo de desenvolvimento da linguagem, sendo este período especialmente adequado para o
acompanhamento e promoção do desenvolvimento infantil. Pesquisas mostram que crianças com dificuldades de linguagem correm o risco de serem adultos com
dificuldades sociais e com prejuízo no futuro desempenho acadêmico. Portanto, a avaliação da linguagem no contexto educacional é altamente relevante, enfatizandose a importância da avaliação, detecção de alterações e intervenção desde o início dos processos de comunicação para reversão destes quadros. Por isso, o objetivo
deste estudo foi verificar a concordância de item-idade entre crianças do município de Osasco de 30 a 47 meses sem queixa de desenvolvimento e a padronização
americana do Preschool Language Scale – 3 (Zimmerman, Steiner & Pond, 1992), instrumento que avalia o desenvolvimento da linguagem por meio de duas escalas
padronizadas: compreensão auditiva e compreensão expressiva. O PLS-3 é um instrumento de referência na literatura internacional e vem sendo largamente utilizado
por permitir a caracterização de comportamentos de linguagem desde os primeiros meses de vida. A amostra desta pesquisa foi composta por 32 crianças com idades
entre 31 e 47 meses, de ambos os sexos, sendo 16 do sexo masculino e 16 do sexo feminino. A amostra também foi dividida em três faixas etárias, tendo 6 crianças de
31 a 35 meses, 11 crianças de 36 a 41 meses e 15 crianças de 42 a 47 meses. Os pais eram, em sua maioria, pertencentes à classe sócio-econômica C e tinham como
escolaridade o ensino médio completo. Na análise geral, houve um maior número de acertos nas tarefas de compreensão auditiva do que nas de comunicação expressiva;
porém, as diferenças não foram significativas. Quanto ao sexo, as meninas obtiveram média de acertos maior na compreensão auditiva e os meninos na comunicação
expressiva e, de modo geral, os meninos tiveram média total de acertos maior que as meninas, entretanto sem diferença significativa. De acordo com a classificação
proposta pelo instrumento, 27 crianças (84,38%) obtiveram escores totais dentro da média, 3 crianças (9,38%) abaixo da média, sendo uma do sexo feminino e duas do
sexo masculino, e 2 crianças (6,25%) acima da média, sendo uma menina e um menino. Por fim, analisando os resultados e comparando-os com os achados da literatura,
conclui-se com este estudo que o PLS-3 demonstrou ser um instrumento de fácil aplicação e sensível para avaliar a linguagem de crianças de 30 a 47 meses.
Participantes: Marcela Lima Silagi, Aline Araujo Xavier, Carina Stábile Sizenando, Selma Mie Isotani, Jacy Perissinoto
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Resumo:
A linguagem, enquanto recepção e emissão verbal, vem sendo apontada como um indicador de alteração do desenvolvimento na idade pré-escolar em diferentes
quadros.O vocabulário auditivo-receptivo é um requisito para a recepção e o processamento de informação auditiva. O atraso na linguagem verbal aparece com freqüência
descrito em crianças com infecção pelo HIV, mesmo na ausência de anormalidades do Sistema Nervoso Central. O presente estudo teve como objetivo avaliar o
vocabulário receptivo de crianças filhas de mães soropositivas para o HIV. Método: Participaram deste estudo 12 crianças, filhas de mães soropositivas para o HIV, de
ambos os sexos, com idades entre 5 anos e 7 anos, acompanhadas regularmente no Centro de Atendimento da Disciplina de Infectologia Pediátrica da Universidade
Federal de São Paulo -CEADIPe-, e cujos cuidadores concordaram com sua participação neste estudo. Como grupo controle foram selecionadas, randomicamente, 48
crianças sem infecção grave e crônica do banco de dados do Setor de Psicologia do Desenvolvimento. As crianças dos dois grupos foram pareadas por idade e sexo,
numa proporção de 1 criança do grupo pesquisado para 4 crianças do grupo controle. Todas as crianças estavam vinculadas em programa de ensino regular. O
instrumento utilizado foi Peabody Picture Vocabulary Test – PPVT -, ou Teste de Vocabulário por Imagens Peabody - TVIP - e uma ficha sócio-demográfica especialmente
construída para este estudo. A análise dos dados foi feita utilizando o teste T para comparar as médias dos grupos. Resultados: O vocabulário receptivo das crianças
com SIDA e das crianças inseridas em escola de educação infantil não apresentou diferença estatisticamente significante (p>0,12). Conclusão: A soropositividade, nesta
amostra estudada, não teve efeito na habilidade de linguagem receptiva, sugerindo a possibilidade da doença não ser um fator que interfere no desenvolvimento normal
da linguagem. Ambos os grupos tiveram escores abaixo da média prevista para a população de padronização do instrumento A escolaridade do cuidador é um fator de
proteção para o desenvolvimento lingüístico destas crianças.
Participantes: Marília Zannon de Andrade, Brasília Maria Chiari, Márcia Regina Marcondes Pedromônico, Marcia Regina Fumagalli Marteleto
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Resumo:
Resumo: A evolução natural da infecção pelo HIV caracteriza-se por intensa e continua replicação viral em diversos compartimentos celulares e anatômicos que resulta,
principalmente, na destruição e disfunção de linfócitos T-CD4+ e de outras células do sistema imune. Isto gera imunodeficiência que se manifesta pelo surgimento de
infecções oportunistas e neoplasias que caracterizam a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)2. O vírus da imunodeficiência humana é um membro da família
Retroviridae. Caracteriza-se pela replicação dependente de um DNA intermediário que se forma a partir do RNA do vírus, através da ação da enzima transcriptase
reversa 4. Estudos descritivos da propensão temporal da incidência de AIDS no Brasil indicam mudança em sua distribuição quanto a sexo, idade, região de residência,
escolaridade e categorias de exposição. Os achados têm se baseado nos casos de AIDS notificados no Ministério da Saúde e em informações registradas na ficha de
notificação, que é padronizada para o território nacional5. Tem sido observado uma queda nas taxas de letalidade por AIDS no país, a partir de 1995, coincidindo com a
adoção das terapias com anti-retrovirais e a prática da distribuição universal e gratuita desses medicamentos pelo Ministério da Saúde7. O tratamento anti-retroviral é
recomendado para todos os pacientes sintomáticos e para os assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 200/mm³. A terapia inicial sempre deve incluir
três drogas, sendo dois inibidores da transcriptase reversa, análogos de nucleosídeo (ITRN) associados a um inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídio
(IDRNN) ou a um inibidor da protease (IP).
Afecções renais não são incomuns nos pacientes infectados pelo HIV e podem contribuir de forma significativa para o aumento da morbidade e mortalidade. Entre as
formas de apresentação dos problemas ocorridos nos portadores do HIV encontramos desde apresentações comuns até formas específicas relacionadas à doença,
como é o caso da síndrome nefrótica e progressão para Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT). Muitas drogas utilizadas para o tratamento dos pacientes e suas
complicações são nefrotóxicas8. O presente trabalho tem por finalidade avaliar os prontuários dos portadores de HIV/AIDS que iniciaram acompanhamento ambulatorial
no Centro de Controle de Doenças Infecciosas (CCDI) do Hospital São Paulo / UNIFESP e registrar os valores dos resultados de creatinina sérica entre outros exames
laboratoriais, assim como, dados sócios demográficos, morbidades, tratamentos, medicamentos em uso, período de seguimento no serviço, tempo de diagnóstico. Tratase de um estudo retrospectivo descritivo que utilizará como método para a coleta de dados a análise dos prontuários dos pacientes portadores de HIV/AIDS atendidos
ambulatório do Centro de Controle de Doenças Infecciosas (CCDI) do Hospital São Paulo / UNIFESP . A coleta de dados esta sendo realizada somente pelo aluno
responsável pelo desenvolvimento do projeto e teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. Após o levantamento de dados
dos pacientes atendidos no ambulatório acima citado é necessário a solicitação dos prontuários dos mesmos no Serviço de Arquivo Médico do Hospital São Paulo, o
tempo médio utilizado para o levantamento de dados de cada paciente é de 70 minutos. Os dados levantados são: sociodemográficos, relacionados à doença, exames
laboratoriais, uso de medicamentos entre outros. Os dados apresentados neste relatório são parciais. Resultados: Até o momento foram avaliados 56 prontuários de
pacientes portadores de HIV/AIDS que iniciaram acompanhamento ambulatorial no CCDI do HSP/UNIFESP: A maioria da população estudada foi masculina, adultos,
branca, com média de 123 anos de diagnóstico, média de 3 comorbidades adquiridas e realizando o tratamento medicamentoso. Estudo recente mostra que a função
renal é anormal em mais de 35% dos pacientes infectados pelo HIV, recomenda-se a análise da urina para controle de proteinúria e creatinina a partir do momento do
diagnóstico9. Registramos uma elevação na média de creatinina entre a primeira e a última dosagem realizadas, estes valores serão associados ao peso e altura dos
pacientes. Apesar da acentuada queda nos valores médios de TGO (68,6 versus 34,7) e TGP (57,5 versus 36,7). Os valores médios de HDL, LDL e Triglicérides obtiveram
um leve aumento, porém, se mantiveram dentro dos padrões de normalidade; houve aumento da média do Colesterol total para um valor limítrofe. O valor médio do
CD4+ aumentou enquanto o de CD8+ e a Carga viral apresentaram redução. O aumento das médias de Hemoglobina, Leucócitos e Hematócrito estão dentro dos
padrões.
-Estudo ainda em andamento.
Participantes:

Luana Camargo Fino, Angélica Gonçalves Silva Belasco
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Resumo:
Para facilitar a avaliação da prática de incentivo à amamentação foram criados indicadores chaves pelo Grupo de Trabalho em Aleitamento Materno da Organização
Mundial de Saúde (1991). Os indicadores se tornam importantes ferramentas, pois acabam fornecendo um diagnóstico da assistência realizada, através da monitorização
das taxas de amamentação e avaliação do impacto das ações implementadas. Servem de alerta aos profissionais envolvidos, às autoridades e a população em geral,
bem como, orientam o planejamento de ações que devem manter sempre o enfoque na proteção, apoio e promoção da lactação. Tendo em vista a importância do
aconselhamento desta prática o objetivo desse trabalho foi avaliar o aleitamento materno em pacientes atendidas no Centro de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno
e Banco de Leite Humano - CIAAM/BLH, através dos indicadores sugeridos por Giugliani e Vieira. Trata-se de um estudo longitudinal com coleta retrospectiva de todas
as puérperas atendidas no CIAAM no período de 2003-2005, sendo a coleta de dados realizada por meio de análise de prontuários utilizando um formulário próprio com
questões fechadas relacionadas com os indicadores de aleitamento. Foram analisados 412 prontuários em relação às características maternas (idade, escolaridade,
estado civil, trabalho fora do lar, gestação, paridade, patologia obstétrica, tipo de parto, número de filhos, aleitamento anterior e apoio da família na amamentação),
neonatais (horário da primeira mamada, sexo, peso ao nascer e idade gestacional), bem como os indicadores (tipo de aleitamento; uso de chá, água, leite artificial e
alimentos sólidos; uso de chupeta e mamadeira). As crianças foram avaliadas nas diferentes fases de vida durante os primeiros seis meses, sendo divididas em: até 15
dias de vida, 16-31 dias, 32-60 dias, 61-90 dias, 91-120 dias, 121-150 dias, 151-180 dias e 181-210 dias de vida. Os resultados mostraram a importância do incentivo e
apoio à mulher que está amamentando, utilizando os indicadores como critério de avaliação desse processo.
Participantes:

Thais Ricoy Leite Silva, Kelly Pereira Coca, Ana Cristina Freitas Vilhena Abrão
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Resumo:
A proposta deste trabalho consiste em abordar a questão de referência e contra-referência em relação aos agravos de transmissão vertical (sífilis, hepatite B, hepatite C,
HIV, toxoplasmose e rubéola) que comprometem a saúde do binômio mãe-filho. Inicialmente, pensou-se estudar somente os quatro primeiros agravos, entretanto, durante
a pesquisa observou-se que os dois últimos faziam parte da lista de pedidos de exames de pré-natal da Unidade Básica de Saúde (UBS). Logo, optou-se por incluí-los
entre os agravos pesquisados. O conceito de referência e contra-referência está inserido em uma proposta de organização que parte do conceito de Cuidados Primários
de Saúde. Nesta definição, os profissionais da área da saúde prestam aos indivíduos serviços indispensáveis de prevenção e atenção. Estes devem ser organizados em
níveis de complexidade crescentes, desde o nível elementar até o mais especializado: primário, secundário e terciário. O sistema de referência e contra-referência
constitui-se na articulação destes níveis, sendo que a referência se dá do nível de menor para o de maior complexidade, inversamente à contra-referência. A articulação
entre esses dois sistemas é bastante difícil uma vez que a demanda de serviços mais complexos excede ao número de solicitações por parte da atenção básica,
dificultando atingir excelência no atendimento aos clientes que necessitam de serviços especializados, como no caso da atenção à gestante e ao recém-nascido. Esta
pesquisa faz parte de um projeto maior, financiado pelo CNPq, que está sendo realizado em treze UBS da região Sudeste do Município de São Paulo na tentativa de
responder ao seguinte questionamento: “Qual o encaminhamento dado às gestantes e seus conceptos com alguma das doenças de transmissão vertical?”. Este trabalho
está sendo desenvolvido em uma dessas UBS e tem como objetivos: analisar os prontuários das gestantes com variação sorológica para sífilis, hepatite B, hepatite C,
HIV, toxoplasmose e rubéola; determinar a prevalência dos agravos sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, toxoplasmose e rubéola em uma UBS pertencente à Coordenadoria
de Saúde da Região Sudeste, situada na área de abrangência do Hospital São Paulo; analisar a capacidade da UBS de investigar e tratar as gestantes com variação
sorológica para sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, toxoplasmose e rubéola. Trata-se de um estudo epidemiológico com desenho de coorte, cujo objeto de observação
será crianças nascidas de todas as gestantes com variação sorológica para sífilis, soro-positivas para o HIV, hepatite B hepatite C, toxoplasmose e ou rubéola em fase
de infecção (IgM reagentes) durante o ano de 2005 em uma UBS mista. Todas as gestantes serão acompanhadas até a consulta de puerpério. As variáveis investigadas
estão relacionadas às gestantes, aos dados do pré-natal, aos recém-nascidos, aos profissionais de saúde da UBS e ao sistema de referência e contra-referência. Foram
levantados e analisados 220 prontuários de gestantes atendidas na UBS no ano de 2005, sendo que destes sete (3,2%) faziam referência aos agravos: dois (0,9%) deles
apresentavam sorologia para toxoplasmose IgM reagente; dois (0,9%) hepatite tipo B cujos recém-nascidos receberam a primeira dose da vacina até 12 horas após o
parto; um (0,5%) hepatite C e dois (0,9%) prontuários cujas gestantes apresentavam variação sorológica para sífilis. Os resultados mostram que, a partir do número de
gestantes portadoras dos agravos do estudo, 3,2 (7), esta busca deve ser incessante, uma vez que podem acarretar agravos à mãe e ao concepto. Frente ao
questionamento deste trabalho, e tendo em mãos os resultados do levantamento dos prontuários, foi solicitada autorização à gerente da unidade e colaboração dos
agentes de saúde para convocação dessas mulheres para comparecer à UBS para avaliação de cada um dos casos pelas pesquisadoras do projeto original e por esta
parte do estudo*. Todos os casos que necessitavam de acompanhamento da criança, após amplo esclarecimento, as mães foram orientadas a comparecer ao ambulatório
pediátrico de doenças infecto-contagiosas da Unifesp. Entretanto, apesar de receberem recursos financeiros para a condução, nenhuma delas compareceu. No momento,
estamos em fase de desenvolver outras estratégias que permitam atingir este objetivo. Este projeto está em andamento, não tendo alcançado em sua totalidade os
objetivos propostos uma vez que é necessário o acompanhamento de todas as gestantes até a consulta de puerpério na Unidade Básica, sede desta pesquisa, até julho
de 2006.
*realizada pela aluna Marina Biffani Peixe, bolsista do PIBIC, sob orientação das pesquisadoras.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivos verificar se o transporte dos pacientes críticos está sendo realizado de acordo com o protocolo de condutas de transporte intrahospitalar, assim como se os profissionais que realizam o transporte intra-hospitalar são treinados para utilizar um protocolo e realizar um treinamento para a equipe de
enfermagem utilizando o protocolo de condutas de transporte intra-hospitalar. O objetivo será alcançado com o preenchimento de um questionário por enfermeiras das
unidades de terapia intensiva do Hospital São Paulo. Neste estudo será determinado o conhecimento da enfermeira sobre os procedimentos durante o transporte intrahospitalar, assim como se o acesso ao protocolo é de conhecimento geral. A partir daí, caso haja o conhecimento e o acesso ao protocolo, será determinado também as
possíveis causas das falhas ainda existentes durante o transporte intra-hospitalar. Os resultados serão analisados segundo a frequência e porcentagem, e apresentado
sob a forma de gráficos e tabelas. Os resultados obtidos através deste método serão usados para compor um treinamento para as enfermeiras participantes do estudo,
com o objetivo de ampliar o conhecimento a respeito do transporte intra-hospitalar e todos os seus procedimentos e peculiaridades envolvidos e introduzir o conhecimento
de um protocolo de transporte intra-hospitalar e a importância de sua utilização.
Participantes: Ellen Maria de Campos Pires
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Resumo:
Introdução: A pneumonia é a principal causa de morte por infecção adquirida em hospitais, sendo de difícil prevenção, principalmente em pacientes submetidos à
ventilação pulmonar mecânica (VPM), que apresentam, segundo diferentes estudos, 3 a 21 vezes mais chances de desenvolvimento deste tipo de complicação. Infecções
hospitalares comprometem a segurança do paciente e resultam em considerável morbidade e mortalidade, aumentando o tempo de permanência no hospital e os custos
do atendimento. A pneumonia associada à VPM é um importante tipo de infecção hospitalar que ocorre em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), acarretando aumento
nos dias de VPM, no tempo de permanência na UCI e no hospital (1-3). Um dos fatores de risco para o desenvolvimento de pneumonia associada à VPM advém da
própria colonização da orofaringe, a qual pode atuar como reservatório de microorganismos potencialmente patogênicos, visto a possibilidade de translocação para as
vias aéreas inferiores (3).
Objetivo: Verificar a colonização orofaríngea de crianças nas primeiras 24 horas após a admissão em uma Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
Casuística e Método: Estudo do tipo prospectivo realizado em UCIP de um Hospital Universitário da cidade de São Paulo. A investigação teve início após a aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (nº. 794/04) e obtenção do consentimento livre e esclarecido dos responsáveis pela criança. A amostra foi
composta por 32 crianças. As culturas para análise da colonização orofaríngea foram coletadas, por meio de rolamento de swab nas regiões tonsilar e de faringe posterior,
nas primeiras 24 horas de internação da criança na UCIP. Padronizaram-se os materiais a serem utilizados, a técnica de coleta, de identificação da amostra e as
condições para o armazenamento e transporte ao laboratório para a cultura das coletas. No laboratório de análises microbiológicas, as amostras foram semeadas para
a realização da cultura qualitativa de secreção de orofaringe, em Agar sangue, Agar chocolate, Agar eosino metileno blue e Agar Sabouraud e incubadas de acordo com
os parâmetros determinados para atmosfera, temperatura, tempo e umidade. Após a incubação, as colônias suspeitas foram submetidas a provas bioquímicas para
identificação exata das espécies.
Resultado: As crianças apresentaram média de idade de 3,6 anos, 62,5% eram do sexo masculino e 78,1% estavam em VPM. Nas 32 culturas de orofaringe analisadas,
em 31 houve identificação de microorganismos da flora normal, sendo 28 (52,8%) Streptococcus do grupo viridans, 14 (26,4%) Staphylococcus coagulase negativa, nove
(17,0%) Moraxella spp e duas (3,8%) Cândida spp. Em uma (1,9%) cultura houve ausência de crescimento de qualquer microorganismo. Foram encontrados patógenos
em 12 (37,5%) culturas. Nessas culturas foram verificados 14 microorganismos: Klebsiella pneumoniae (21,4%), Staphylococcus aureus (21,4%), Pseudomonas
aeruginosa (14,4%), Enterobacter spp (14,4%), Escherichia coli (7,1%), Proteus mirabillis (7,1%), Acinetobacter baumanii (7,1%) e Morganella morganii (7,1%).
Características clínicas foram correlacionadas com a identificação de Flora Normal (FN) e Flora Patógena (FP): tempo de internação hospitalar (FN 18,0 dias; FP 26,7
dias) e tempo de internação na UCIP (FN 5,7 dias; FP 8,2 dias), internação eletiva (FN 76,5%; FP 23,5%) ou de urgência (FN 46,7%; FP 53,3%), admissão clínica (FN
55,5%; FP 45,5%) ou cirúrgica (FN 75,0%; FP 25,0%).
Conclusão: Foram isoladas doze espécies de microorganismos nas cultuas analisadas. Gram-negativos representaram a maioria dos patógenos identificados. As
crianças com maior proporção de patógenos na orofaringe, apresentaram tempo de internação hospitalar e na UCIP mais prolongado.
Referências: 1. Elward AM, Warren DK, Fraser VJ. Ventilator-associated pneumonia in Pediatric intensive Care Unit paciente; risk factors and outcomes. Pediatrics
2002;109(5):758-64; 2. Stover BH, Shulman ST, Bratcher DF et al. Nosocomial infection rates in US children´s hospital´s neonatal and pediatric intensive care units. Am
J Infect Control 2001;29(3):152-7; 3. Singh-Naz N, Sprague BM, Patel KM, Pollack MM. Risk factors for nosocomial infection in critically ill children: a prospective cohort
study. Crit Care Med 1996;24(5):875-78.
Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. Fomento à pesquisa processo nº 04/13361-2: Higiene oral na prevenção de
pneumonia associada à ventilação pulmonar mecânica em crianças.
Participantes: Monique Idler Gomes, Maria Angélica Sorgini Peterlini
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Resumo:
O trabalho em apreço faz parte do projeto de pesquisa sobre sexualidade e saúde reprodutiva junto ao CNPq.Para esta apresentação fez-se um recorte somente de
alguns aspectos da sexualidade,com o objetivo de caracterizar a população de escoteiros,identificar alguns aspectos da sexualidade de adolescentes e jovens que fazem
parte do movimento escoteiro e propiciar com os resultados, oficinas de educação sexual e reprodutiva para a população estudada.Para tanto, utilizamos abordagem
quantitativa do tipo descritiva.A população foi caracterizada por meio das variáveis idade, sexo e escolaridade.O instrumento foi o questionário,e a coleta se deu aos
sábados e domingos, quando os escoteiros têm suas atividades agendadas.Os principais resultados foi que dos 211 escoteiros 58% é do sexo masculino,predomínio de
idade de 14 a 16 anos e a maioria cursava o ensino médio.Em relação ao início da atividade sexual 75% dos meninos e 25% das meninas referiram já ter iniciado a vida
sexual.Destes,95,5% dos meninos e 100% das meninas relataram ter usado ou fazer uso da camisinha em suas relações sexuais.Dos escoteiros que já iniciaram a vida
sexual esta experiência ocorreu predominantemente aos 16 anos tanto para meninos,quanto para meninas.Para os meninos, a primeira experiência ocorreu
com a namorada (40,9%), seguido de amiga com 38,6%.Já para as meninas,a maioria teve sua primeira experiência sexual com namorado.Obtivemos que 35,6% dos
meninos conversavam sobre sua vida sexual com seus pais e 33,4% nem tocam no assunto com os pais.Em relação às meninas, 46,7% referiram que seus pais nem
desconfiam que já iniciaram sua vida sexual,20,0% relataram que seus pais sabem,mas fingem não saber, 20,0% respondeu que não conversam sobre isso e apenas
13,3% afirmaram que conversam sobre tudo com seus pais.Para evitar gravidez,82,2% dos meninos e 66,7% das meninas, referiram usar algum método contraceptivo.A
camisinha masculina foi a opção escolhida pela maioria, seguida da pílula anticoncepcional.Quando questionadas sobre uma possível gravidez,a maioria assumiria a
gravidez,outras contariam aos pais,algumas abortariam e as demais não saberiam que fazer.E na hipótese dos meninos engravidar uma menina, a maioria respondeu
que assumiria a paternidade,alguns não saberiam o que fazer e outros procurariam um emprego.Em relação ao aborto,60,0% dos meninos e 63,6% das meninas,não
sabem se fariam ou não e 12,2% dos meninos e 3,5% das meninas fariam um aborto.Para sabermos se os adolescentes porventura ajudariam alguém a realizar um
aborto 70,0% dos escoteiros de ambos os sexos responderam que não e 24,8% afirmaram não saber se fariam ou não.Os dados que emergiram do estudo,possibilitaram
a realização de oficinas sobre sexualidade.Acreditamos que é de suma impotância a educação em saúde para os jovens,especialmente após o levantamenro das reais
dúvidas e necessidades dos adolescentes sobre a temática.
Participantes: Daniela Wakatsuki, Conceição Vieira da Silva, José Roberto da Silva Brêtas, Tatiana Perez Signori
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Resumo:
Com o desenvolvimento deste projeto, buscamos compreender qual a
importância atribuida a inserção de uma cultura ecológica nas
crianças pequenas que frequentam uma creche e/ou Escola de Educação Infantil, para os profissionais que compartilham os seus cuidados. E ainda, como introduzir
conhecimentos para que as crianças sejam futuramente, agentes
multiplicadores da preservação de nossos recursos naturais, visto que a
cultura e os hábitos são criados na primeira infância, momento mais oportuno de
transmitir conhecimentos que farão parte de seus valores.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com fundamentação
fenomenológica, a qual está voltada para o estudo da realidade vivida, dando ênfase ao significado que a experiência tem para os sujeitos que a vivenciam. Possibilitando
que a investigação seja realizada de forma direta, a partir da descrição dos fenômenos experienciados, tal qual eles acontecem. Nossa região de inquérito situa-se no
Berçário de uma Escola de Educação Infantil, onde foram entrevistados quatro sujeitos, dentre os quais temos educadora de sala, coordenadora pedagógica e graduanda
de Enfermagem. Os dados foram obtidos em resposta a seguinte questão norteadora: Como construir práticas ecologicamente sustentáveis com crianças pequenas?
A partir da leitura dos discursos, procedemos a redução fenomenológica, identificando as unidades de significado, isto é, pontos significativos das descrições que
respondiam à questão norteadora. Com a identificação das diversas perspectivas apresentadas pelos discursos, pudemos cruzar as que apresentavam significados
comuns, convergindo para o mesmo sentido, agrupando-as nos sub-temas: explicitando a importância da água; preservação dos recursos e do meio ambiente;
desenvolvimento de hábitos; incentivo ao conhecimento; estratégia didática; ludicidade; utilização das atividades cotidianas. A análise destes pontos de convergência,
prosseguindo em nova redução, permitiram a elaboração dos temas que assim se apresentaram: contextualizando a necessidade da preservação ambiental; auxiliando
na formação de hábitos cotidianos de acordo com a cultura; transformando as experiências vividas em possibilidade de aquisição de conhecimento. Estes temas
auxiliaram a desvelar o fenômeno em sua essência, explicitando como a maneira pela qual as crianças aprendem a lidar e a se relacionar com os recursos ambientais
influenciará diretamente na forma de valorização que a eles será atribuída no futuro. Indicando que para isso, torna-se necessário que seu início seja precoce, visto que
uma cultura é transmitida e construída na primeira infância por intermédio dos adultos significativos e das opotunidades de experiência por elas vividas. Ressaltando
ainda, como devem ser as estratregias didáticas para que estes conhecimentos sejam introduzidos na formação das crianças, com uma abordagem prazerosa e não
imposta, com a utilização de recursos do dia-a-dia, incentivando-as com pequenas ações, o respeito e o cuidado que devemos ter com nossos recursos naturais.
A construção deste projeto foi para mim, aluna da graduação, uma experiência interessante. Começamos a elaboração do projeto e como já estávamos inseridas nesta
instituição de educação infantil, partilhamos o tema com as educadoras do berçário e com outras funcionárias da área da saúde, levantando possíveis formas de
abordagem. No início pensamos apenas em brincadeiras durante a atenção às necessidades básicas, mas percebemos a necessidade de sensibilização dos adultos
envolvidos no processo. Aos poucos todos foram se envolvendo e criando um interesse pelo desenvolvimento do projeto, construído coletivamente.
Desta experiência levo um conhecimento vasto no desenvolvimento infantil, acredito que contribuiu para meu desenvolvimento profissional na área de Enfermagem
Pediátrica, a leitura de todos os referenciais teóricos, e pela vivência com as crianças, com as quais aprofundei meu olhar de observadora no sentido de conhecê-las,
identificar os pontos de saúde e mesmo seus desvios para assim, poder intervir. Acreditamos que os problemas que dizem respeito a toda a humanidade, como o cuidado
com o meio ambiente devem ser resolvidos or meio de um esforço coletivo e global. Neste sentido, a execuçao e incentivo de projetos como este contribuem para a
construção de conscientização para que no futuro nossos recursos sejam preservados.
PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem pediátrica; fenomenologia; educação infantil; cultura ecológica,
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Resumo:
Introdução: O transplante de órgãos e tecidos abriu um capítulo novo na história da raça humana, criando um homem novo, modificado em sua estrutura original, onde
uma parte de seu corpo antes pertencia a um outro geneticamente diferente; constituiu um homem-quimera. No início do século passado, os primeiros transplantes
clínicos foram tentados em animais e depois no homem. O transplante de órgãos e tecidos no Brasil teve início na década de 60 e, hoje, o Brasil é o segundo país do
mundo em número de transplantes – só perde para os Estados Unidos (MEDINA, 2006). Esta evolução só foi possível graças ao desenvolvimento gradual de novas
técnicas cirúrgicas, equipamentos de suporte, métodos de determinação de histocompatibilidade entre doador e receptor, e finalmente os fármacos imunossupressores.
Método: O estudo do tipo exploratório, descritivo e transversal para avaliar a opinião/conhecimento de adolescentes do último ano do ensino médio de escolas públicas
e privadas da Zona Leste e Vila Mariana do município de São Paulo sobre doação e transplante de órgãos e tecidos no Brasil. Objetivos: conhecer o desejo de ser ou
não doador e identificar o conhecimento dos estudantes sobre o diagnóstico de morte encefálica, a legislação do transplante, os critérios para ser doador, quais órgãos
podem ser doados e os responsáveis em gerir o transplante no país. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. A amostra selecionada por
conveniência, considerou a vontade dos adolescentes em participar do estudo, sendo 307 estudantes da Vila Mariana e 71 da Zona Leste. Utilizou-se questionário autoaplicável com perguntas fechadas que contemplam aspectos da legislação e do processo de doação/transplante de órgãos e tecidos. Resultados: os dados parciais da
Zona Leste obtidos mostram que em relação ao conhecimento sobre doação de órgãos e tecidos: 100% sabem que a doação não é obrigatória, 81,7% que pode ser
realizada tanto intervivos quanto post mortem, em relação aos órgãos que podem ser doados: 98,6% respondeu rim, 95,8% coração, 83,1% córnea, 78,9% fígado, 69,0%
medula óssea, 43,7% pele, 42,2% pulmão, 26,8 % pâncreas, 16,9% válvulas cardíacas e 11,3% osso e intestino. Enquanto, 73,2% sabem que para ser doador é preciso
comunicar a família, mas ainda assim, 43,7% acredita ser necessário registrar em documento. Ainda, 49,3% não sabe da existência do SNT e 62,0% que o transplante
é público e gratuito. Porém, 94,4% sabe que o transplante não é a cura. Apenas, 50,7% declarou ter vontade de ser doador e, somente 48,0% comunicou o que deseja
à família e 81,7% afirmou que a forma mais adequada para receber as informações com relação ao transplante é por meio de palestras/aulas. Os dados da região da
Vila Mariana mostraram que 98,0% dos estudantes sabem que a doação não é obrigatória, 47% sabem o que é preciso para ser doador e 69% já comunicou a família
sobre sua decisão. Conclusão: A comparação entre as duas regiões, mostrou que ambas sabem que a doação não é obrigatória, mas os estudantes da Vila Mariana
tem menos conhecimento no que diz respeito aos critérios para ser doador, porém comunicam mais a família sobre seu desejo. Apesar do aparente conhecimento dos
grupos, ainda faz-se necessário introduzir nas disciplinas curriculares conteúdos específicos sobre o tema.
Participantes: Vanessa dos Santos Silva, Alessandra dos Santos Silva, Bartira de Aguiar Roza, Janine Schirmer, Tatiane Issida Fujinami
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Resumo:
O estudo, descritivo-analítico tem por objetivo pontuar algumas das causas da não notificação de morte encefálica por médicos e enfermeiros das UTIs, fatores estes,
que dificultam o processo de captação de órgãos e resultam na deficiente oferta de doadores falecidos, frente a grande demanda. Foi realizada então, a pesquisa por
meio de um questionário auto-aplicável, com 15 perguntas fechadas, as quais abordaram aspectos básicos sobre morte encefálica, processo de captação e doação de
órgãos e tecidos, aspectos legais, baseados na Legislação Brasileira dos Transplantes de Órgãos e Tecidos (Leis nº 9.434/97 e 10.211/01), no Sistema Nacional de
Transplantes – SNT, entre outros. O instrumento de pesquisa foi aplicado em três Unidades de Terapia Intensiva: Hospital São Paulo (UTI da Clínica Médica e UTI
Geral) e Hospital Estadual de Diadema (UTI Adulto) e, foi realizada somente nestes, devido a dificuldade encontrada pela falta de colaboração e a não autorização por
parte de outros hospitais que pertencem à região sob responsabilidade da OPO-EPM. Os resultados parciais obtidos, apontaram para a falta de informação e
conhecimento sobre as leis que regulamentam o transplante e sobre os outros aspectos do processo pois, quanto ao que fazer para ser um doador, 84,0% dos médicos
e 66,7% dos enfermeiros acreditam que é preciso registrar sua vontade em documento de identificação; 100% dos médicos e 83,0% dos enfermeiros sabem quem
realiza o diagnóstico clínico de morte encefálica; 79,0% dos médicos e 66,7% dos enfermeiros conhecem a obrigatoriedade da notificação; 68,0% dos médicos e 83,0%
dos enfermeiros sabem quais profissionais podem fazê-la e a quem notificar. Também, notou-se conhecimento reduzido sobre o processo de doação de válvulas
cardíacas (47,4% dos médicos e 33,3% dos enfermeiros) e intestino (42,1% dos médicos e nenhum dos enfermeiros); e, somente 63,0% dos médicos e nenhum
enfermeiro sabem que o coma aperceptivo é um elemento do exame clínico necessário para diagnosticar morte encefálica. Faz-se necessário, portanto, uma abordagem
andragógica sobre o tema, com os profissionais de saúde das UTIs, que possibilite o ensino-aprendizagem do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos.
Participantes: Patricia Matias Formaggio, Fernanda Miyashiro Kian, Janine Schirmer, Marcela Cristina de Lemos, Renata Fabiana Leite
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Resumo:
O termo participação política nos remete a diferentes significados, como por exemplo: o ato do voto, a militância em partidos, participação em atos públicos, apoio a
grupos, entre outros. Neste estudo, utilizaremos o conceito de Pizzorno, que a compreende como uma ação que ocorre em solidariedade com outras, no âmbito do
Estado ou de uma classe, com vistas a conservar ou modificar a estrutura e os valores do sistema de interesses dominantes. Essa ação se desenvolve dentro das
relações de poder e conseqüentemente leva implícito no seu ato as relações de um sistema de interesses. Essa pesquisa exploratória, de natureza qualitativa objetivou
conhecer o significado da participação política, para graduandos de enfermagem, visando compreender o processo de organização social e política deste segmento. A
população estudada compreendeu os graduandos das quatro séries do curso de enfermagem da Unifesp. A amostra foi composta por 145 estudantes que concordaram
em participar do estudo após conhecerem os objetivos, finalidade e forma de divulgação do mesmo e assinarem o termo de consentimento livre-esclarecido. A coleta
dos dados foi realizada nas dependências do Departamento de Enfermagem por meio de um instrumento auto-aplicado composto por questões estruturadas e semiestruturadas. Os dados objetivos foram submetidos à análise de freqüência simples e os subjetivos à análise temática. Os resultados mais relevantes nos levam a afirmar
que o interesse por política é regular. Para os estudantes, prevalece a idéia de que fazer política implica na luta pelo exercício de direitos e deveres, com a utilização da
retórica como mecanismo de persuasão. No que diz respeito à sua participação política, a maioria utiliza o voto. Quanto à participação política e a sua relação direta com
a enfermagem, constatamos que a maioria conhece os órgãos representativos estudantis, apesar de poucos participarem ativamente do movimento estudantil. Os motivos
da não-participação englobam desde interesse individual, disponibilidade, até falta de conhecimento sobre a organização dos estudantes. Atribuem ao Centro Acadêmico
de Enfermagem dois significados: representação estudantil e/ou fonte para organização, defesa de idéias, lutas e resolução dos problemas dos estudantes Destacaram
a importância da participação política na formação do enfermeiro mencionando que essa contribui para ampliar o conhecimento sobre os direitos e deveres humanos,
aumentando a atitude e o senso-crítico do graduando frente às necessidades de saúde, o que pode melhorar a assistência prestada aos usuários do serviço. Vêem, na
política, uma maneira de melhorar o cuidado de enfermagem. Para tanto, acreditam ser necessário estudar política na graduação visando formar o enfermeiro-cidadão.
Concluindo, os graduandos de enfermagem valorizam a participação política como uma forma de organização coletiva. Entretanto, não se colocam como atores e atrizes
sociais no processo participativo. Delegam ao outro a representação por meio do voto sem controlar o exercício dos dirigentes. Acreditamos que uma formação política
possa contribuir para maximizar a participação.
Participantes: Gabriela de Torres Silva, Roberta Soares Sarlo
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Resumo:
Intervenções de enfermagem relativas à higiene oral de adultos criticamente enfermos têm demonstrado reduzir taxas de pneumonia intra-hospitalar. Bactérias gramnegativas como Enterobacterias spp e Pseudomonas Aeruginosa são responsáveis por mais de 40% das pneumonias adquiridas no hospital, predominantemente como
resultado de translocação de microorganismos da orofaringe para as vias aéreas inferiores. Este estudo objetivou verificar a influência da realização da higiene oral, com
gel de digluconato de clorexidine 0,12%, nas características da colonização por patógenos gram-negativos da orofaringe de crianças em cuidados intensivos. Para tanto
se realizou um estudo prospectivo, randomizado e controlado na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de um hospital universitário, no período de junho
de 2005 a abril de 2006, após aprovação do comitê de ética da instituição. Foi estudada uma amostra de 56 crianças, que consentiram e ou seus representantes legais
em participar da investigação, sendo 29 (51,8%) alocadas no Grupo Controle (GC – método mecânico de higiene oral) e 27 (48,2%) no Grupo Experimental (GE – método
mecânico e farmacológico de higiene oral). Foram realizadas análises microbiológicas e de resistência microbiana nas secreções coletadas na orofaringe das crianças,
após 24, 48 e 96 horas da internação na UCIP, e no momento da alta da unidade. Os principais resultados demonstraram que as características demográficas das
crianças apresentaram distribuição homogênea, sem diferença estatística entre os grupos, sendo a maioria da amostra composta por pré-escolares (4,4 anos), eutróficos
(52,8%), do sexo masculino (62,5%) e de cor da pele branca (67,8%). A média de permanência na UCIP foi de 6,2 dias e no hospital de 21,8 dias, sendo que estas
variáveis não demonstraram diferença estatística entre os grupos (p=0,218; p=0,762). Das 78 culturas de secreção orofaríngea do GC, em 24 (30,8%) foram isolados
patógenos gram-negativos, igualmente identificados em 25 (35,2%) das 71 culturas do GE – sendo esta proporcionalidade similar entre os grupos (p= 0,687). Constatouse que a presença de patógenos, tanto gram-negativos como gram-positivos, entre os grupos de estudo, apresentou proporção similar (p=0,410). Destes, destacaramse os patógenos gram-negativos Acinetobacter Balmani (GC= 13,8%;GE= 3,7%: p= 0,353), Klebsiela pneumoniae (GC= 6,9%; GE= 11,1%: p= 0,664), Pseudomonas
Aeroginosa (GC= 10,3%; GE= 7,4%: p= 1,000) e Enterobacter spp (GC= 3,4%; GE= 11,1%: p= 0,343). Constatou-se que 87,5% dos patógenos gram-negativos do GC
e 93,6% do GE eram resistentes a pelo menos um antibiótico, sendo esta proporção sem diferença significante (p= 0,643). Destaca-se que, dentre as Acinetobacter
Balmani três (60,0%) eram resistentes a carbapenens e uma (20,0%) a inibidores de &#61538;-lactamase; das Klebsiela pneumoniae duas (40,0%) cepas eram
produtoras de ESBL (&#61538;- lactamase de espectro estendido); das cinco cepas de Pseudomonas Aeroginosa, uma (20,0%) era resistente a carbapenens e três
(60,0%) a inibidores de &#61538;- lactamase; quanto às Enterobacter spp uma (25,0%) apresentou resistência a cefalosporinas de 2ª geração e uma (25,0%) a
cefalosporinas de 3ª geração. Os dados obtidos permitiram concluir que a higiene oral com digluconato de clorexidina 0,12% não influenciou significantemente a
colonização, por patógenos gram-negativos, da secreção de orofaringe de crianças em cuidados intensivos.
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. Bolsa de Iniciação Científica – processo nº 05/51397-1. Fomento a Pesquisa:
Higiene oral e pneumonia associada à ventilação pulmonar mecânica em crianças. Processo nº 04/13.361-2.
Participantes: Lais Tambelli de Souza Santos, Mavilde L. G. Pedreira
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Resumo:
Introdução: A atribuição do diagnóstico realiza – se através da metodologia científica da SAE que se remete, por sua vez, ao raciocínio lógico na assistência de
enfermagem para com o paciente.
Objetivos: Avaliar se o diagnóstico de enfermagem Risco para Débito Cardíaco Diminuído é utilizado na prática clínica e avaliar quais são os fatores de risco identificados
pelas enfermeiras para evidenciar o referido diagnóstico.
Método: Estudo realizado em duas etapas nas Unidades de Cardiologia do Hospital São Paulo. A primeira fase tratou – se de uma pesquisa retrospectiva realizada por
meio da análise de 30 prontuários de pacientes, portadores de ICC, internados na Unidade Coronariana e na Enfermaria Clínica durante o ano de 2004. Na segunda
fase realizou – se uma pesquisa de caráter retrospectivo observacional que contou com a análise minuciosa de 20 prontuários de pacientes, portadores da mesma
patologia, internados por dois dias consecutivos, na Unidade Coronariana, no primeiro semestre de 2005. Fez – se o uso de informações extraídas da Evolução de
Enfermagem e da Evolução Médica para identificação dos fatores de risco na segunda fase de coleta.
Resultados: Em ambas as fases de coleta de dados confirmou – se a presença do diagnóstico de enfermagem de interesse: Risco para Débito Cardíaco Diminuído. Com
relação aos fatores de risco, obteve – se a identificação dos mesmos e verificou – se sua freqüência de ocorrência na Evolução de Enfermagem e na Evolução Médica.
Dentre os fatores de risco obtidos com os dados oriundos da Evolução de Enfermagem, os fatores mais significativos, isto é, que mais ocorreram e conseqüentemente
contribuíram para a elucidação do diagnóstico de enfermagem trabalhado foram Isquemia Miocárdica Ventricular acima de 20% (100,0%), Hipertrofia Miocárdica Primária
(71,4%) e Taquicardia Ventricular Não – Sustentada (62,5%).
Conclusão: A pesquisa comprovou a identificação do diagnóstico Risco para Débito Cardíaco Diminuído e, por sua vez, mostrou quais são os fatores de risco contribuintes
mais evidentes para a atribuição do diagnóstico mencionado.
Key Words: Diagnóstico de Enfermagem, Diagnóstico de Risco, Identificação, Insuficiência Cardíaca
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Nas décadas de 1970 e 1980 um número crescente de pessoas com histórico de poliomielite paralítica aguda começou a apresentar uma nova fraqueza
tanto nos músculos comprometidos quanto nos que julgavam não afetados pelo vírus da pólio. A maioria se submeteu a programas de exercícios apenas para constatar
que, em vez de se tornarem mais fortes, a fraqueza e o cansaço se acentuavam. Essas pessoas tinham o que é chamado, atualmente, de Síndrome Pós-Poliomielite,
ou seja, uma combinação complexa de deficiências primárias e secundárias que levam a problemas neuromusculares, musculoesqueléticos e psicossociais nos indivíduos
com histórico de poliomielite. Atualmente, a maioria das enfermeiras nunca teve contato com pacientes com poliomielite paralítica aguda pela própria erradicação da
doença, e, por isso, a Síndrome Pós-Pólio é mascarada, sendo muitas vezes confundida com sinais do envelhecimento, estabelecendo-se condutas terapêuticas
inadequadas.
OBJETIVO: o objetivo principal do trabalho é verificar o impacto das orientações de enfermagem na qualidade de vida dos pacientes com Síndrome Pós-Pólio por meio
da detecção dos problemas de enfermagem mais comuns, do ´´Manual de Orientações de Enfermagem para pacientes com Síndrome Pós-Pólio: Dicas que podem fazer
diferença para uma vida mais agradável´´ e da aplicação do Questionário de Qualidade de Vida Mc Gill.
MÉTODOS: Foram avaliados 40 pacientes com Síndrome Pós-Pólio (18 homens e 22 mulheres), em acompanhamento ambulatorial no Setor de Doenças
Neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo, e aplicado o Questionário de Qualidade de Vida Mc Gill na primeira consulta. O manual de orientações de
enfermagem foi fornecido a todos os pacientes e após um período de 30 dias o questionário de qualidade de vida foi reaplicado.
RESULTADOS: A amostra estudada apresentou uma média de idade de 45,8 anos, sendo 87,5% brancos, 82,5% casados e 22,5% exerciam trabalho braçal. Após a
avaliação dos pacientes, foram estabelecidos 20 diagnósticos de enfermagem mais comuns e os 5 mais prevalentes são: Mobilidade Física Prejudicada (100,0%); Dor
Crônica (95,0%); Fadiga (77,5%); Ansiedade (75,0%) e Integridade Tissular Prejudicada (72,5%). O manual de orientações foi trabalhado ora em grupo ora
individualmente, enfatizando as queixas individuais dos pacientes. O Questionário de Qualidade de Vida de Mc Gill abrange 4 grandes subdomínios (físico, psicológico,
existencial e suporte) e utiliza-se uma escala de 0 a 10, sendo 0 o pior valor em relação aos subdomínios e 10 o melhor valor, representando uma qualidade de vida
ideal. O questionário aplicado antes da utilização do manual teve como resultados: 4,8 para a qualidade de vida global; 5,2 para os sintomas físicos e 6,0 para os
subdomínios ligados aos pensamentos e sentimentos. Após a utilização do manual, os valores finais foram: 8,0 para a qualidade de vida global; 7,2 para os sintomas
físicos e 8,2 para os subdomínios ligados aos pensamentos e sentimentos.
CONCLUSÕES: Os diagnósticos de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada e Integridade Tissular Prejudicada fazem parte das deficiências primárias da SPP,
enquanto que a Dor Crônica, a Fadiga e a Ansiedade estão incluídas nas deficiências secundárias. Os resultados mostram que as orientações de enfermagem propostas
por meio do manual foram úteis na vida diária dos pacientes, resultando na melhora da qualidade de vida global e de seus subdomínios. Os estudos referentes ao
questionário de Qualidade de Vida de Mc Gill mostram que nos pacientes que apresentam uma doença crônica o subdomínio existencial é mais significativo do que o
subdomínio físico em relação à qualidade de vida global. Segundo Smith et al. (2004), leva tempo para que os pacientes assimilem as informações e efetuem mudanças
significativas. Eles precisam de paciência e informações escritas e verbais bem como de conversar com outras pessoas com problemas semelhantes.
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Resumo:
Este trabalho teve como objetivo avaliar quais intervenções de Enfermagem propostas pela NIC ( Nursing Interventions Classification ) são realizadas em pacientes pós
infarto com o diagnóstico de Risco para Débito Cardíaco Diminuído, durante a internação na UTI e na enfermaria. Foi realizado um estudo exploratório das prescrições
de Enfermagem desses pacientes e comparadas com intervenções NIC previamente selecionadas: CONTROLE DE ENERGIA, CUIDADOS CARDÍACOS, CONTROLE
DE ELETRÓLITOS e REGULAÇÃO HEMODINÂMICA. Observou-se que as atividades das intervenções Cuidados Cardíacos e Regulação Hemodinâmica foram
prescritas com maior freqüência para pacientes na UTI, cujas condições clínicas exigiam exame físico e evolução diária mais rigorosos. Porém, estas atividades raramente
foram prescritas na enfermaria e não foi encontrado nenhum registro de evolução de Enfermagem que documentasse a avaliação de diversos parâmetros também
importantes nesta fase. A intervenção Controle de Energia apareceu com freqüência nas duas unidades, respeitando a necessidade do doente. Já a intervenção Controle
de Eletrólitos foi observada somente na UTI, ainda que raramente. Todavia, observou-se que as características das prescrições de Enfermagem ( atividades de
Enfermagem ) não são uniformes dentre o enfermeiros. Sendo assim, a utilização de uma classificação de intervenções de Enfermagem proporcionaria uma linguagem
unificada, favorecendo a comunicação entre a equipe e a avaliação do cuidado prestado.
Participantes: Sarah Bortolucci Dagostino
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Resumo:
INTRODUÇÃO: No estudo intitulado “A corporalidade do cliente segundo as representações de estudantes de Enfermagem”, foi possível desvelar a significativa
dificuldade da estudante de enfermagem em lidar com as questões de sexualidade, emergentes da prática de promoção do cuidado ao cliente, além do sentimento de
estar invadindo a privacidade do mesmo ao expor sua intimidade. Esta segunda fase do estudo, é continuidade do mesmo por meio do aprofundamento na categoria
“invasão de privacidade e constrangimento”, mais especificamente nas subcategorias denominadas “sentimento de vergonha ao cuidar” e “expondo a intimidade do
outro”. Sabemos que o ato de cuidar na enfermagem estabelece uma relação muito próxima, íntima muitas vezes, de contato físico intenso e permeado por várias
sensações e sentimentos. Esta atuação diretamente sobre o corpo do cliente faz com que o(a) estudante de enfermagem entre em contato com a intimidade do mesmo.
OBJETIVOS: conhecer como os(as) estudantes percebem a invasão de privacidade do corpo do cliente; identificar quais as subjetividades emergentes desta situação.
METOGOLOGIA: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, fundamentado nos pressupostos da teoria da Representação Social. Foi realizado junto a 20 sujeitos
que cursam a 2ª, 3ª e 4ª séries do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Esta opção deve-se ao fato dos sujeitos estarem em um
período em que estão estagiando em hospitais e assim possamos atingir os objetivos propostos. Os dados foram obtidos em entrevista aberta (não-estruturada) com
duas perguntas norteadoras: 1) Quando presta cuidados, você se sente invadindo a intimidade do(a) cliente? 2) Como você se sente ao cuidar do corpo de um(a) cliente?
As entrevistas foram gravadas, transcritas e impressas para a realização da leitura flutuante do material. Como forma de tratamento dos dados utilizou-se o método
Análise de Conteúdo (Análise Categorial). RESULTADOS: Expressos pelas seguintes categorias e sub-categorias: a relação do cuidar e o sentimento de invasão de
privacidade; relações de gênero (o gênero enquanto dimensão de igualdade e desigualdade entre os sexos, os símbolos da cultura na construção do gênero, estereótipos
emergentes das relações de gênero); o corpo enquanto objeto de ensino (a participação do professor na relação estudante-cliente, a postura do(a) estudante junto ao
cliente, a importância da discussão do tema sexualidade na graduação de Enfermagem); a sexualidade no ambiente hospitalar. CONCLUSÕES: As representações do
sentimento de invasão de privacidade e intimidade pelas estudantes de enfermagem desvelou uma significativa relação de gênero nas práticas de cuidado, perpassando
tanto pela sexualidade humana quanto por suas imbricações no cotidiano das estudantes.
Participantes: Renata Campos de Lima, José Roberto da Silva Brêtas
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Resumo:
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) representa um grande problema para a saúde pública, constituindo-se numa pandemia crescente, inclusive no Brasil.
Crianças contaminadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV têm sua rotina diferenciada das demais, seja pela quantidade diária de remédios que elas tomam,
pelo gosto nada agradável deles, pelos cerceamentos advindos da tentativa de prevenção de doenças oportunistas, pelas freqüentes internações hospitalares, por
constantes discriminações sociais e pelas possíveis perdas de familiares infectados, o que gera um custo emocional e social para ela e sua família e acaba por interferir
no seu processo de crescimento e desenvolvimento (SILVA E LEITE, 2004). Considerando todos estes fatores, a assistência de enfermagem a essas crianças exige a
utilização de abordagens que permitam minimizar o estresse decorrente da própria situação, entre as quais se destaca o Brinquedo Terapêutico, que se constitui num
brinquedo estruturado para a criança aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas para a sua idade, que costumam ser ameaçadoras e requerem mais do que
recreação para resolver a ansiedade associada, devendo ser usado sempre que a criança tiver dificuldade em compreender ou lidar com a experiência (STELLE, 1981).
O Brinquedo Terapêutico se baseia na função catártica do brinquedo e tem sido utilizado pelos enfermeiros não só como um meio de alívio para as tensões impostas à
criança, mas também como uma possibilidade de comunicação pela qual podem dar explicação e receber informações da criança, a respeito do que as situações
significam para ela (RIBEIRO et al, 2002). Este estudo, descritivo e de natureza qualitativa, teve como objetivos: compreender como é para a criança a vivência de ser
portadora do HIV, a partir de suas manifestações numa sessão de Brinquedo Terapêutico e propiciar um meio de alívio para essas crianças. Foi realizado com crianças
de idades pré-escolar e escolar portadoras do HIV que realizam tratamento ambulatorial no Centro de Atendimento do Departamento de Infectologia Pediátrica – CeADIPe
da UNIFESP e que ainda não haviam vivenciado a revelação de seu diagnóstico. Os dados foram coletados por meio de uma sessão individual de Brinquedo Terapêutico
Dramático, tendo sido realizada análise de cada uma delas. As dramatizações, verbalizações e desenhos emanados nas sessões de Brinquedo Terapêutico permitiram
compreender que as crianças entendem que são portadoras de uma doença compartilhada por seus pais; que esta doença constitui-se num segredo; que elas têm
grande preocupação com as manifestações respiratórias e com a ocorrência de febre; que vivenciam o medo da morte; que os profissionais de saúde são bravos e
punitivos e que o tratamento é difícil e intrusivo, porém representa a saída para não “ficar mais doente”. O Brinquedo Terapêutico também propiciou à criança a
possibilidade de extravasar a tensão advinda de toda essa situação, o que elas manifestaram por meio da intensa dramatização de procedimentos, em especial os
relacionados com a utilização de agulhas. Permitiu, ainda, a expressão de seus desejos como o desejo de cura e o de reorganização da estrutura familiar. Desta forma,
as autoras consideram que os objetivos do estudo foram alcançados e reiteram que o Brinquedo Terapêutico é um importante instrumento de intervenção de enfermagem
que deve integrar o plano de assistência à criança.
Participantes: Yvone Aparecida Estevam de Souza Campos, Circéa Amalia Ribeiro, Regina Issuzu Hirooka de Borba, Edmara Bazoni Soares Maia
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Resumo:
Introdução. Estudos apontam que avanços nos meios diagnósticos e no tratamento do câncer têm aumentado a sobrevida dos pacientes portadores dessa doença.
Entretanto, o câncer ainda provoca medo e apreensão nos pacientes e seus familiares. No que concerne à enfermagem, uma das metas a ser alcançada na prestação
de cuidados aos pacientes com câncer é a de proporcionar-lhes o melhor nível de conforto e qualidade de vida possível. Dentro desse contexto, e com a finalidade de
aprofundarmos o conhecimento do impacto da doença e do tratamento na vida desses pacientes, desenvolvemos o presente estudo. Objetivo. Conhecer, a partir da
perspectiva dos pacientes com câncer, a repercussão que a doença e o seu tratamento tiveram nos diferentes âmbitos de sua vida pessoal, familiar e social. Método.
Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado com 13 pacientes de ambos os sexos, atendidos no Ambulatório de Quimioterapia de Adultos do
GMO/HSP/UNIFESP. Os dados foram coletados de junho a agosto de 2005, por meio de entrevista semi-estruturada. Para identificar as unidades temáticas foi utilizada
a análise de conteúdo, segundo Giorgi (1985), e os resultados discutidos à luz da concepção existencialista e de outros autores que abordam a perspectiva do paciente
que vivencia a experiência de ter câncer. Resultados. Três temas emergiram dos relatos dos pacientes. O primeiro deles mostra que o câncer provoca um impacto
significativo na vida dos mesmos, cujas manifestações foram agrupadas no tema “sofrendo o abalo da doença”. Por outro lado, o abalo sofrido mobiliza essas pessoas
a buscar formas de superar o impacto e reorganizar os diferentes aspectos que envolvem o seu dia-a-dia, como estratégia de enfrentamento da situação. Este fenômeno
constituiu-se no segundo tema denominado “redimensionando a vida”. O terceiro, “sentindo a necessidade de um cuidado sensível” refere-se à necessidade de
acolhimento e informação manifestada por parte dos pacientes. Conclusão. Estes resultados reforçam a importância de se colocar em prática, no atendimento aos
pacientes com câncer e seus familiares, os princípios da humanização do cuidado de enfermagem, de modo a apoiá-los no processo de enfrentamento das novas e
diversas situações que a doença e o tratamento acarretam. Deste modo, estaríamos somando forças para auxilia-los nesse processo.

Participantes:

Taís Cardoso Arthur, Maria Gaby Rivero de Gutiérrez
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Resumo:
Os profissionais da área de Enfermagem diferenciam-se pela atenção que atribuem ao ato de cuidar e ao indivíduo que está sendo cuidado. Esta categoria de profissionais
possui, portanto, grande potencial para reconhecer os problemas relacionados ao abuso de drogas e desenvolver ações assistenciais voltadas aos usuários destas
substâncias. Considerando-se a importância da interação entre os enfermeiros e os usuários de drogas e sabendo-se que a efetividade do cuidado pode ser comprometida
por ter um significado diferente para aquele que executa e para aquele que sofre a ação, o presente estudo objetiva conhecer como os enfermeiros avaliam o cuidado
prestado aos usuários destas substâncias e como os usuários de drogas percebem este cuidado. Por ser um estudo sobre imagens e opiniões em relação a um
determinado tema, optou-se por utilizar uma abordagem metodológica qualitativa. Este método de investigação visa oferecer recursos para entender a visão que os
segmentos estudados possuem sobre o tema, utilizando seus próprios valores e definições. A amostra, intencional e por critérios, foi construída por técnica de bola-deneve e utilizou os seguintes instrumentos de pesquisa: informantes-chave, questionário semi-estruturado e entrevista em profundidade. Foram realizadas 9 entrevistas
com Enfermeiros, sendo que 5 deles pertencem a Unidades Básicas de Saúde, 3 deles trabalham em Prontos Socorros e 1 atua em Unidade de Terapia Intensiva. Até
o presente momento não foram obtidos resultados conclusivos. Dados preliminares deste estudo não permitem generalizações - pois ainda não atingiram o ponto de
saturação teórica - mas revelam que alguns enfermeiros enxergam o tema “drogas” por meio de uma conotação extremamente negativa e o usuário de drogas como um
sujeito responsável pela sua própria destruição. Como paciente, ele geralmente atua de maneira inadequada durante o atendimento que é prestado, o que é manifestado
por atitudes agressivas e não colaborativas. Os profissionais entrevistados revelam que as principais dificuldades no atendimento a um usuário de drogas são: o medo
de atitudes inesperadas que podem ocorrer durante o atendimento de usuários intoxicados; a não-aceitação, por parte do usuário, de que ele é dependente da droga; a
falta de informações para o manejo e para o tratamento destes pacientes (por desconhecerem uma maneira padronizada e efetiva de atendimento a eles); e até mesmo
o preconceito por parte dos profissionais. Apesar disso, eles consideram que os enfermeiros possuem subsídios necessários para atuar no tratamento da dependência
química. Quanto à visão dos usuários de drogas sobre o trabalho dos enfermeiros, não foi possível iniciar a coleta de dados com este segmento, por conta de dificuldades
no acesso a eles.
Participantes: Tatiana Cristina Diniz Ferreira, Solange Aparecida Nappo, Zila Van der Meer Sanchez, Lúcio Garcia de Oliveira
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Resumo:
Esse estudo tem como objetivo identificar os trabalhos realizados no contexto da massagem de bebê e apresentar um panorama para visualização da abrangência do
projeto de extensão comunitária Grupo de Massagem e Estimulação de Bebês - GMEB. Ao longo de sua trajetória, desde 1996, este grupo vem realizando atividades de
assistência e ensino, pondo em destaque o desenvolvimento da pesquisa como uma trajetória metodológica de vivenciações, com desdobramentos em cursos, palestras
e acessorias a instituições de saúde e educação infantil, o que nos mobiliza compartilhar as experiências e os conhecimentos produzidos. Em seu caráter interinstitucional
o GMEB encontra-se vinculado ao Grupo de Pesquisa Educação e Produção do Conhecimento da Faculdade de Educação da Pontífica Universidade Católica de São
Paulo, tendo como linha de pesquisa a construção e a produção do conhecimento na intervenção educativa por meio do qual tem assumido responsabilidades para com
a educação inicial e formação de profissionais da área da saúde. A articulação da pesquisa como ação educativa, vem possibilitando integrar estudos de natureza
fenomenológicas, na perspectiva do desenvolvimento neuropsicomotor, visando a humanização dos cuidados infantis. Para viabilizar a apresentação do panorama
proposto foi realizado um estudo descritivo, exploratório e retrospectivo. Os resultados serão apresentados em forma de gráficos, contemplando a dinâmica dos
atendimentos, assim como a produção do conhecimento decorrente do GMEB. Com o levantamento parcial dos dados sobre os trabalhos desenvolvidos, verificamos
que hoje a aderência da população ao serviço se apresenta de maneira crescente. A produção científica efetivada sobre a temática da massagem em bebês, reflete o
envolvimento e interesse da comunidade acadêmica, o que reforça nosso entusiasmo pela importância dessa forma de intervenção que vem contribuindo para a
otimização da maternagem e da qualidade dos cuidados profissionais.
Participantes: Shimeny Matsumoto, Maria das Graças Barreto da Silva, Vitória Helena Cunha Espósito
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Resumo:
A adolescente do mundo atual vive em uma sociedade onde as relações sexuais iniciam-se precocemente razão pela qual buscam métodos eficazes de contracepção
tendo como preferência os hormonais. Dentre os hábitos adquiridos durante a adolescência, destaca-se o tabagismo que, quando associado a hormônios, predispõe as
usuárias ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Com o objetivo de conhecer a prevalência do tabagismo entre adolescentes que utilizam contracepção
hormonal e oferecer subsídios para a implantação de estratégias no combate ao tabagismo em programas educativos entre adolescentes realizou-se estudo descritivo
e transversal. A amostra populacional foi composta por 62 adolescentes do sexo feminino, com vida sexual ativa, usuárias de anticonceptivos hormonais, matriculadas
no Programa de Planejamento Familiar da Universidade Federal de São Paulo, no período de dezembro de 2005 a abril de 2006. Os resultados revelam que as
adolescentes tinham em média 16,2 anos e 45,2% possuíam ensino médio completo. Apresentavam doenças pré-existentes 17,7%. A menarca ocorreu, em média, aos
12,2 anos, tinham tempo de sangramento médio de 4,6 dias e 37,1% referiram irregularidade menstrual. Entre elas, 53,2% já haviam engravidado, sendo 84,8% uma
vez. As vias de administração de escolha e uso dos métodos hormonais foram: parenteral (40,3%), oral (30,7%) e subdérmica (29,0%). A prevalência do tabagismo foi
de 9,7%, sendo que 27,4% foram fumantes e 62,9% nunca fumaram. A maioria (46,9%), iniciou o hábito por influência de amigos sendo unânime o desejo de parar de
fumar. Apenas 11,3% referiram conhecer as complicações causadas pelo uso associado de contraceptivo hormonal e tabaco. A prevalência do tabagismo associado à
contracepção hormonal na adolescência encontrada foi baixa, no entanto, percebe-se a necessidade de mais informações sobre os malefícios desta associação em
programas educativos voltados a esta população.
Participantes: Adriana Nascimento de Oliveira, Cristina Aparecida F. Guazzelli, Márcia Barbieri
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Resumo:
Introdução: A sepse severa é definida como uma disfunção sistêmica ou anormalidade de perfusão tecidual relacionada à infecção, sendo que a ocorrência de hipotensão,
não revertida facilmente com a reposição de volume, caracteriza o choque séptico. Enfermeiras desempenham importante função na identificação precoce de sinais
indicativos do agravamento da sepse, promovendo intervenções imediatas da equipe multiprofissional para o restabelecimento de pacientes em choque séptico. A rapidez
com que o tratamento inicial é instituído promove o controle de alterações clínicas e a reposição rápida de volume intravascular é uma das principais terapêuticas, para
a reversão do choque.
Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo verificar os modos de implementação da reposição de volume intravascular de crianças em choque séptico, na fase inicial de
atendimento.
Casuística e Método: Estudo retrospectivo de análise documental das intervenções relativas à reposição de volume intravascular de crianças em choque séptico, na fase
inicial de atendimento, realizadas pela equipe interdisciplinar de uma Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) da cidade de São Paulo.
A coleta de dados foi realizada no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME), no período de fevereiro a abril de 2006. A população foi composta pelos registros
hospitalares de crianças que possuíam o diagnóstico de choque séptico, designado com Código Internacional de Doenças (CID) 41.9, no período de janeiro a dezembro
de 2005. O levantamento resultou na identificação de 23 crianças, contudo, devido a não disponibilidade da documentação de um paciente, a analisaram-se 22 (95,6%)
prontuários. Variáveis relativas à caracterização da amostra, da terapia intravenosa e da reposição fluídica foram investigadas. A análise de variáveis numéricas é
apresentada segundo média aritmética e as categóricas conforme freqüências absoluta e relativa.
Resultados: A análise dos registros resultou na impossibilidade de identificação do momento do choque séptico em três (13,6%) crianças, com isso, uma amostra de 19
(86,4%) pacientes foi investigada. Como algumas crianças apresentaram mais de um episódio de choque séptico, foram analisados 22 registros de atendimento inicial.
Quanto às características das crianças identificou-se média de idade de 23 meses, seis (31,6%) eram do sexo feminino e 13(68,4%) do sexo masculino, a média de
tempo de internação na UCIP foi de 17,4 dias, 10(52,6%) tiveram alta da UCIP e nove(47,4%) morreram. Quanto às características da terapia intravenosa, nas 22
situações de atendimento registraram-se uso de nove(32,2%) cateteres intravenosos periféricos e 19(67,8%) cateteres intravenosos centrais, sendo que se obteve uma
média de 1,47 cateteres por criança. Pôde-se verificar o registro de uso de bombas de infusão para administração rápida de volume em um(4,5%) atendimento. A solução
mais utilizada para a reposição foi o Cloreto de Sódio a 0,9% em água - NaCl 0,9% (20=90,9%), seguida de albumina (8=36,4%). Soluções cristalóides foram empregadas
em 11(50,0%) reposições, cristalóides e colóides (albumina e plasma) em 10 (45,5%) e em um (4,5%) atendimento não se identificou registro de reposição fluídica. Na
primeira reposição de volumes nos 22 episódios analisados os registros demonstraram que em 16(72,7%) o volume administrado de solução foi inferior a 20ml/Kg, em
seis(27,3%) entre 20 e 60 ml/Kg e em nenhum o volume foi superior a 60ml/kg. O uso de fármacos vasoativos foi identificado em 21(95,4%) situações de atendimento.
Conclusão: Em uma amostra de 19 crianças em choque séptico, predominantemente lactentes do sexo masculino, verificou-se registro de uso de 1,47 cateteres por
paciente, destacando-se os de localização central, durante o atendimento inicial. Diminutos foram os apontamentos de uso de bombas de infusão que poderiam garantir
efetividade de precisa e rápida administração dos fluidos prescritos. Para a reposição de volume intravascular identificou-se que o NaCl0,9% foi a solução mais utilizada,
tanto isoladamente como em associação com colóides e outros cristalóides (Ringer lactato). Na primeira reposição rápida de fluidos, majoritariamente (72,7%) os
registros demonstraram emprego de volumes inferiores aos preconizados na literatura (20 ml/kg).
Agradecimento: CNPq - Fomento à pesquisa processo nº 476295/2004-1: Estudo de intervenções e tecnologias aplicadas ao cuidado de enfermagem pediátrica, para a
promoção da segurança do paciente submetido a terapia intravascular.
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Resumo:
A infecção leva a uma reação inflamatória que pode evoluir para um choque séptico, insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas e até ao óbito. Sabe-se que os principais
fatores de risco para o estado inflamatório em pacientes com insuficiência renal crônica são os elevados níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, uremia e tratamento
dialítico. Um estudo realizado por Barbosa et al. (2004) com pacientes renais crônicos em hemodiálise, colonizados pelo Enterococcus resistente à vancomicina (VER)
sugere um estado inflamatório exacerbado em relação aos pacientes renais crônicos não colonizados. Essa pesquisa tem como objetivo esclarecer se a colonização por
bactérias MR predispõe um estado inflamatório exacerbado em pacientes em hemodiálise. Realizou-se um estudo de coorte retrospectivo com dados de 300 pacientes
em hemodiálise no Serviço de Nefrologia do Hospital São Paulo (UNIFESP). Destes, 11 estão colonizados concomitantemente por Staphylococcus aureus resistente à
meticilina (MRSA) e VER . A etapa de investigação do estado inflamatório nesta população está em fase de coleta de sangue.
Participantes: Ieda Mayumi Sendai, Marília de Souza Oliveira, Dulce Aparecida Barbosa
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Resumo:
A infecção leva a uma reação inflamatória que pode evoluir para um choque séptico, insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas e até ao óbito. Um estudo realizado por
Barbosa et al. (2004) com pacientes renais crônicos em hemodiálise, colonizados pelo Enterococcus resistente à vancomicina (VER) sugere um estado inflamatório
exacerbado em relação aos pacientes renais crônicos não colonizados. Estes achados se estendem aos transplantados renais pois estes pacientes apresentam uma
alta prevalência de colonização por bactérias MR se comparado aos serviços americanos, segundo demonstrado por Freitas et al. (2004). Essa pesquisa tem como
objetivo esclarecer se a colonização por bactérias MR predispõe um estado inflamatório exacerbado em pacientes transplantados renais. Realizou-se um estudo de
coorte retrospectivo com dados de 296 pacientes transplantados renais do Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (FOR). Destes, 11 estão
colonizados concomitantemente por Staphylococcus aureus e VER e 4 por S. aureus resistente à meticilina (MRSA) e VER. A etapa de investigação do estado inflamatório
nesta população está em fase de coleta de sangue.
Participantes: Marília de Souza Oliveira, Ieda Mayumi Sendai, Dulce Aparecida Barbosa
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Resumo:
Este estudo foi realizado com a temática voltada à percepção do universo da adolescente, gestante portadora do vírus HIV, buscando compreender o significado desta
vivência para ela. Optamos em utilizar a pesquisa qualitativa na modalidade fenomenológica, por possibilitar uma abordagem dos fenômenos humanos tais como
experienciados, por meio das descrições dos sujeitos em estudo. Os sujeitos foram três adolescentes gestantes cujo diagnóstico era soropositivo para o vírus HIV, sendo
os dados coletados em um ambulatório de doenças infecto-contagiosas vinculado a um Hospital Universitário, por meio de uma entrevista baseada na seguinte questão
norteadora: “Como é para você vivenciar sua gravidez com o HIV?”, a qual foi posteriormente transcrita na íntegra para análise e compreensão da estrutura do fenômeno.
As descrições foram lidas e relidas e em resposta a questão norteadora , foram realizados cortes que resultaram em pequenas partes denominadas “unidades de sentido”.
As “unidades de sentido” as quais foram agrupadas por semelhança, geraram subtemas que foram reagrupados agora, em temas com a finalidade de organizar e facilitar
a compreensão das experiências em profundidade adequada. Os temas assim se apresentaram: vivenciando a gravidez difícil relacionada à doença sabidamente letal;
guardando o segredo da doença e vivenciando o sofrimento da família e amigos; cuidando da saúde e de ser mãe: cumprindo o tratamento; planejando o futuro;
preocupando-se com o bebê; sentindo-se bem com a gravidez. Com o desenvolvimento dos temas, foi possível identificar o sentido de como é experienciar a gestação
frente ao diagnóstico da soropositividade do vírus HIV para a adolescente. Os resultados evidenciam que as adolescentes têm vivenciado sua gestação como uma
experiência difícil pela presença do HIV, o que gera sofrimento. Este sentimento causa tristeza - aspecto revelador de mágoa ou aflição, independente da gravidez ou
não. Referem compartilhar o diagnóstico apenas às pessoas mais próximas, pelo medo de críticas e receio à resposta social da AIDS. Esta vivência envolve também o
sofrimento de familiares segundo a visão das gestantes. Consideram o tratamento importante, cumprindo tudo o que é possível fazer perante o diagnóstico para evitar
a transmissão vertical. Apesar da gestação soropositiva para o HIV ser vivenciada como uma experiência difícil, planejam estudar ou trabalhar, expressando ora
angustiadas ora bem e felizes com o filho que está por vir, indicando assim a ambigüidade dos sentimentos. Isso coincide com a caracterização da adolescência como
período rico em manifestações emocionais, com a presença de ambigüidade também de papéis como os infantil-adulto. Há o duplo pressuposto racionalista, com
mudanças de valores e conseqüente construção da personalidade. Por isso, é fundamental que o enfermeiro tenha uma visão de saúde materno-infantil mais ampla,
considerando-a em suas especificidades e que esta, seja compreendida não isoladamente das relações sociais estabelecidas, pois, o entendimento do processo saúdedoença perpassa desde o processo biológico até o sócio-emocional. Como vemos este estudo reforça a necessidade dos enfermeiros e dos profissionais da área da
saúde Perinatal apresentarem um senso de responsabilidade muito grande em desempenhar o cuidado à adolescente HIV+ no ciclo gravídico-puerperal, principalmente,
no que diz respeito à forma de comunicação usada para abordá-las, visto que a comunicação é uma das principais ferramentas na Enfermagem para o estabelecimento
de interação humana. Diante do exposto, o presente trabalho possibilitou-nos o desvelamento do fenômeno ser adolescente, gestante, portadora do vírus HIV, como:
Vivenciando com força a ambigüidade de ser mulher, adolescente, gestante, soropositivo para o HIV, mãe, e acima de tudo vencedora. Por meio do movimento de
aproximação e distanciamento, implicou-se numa abertura, particularmente para mim Acadêmica de Enfermagem, em expor-me às tensões, às contradições, deparandome com as possibilidades interpretativas que se abriram à compreensão numa postura livre de valores e crenças preconcebidos. Possibilitou-me ainda perceber as
relações humanas em diferentes perspectivas, o que permitirá subsidiar propostas acerca do cuidado de Enfermagem no meu futuro profissional, pois pretendo caminhar
nesta dimensão que muito contribuiu para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Participantes: Cinthia Mika Kikuchi, Conceição Vieira da Silva, Maria das Graças Barreto da Silva, Liliana Pião de Carvalho
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Resumo:
Introdução e Objetivos: Em pacientes internados a depressão é sub-diagnosticada e sub-tratada. Por se tratar de uma morbidade de alta prevalência, é desejável que se
aumente a identificação desta, pois está intimamente ligada a maior morbi-mortalidade.O objetivo do presente estudo é avaliar a capacidade do médico não psiquiatra
em identificar um quadro de depressão, além de caracterizar as condutas diagnósticas e terapêuticas.
Matérias e Métodos: O trabalho utilizou para o diagnóstico e rastreamento da depressão a Hospital Depression Scale (HAD) e foi conduzido nas enfermarias clínicas de
hospital geral universitário. Após a aplicação dos instrumentos, por um único pesquisador, deu-se a análise de prontuário médico de internação do paciente. A análise
do prontuário foi feita por dois pesquisadores. Na análise, foram levantados, dentre outros fatores itens como: idade, sexo, enfermaria de internação, tempo de internação,
uso de medicação psicotrópica, diagnósticos médicos/psiquiátricos, menção a aspectos psicológicos no prontuário, condutas em morbidades psiquiátricas e solicitação
de interconsulta.
Resultados: Cinqüenta e quatro (54) pacientes masculinos (57,40%) e femininos (42,60%) foram avaliados em sete (7) enfermarias clínicas. A media de idade foi de
52,148 anos e a média de tempo de internação dos pacientes foi de 13,759 dias. A percentagem dos pacientes por enfermaria foi as seguintes: Clínica médica masculina
(20,37%), Clínica médica feminina (22,22%), Pneumologia (11,11%), Gastroenterologia (14,81%), Cardiologia (9,259%), Endocrinologia (3,70%), Neurologia (18,51%).
Em análise do prontuário, encontrou-se depressão em 4 casos (7,407%), havendo alguma ação terapêutica em 3 casos(75%). A média de escores de HAD-D foi de 5,24
e doze pacientes (22,22%) apresentaram escores condizentes com depressão.
Conclusão: Evidências indicam que a depressão é sub-diagnosticada e sub-tratada em pacientes internados. Dos pacientes identificados com depressão, existe alguma
ação terapêutica em parte considerável destes, mas não é a considerada ideal. Uma análise mais criteriosa dos dados levantados será feita, para que se identifique
outros fatores imbricados nesta situação clínica.
Participantes: Gabriel Frazin Rusca, Vinícius Ynoe de Moraes, Miguel Roberto Jorge
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Resumo:
Introdução: O tabagismo é atualmente a principal causa de morte passível de prevenção e a questão de saúde pública mais importante em diversos países. De acordo
com dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que haja no mundo 1 bilhão e 200 mil fumantes, e que 3 milhões e 500 mil destes morrem por ano. Este índice
tende a crescer, elevando-se a 10 milhões de mortes por ano nos próximos 10 anos, a maioria destas em países em desenvolvimento. Estima-se que no Brasil 80 mil
pessoas morram precocemente devido ao tabagismo, com esse número aumentando a cada ano.
O uso das demais drogas entre os adolescentes, declina com a idade. Isto, no entanto, não acontece com o tabaco.
Estima-se que 60% daqueles que venham a fumar por mais de 6 semanas irão continuar fumando por mais 30 anos e que 30 a 50% das pessoas que começam a fumar,
criam dependência decorrente do uso problemático. Embora o primeiro uso do cigarro seja tipicamente marcado por efeitos desagradáveis como dor de cabeça, tonturas,
nervosismo, insônia, tosse e náusea, estes efeitos diminuem rapidamente. Isto possibilita novas tentativas até que se desenvolva tolerância a droga, estabelecendo um
padrão típico de consumo diário. Num período que pode ser de apenas alguns meses, alguns fumantes já começam a apresentar os primeiros sintomas de uma síndrome
de abstinência. Os sintomas e a magnitude da síndrome de abstinência podem persistir por meses e dependendo de sua gravidade são pouco tolerados.
Um dos sintomas mais importantes para o manejo da síndrome de abstinência da nicotina é a fissura. É preciso sistematizar sua detecção como parte do tratamento e
também sua abordagem. A fissura, um forte impulso subjetivo para usar uma substância psicotrópica, tende a ser experimentada pela maioria dos indivíduos com
dependência e portanto, tem merecido mais atenção e pesquisa nesta última década. Utilizando-se qualquer modelo etiológico de “fissura”, é consenso que quanto maior
a gravidade da dependência, maior os transtornos dela decorrentes, como a síndrome de abstinência e a intensidade do fenômeno.
Objetivo: analisar a “fissura” dos fumantes que chegam para o tratamento no ambulatório especializado.
Método: O serviço ambulatorial TRATFUMO é gratuito e está em funcionamento desde 20 de março de 2006 na Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (UNIAD) da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Fazendo parte de um protocolo de entrevista inicial aplica-se além de outros instrumentos o questionário para a
investigação da fissura, o Smoking Urge Brief,, validado por Ilana Andretta em 2004; uma escala visual analógica para avaliação do paciente e do entrevistador quanto
a intensidade da fissura e perguntas qualitativas sobre o fenômeno.
Resultados: 110 pacientes homens, entre 18 e 55 anos buscaram o TRATFUMO para cessar de fumar. A idade média da amostra foi de 43 anos; sendo 66% casados e
13,6% solteiros. Com Ensino Médio completo apresentaram-se 33,6% e 21% com Ensino Superior completo, portanto a maioria com boa escolaridade. A renda média
familiar de até 3 salários mínimos foi referida por 13,6%; de 3 a 5 por 36,3%; 5 a 10 por 18% e 10 a 20 por 13,6%. Estavam empregados, 60% dos fumantes. Em relação
à dependência de nicotina, 68% apresentaram-se dependentes graves; a média de anos de uso do cigarro de tabaco foi de 27,5 anos, sendo que apesar deste uso
crônico, apenas 16% buscaram tratamento anteriormente. Em relação à fissura avaliada ao final da entrevista inicial, após o período de tempo mínimo de 1 hora sem
fumar, encontrou-se que em 50% dos pacientes, segundo o Smoking Urge Brief, 66% apresentava fissura moderada e 23% intensa. O sintoma ansiedade aumentada
relacionou-se à fissura em 90% dos casos.
Discussão: Observou-se que a maioria dos pacientes relata uma moderada/alta fissura, sendo que poucos não referiram o sintoma. A fissura pôde ser referida como um
forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância; uma necessidade imperiosa, uma urgência em usar novamente a droga logo após o consumo, ou
mesmo um desejo de fumar após períodos mais prolongados de abstinência. A necessidade de aliviar os sintomas desprazeirosos como a ansiedade desencadeados
pela sua falta da substância, assim como o prazer por fumar são justificativas mais freqüentes para a dificuldade de cessar. Este sintoma antecede a recaída mesmo
para aqueles que conscientemente desejam parar de fumar.
Considerações Finais: Estratégias de desenvolvimento de habilidades para lidar com a fissura são preconizadas e devem ser utilizadas em todas as sessões do
tratamento.
Sendo a “fissura” um sinal de condicionamento cognitivo, afetivo e comportamental, dependente de pistas do ambiente, do humor, da memória, das relações interpessoais
e de muitos outros fatores, muitas pesquisas ainda são necessárias na tentativa de auxiliar o paciente e os profissionais no seu manejo, diminuindo as dificuldades e
melhorando a efetividade do tratamento, pois a fissura é considerada pela maioria dos pacientes um obstáculo na recuperação.
Participantes:
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Resumo:
Introdução:
O Carcinoma Medular de Tiróide (CMT) é uma neoplasia rara (1 afetado em 30.000 indivíduos) e corresponde a 5-10% de todos os cânceres tiroidianos. Pode ocorrer
sob a forma esporádica (70-75% dos casos) ou hereditária (25-30%). Apresenta-se como um tumor maligno que acomete as células C ou parafoliculares da tiróide,
produtoras de calcitonina. O desenvolvimento de CMT está relacionado a um grande número de mutações genéticas. No caso, estão localizadas no oncogene RET, que
se situa na região 10q11.2. A forma hereditária do Carcinoma Medular de Tiróide pode apresentar-se sob três subtipos: Neoplasia Endócrina Múltipla 2A, Neoplasia
Endócrina Múltipla 2B e Carcinoma Medular de Tiróide Familial. Todos são transmitidos sob o padrão de herança autossômico dominante, com penetrância, relacionada
à idade, próxima de 100% e expressividade variável de acordo com o subtipo e a mutação envolvida. Há uma certa correlação genótipo-fenótipo no desenvolvimento do
Carcinoma Medular de Tiróide, ou seja, os diferentes quadros clínicos observados nas diversas famílias afetadas estão associados a mutações específicas localizadas
no oncogene RET.
Material e Métodos:
Foram estudados os códigos genéticos de 26 pacientes de uma família com 3 indivíduos apresentando diagnóstico confirmado de Carcinoma Medular de Tiróide. O
estudo baseou-se na análise do oncogene RET a partir de linfócitos obtidos por punção venosa, através de métodos como PCR, eletroforese, seqüenciamento dos éxons
envolvidos e posterior comparação com o padrão normal de bases nitrogenadas.
Resultados:
Por meio desses procedimentos, foi descoberta a mutação responsável pelo desenvolvimento de CMT na família em estudo: uma troca de uma base nitrogenada no
códon 791 do éxon 13 do oncogene RET que leva à substituição do aminoácido Tirosina pelo Fenilalanina no domínio intracelular da proteína transmembrana RET
(Y791F ou Tyr791Phe).
Conclusão:
Diante desses resultados, à luz da literatura científica pertinente e corroborando o quadro clínico dos pacientes, podemos classificar essa mutação como uma das
alterações associadas ao subtipo Carcinoma Medular de Tiróide Familial (CMTF). Com isso, fornecemos uma base genética para o estabelecimento do prognóstico,
possibilitando, a partir dele, o tratamento adequado dos portadores da mutação, uma vez que a idade de realização de tiroidectomia profilática tem sido recomendada
com base no diagnóstico genético. Como até o presente momento não havia relato na Literatura Médica brasileira de famílias portadoras da mutação encontrada,
descrevemos a relação genótipo-fenótipo observada, além de compará-la a quadros clínicos relacionados à mesma alteração descritos na Literatura Médica mundial.
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Resumo:
A síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) é caracterizada pela obstrução completa ou parcial recorrente das vias aérea superiores durante o sono,
resultando em períodos de apnéia, dessaturação de oxihemoglobina e despertares noturnos freqüentes com conseqüente sonolência diurna; tem como fatores de risco
idade, obesidade, aumento da circunferência cervical dentre outros; se não tratada pode aumentar a mortalidade. Apresenta uma predileção pelo sexo masculino, sendo
que a incidência nos homens e mulheres de meia idade varia na literatura entre 1 a 5% e 1.2 a 2.5%, respectivamente, podendo aumentar com a idade. Associa-se
freqüentemente a outras doenças cardiovasculares, estimando-se que 40% dos pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica apresentam SAHOS associada,
não diagnosticada e não tratada. A lesão endotelial foi documentada através da produção aumentada de moléculas de adesão, levando a maior ligação de monócitos ao
endotélio A SAHOS pode também desencadear o estresse oxidativo recorrente. A homocisteína também foi descrita como aumentada nessa síndrome, como resultado
de disfunção endotelial combinada com excessiva formação de radicais livres. Os pacientes encaminhados ao Instituto do Sono com suspeita clínica de SAHOS foram
submetidos a polissonografia basal e coleta de 20 ml de sangue venoso, na manhã subseqüente para análise laboratorial dos seguintes parâmetros: colesterol total e
frações, triglicérides, proteína C reativa (PCR), tempo de coagulação, hemograma, ácido úrico, creatinina, sódio, potássio, folato, velocidade de hemossedimentação
(VHS) e vitamina B12. Foram definidos dois grupos: um grupo controle constituído por pacientes com índice de apnéia e hipopnéia (IAH) menor que 5 e um grupo de
estudo constituído por pacientes com IAH maior que 15. Os resultados parciais estão sendo tabulados e analisados. Espera-se que pacientes com SAHOS apresentarão
incremento do perfil lipídico, déficit da função renal e alteração nas provas inflamatórias.
Participantes: César Augusto Guerra
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Resumo:
Introdução: P. aeruginosa assume um papel importante como agente etiológico das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo a causa mais freqüente de
infecções do trato respiratório. Devido a sua resistência intrínseca a diversos antimicrobianos e capacidade de desenvolver resistência durante a terapia, as opções
terapêuticas são limitadas no tratamento das infecções causadas por este patógeno. Os agentes da classe das fluoroquinolonas têm sido amplamente utilizados devido
às suas propriedades farmacocinéticas e sua potente atividade antibacteriana contra esta espécie. Geralmente, a resistência as quinolonas é conseqüente de mutações
nas regiões determinantes de resistência as quinolonas (“QRDR - determining quinolone resistance region”) dos genes gyrA e parC, que codificam as enzimas DNA
girase e topoisomerase IV, respectivamente. Estas enzimas constituem o principal alvo de ação das fluoroquinolonas. Portanto, o uso dessas drogas deve ser cauteloso
e acompanhado de novas estratégias de tratamento que não favoreçam a seleção de mutantes resistentes. Uma dessas estratégias é a concentração que previne o
aparecimento de mutantes resistentes, a MPC. De acordo com este conceito, a seleção de mutantes resistentes ocorre em uma área denominada de janela para a
seleção de mutantes (JSM). Esta se situa entre o intervalo compreendido entre a concentração inibitória mínima (MIC) e a MPC. Objetivo: O principal objetivo deste
estudo foi avaliar as mutações nas QRDR nos genes gyrA e parC em amostras mutantes de P. aeruginosa obtidas na JSM. Materiais e Métodos: Cinco amostras
selvagens e 28 amostras mutantes de P. aeruginosa obtidas dentro da JSM das drogras ciprofloxacina (CIP), gatifloxacina (GAT) e levofloxacina (LEV), mensuradas
previamente, foram analisadas para determinação do mecanismo de resistência. A amplificação das QRDR dos genes gyrA e parC foi realizada pela técnica da reação
da polimerase em cadeia (PCR). Foram utilizados os primers 5´CGTGTCCTTTATGCCATG 3’ (fita sentido) e 5’ATGTTGGTCGCCATGC 3’ (fita anti-sentido) para
amplificação do gene gyrA, e os primers 5’TGAGCCTGGAAGGGGTC 3’ (fita sentido) e 5’GTCCACCAGCGGATAGC 3’ (fita anti-sentido) para amplificação do gene parC.
As condições de termociclagem foram: dez minutos a 95ºC para o primeiro ciclo, seguidos por 35 ciclos de um minuto a 95ºC, um minuto a 50ºC (gyrA) ou a 47ºC (parC),
e um minuto a 72ºC. A reação de seqüenciamento dos respectivos amplicons foi realizada com as seguintes condições de termociclagem: 1 ciclo de 94ºC por 2 minutos,
seguido de 25 ciclos de 96ºC por 10 segundos, 50ºC por 30 segundos e 60ºC por 4 minutos. Resultados: Nenhuma amostra selvagem apresentou mutações na QRDR
do gene gyrA, enquanto mutações do tipo Thr-83-Iso ocorreram em 4 amostras mutantes obtidas nas concentrações próximas ao MPC, com exceção da amostra P1200, que sofreu mutação imediatamente após a MIC. Não foram encontradas mutações na QRDR do gene parC, tanto para as amostras selvagens, quanto para as
mutantes. Conclusão: A MPC tem sido utilizada para guiar o regime terapêutico (agente antimicrobiano e dosagem) mais adequado com o intuito prevenir o crescimento
de mutantes resistentes, e, conseqüentemente, falência terapêutica durante o tratamento. A MPC tem sido mensurada para poucas combinações patógeno-droga. Em
todos os patógenos testados contra fluoroquinolonas, foram encontradas mutações nas regiões QRDR dos mutantes. Neste estudo, este padrão não foi observado em
P. aeruginosa, pois somente 4 amostras apresentaram mutações nesta região. O surgimento de outros mecanismos de resistência como, a hiperexpressão dos sistemas
de efluxo ou alterações das proteínas da membrana externa, poderiam estar presentes nos mutantes resistentes recuperados neste estudo. Além disso, este
microrganismo é altamente adaptável. Portanto, quando exposto a certas concentrações de drogas (dentro da JSM) estas bactérias podem desenvolver uma resistência
adaptativa, que não é estável, ou seja, não é mantida quando a exposição a droga é removida.
Participantes: Adriana Giannini Nicoletti, Juliana Gugel, Andrea dos Santos Pereira, Mariana Castanheira, Renata Cristina Picão, Ana Cristina Gales
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Resumo:
A maior complicação após cirurgia radical do câncer de colo uterino (Wertheim-Meigs) é a disfunção vesical por lesão dos plexos nervosos sensitivos e motores do
músculo detrusor da bexiga. Porém, o tipo de alterações apresentadas não está bem caracterizado na literatura. Assim sendo, esse estudo visa avaliar pacientes
submetidas a tal procedimento desde 1998 na UNIFESP-EPM. Para tanto, realizaremos uma avaliação clínica, em que será levado em conta a sintomatologia da paciente,
e uma avaliação baseada em exame complementar, pelo estudo urodinâmico, que deverá fornecer dados quantitativamente mais precisos. Serão discriminados os dados
relevantes como doenças associadas, extensão da cirurgia, estádio da lesão e recidiva. No momento o estudo se encontra na fase de coleta de dados e realização dos
estudos urodinâmicos para, logo após o final destes, os resultados serem analisados.
Participantes: Marcus Vinicius Gimenes
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Análise retrospectiva da sensibilidade da citologia oncológica cérvico-vaginal no diagnóstico do
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Resumo:
Em todo mundo, são relatados 490.000 novos casos/ ano, com mortalidade anual de 288.000 mulheres. Isso corresponde a aproximadamente 12% de todas as neoplasias
malignas diagnosticadas nas mulheres sendo que quase metade delas morrerá por estes cânceres.
O tempo de evolução da neoplasia do colo uterino é lento. Quando tratadas em estágios iniciais, as taxas de cura e de intervalo livre de doença são elevadas, daí a
importância de um rastreamento adequado, feito hoje baseado na citologia oncótica.
Estudos publicados pelo FDA americano sobre a citologia oncológica apontam para uma sensibilidade de aproximadamente 50%, mesmo tendo sido seguidos todos os
critérios técnicos de coleta e análise citológica.
O objetivo deste estudo é avaliar a discrepância entre citologia oncológica cérvico-vaginal e a histologia das biópsias nas pacientes com diagnóstico de neoplasia invasora
do colo uterino atendidas na Disciplina de Oncologia Ginecológica da UNIFESP, demonstrando a limitação da citologia como método de rastreamento isolado do
carcinoma do colo uterino.
Selecionamos os dados através da revisão dos prontuários médicos das pacientes que foram internadas no Hospital São Paulo – Escola Paulista de Medicina/UNIFESP
entre os anos de 2000 e 2005. Estas pacientes tiveram diagnóstico clínico, citológico ou histológico de neoplasia intraepitelial de graus variados e foram submetidas,
posteriormente, ao tratamento proposto de acordo com as normas vigentes no serviço e estabelecidas pela FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia).
O trabalho se encontra na fase de análise estatística dos dados coletados nos prontuários, os quais serão discutidos no dia da apresentação e no relatório final.
Participantes:

Murilo Teixeira Macedo
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Avaliação Clínica para Triagem de Pacientes Afetados pela Síndrome do X frágil entre Pacientes
com Retardo Mental Idiopático
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Resumo:
Retardo mental (RM) é uma condição caracterizada pelo comprometimento das capacidades cognitivas e adaptativas, manifestada durante o período de desenvolvimento,
contribuindo para um baixo nível intelectual, seja ele de aquisição de conhecimento, de linguagem ou das habilidades sociais. Pode ocorrer associado a algum outro
comprometimento físico ou mental, ou de modo isolado. A síndrome do X frágil é a causa hereditária mais freqüente de retardo mental em homens e a segunda causa
genética mais freqüente, após a trissomia do cromossomo 21. Essa síndrome acomete aproximadamente 1:4000 homens e 1:8000 mulheres, representando 10% dos
casos de retardo mental hereditário.
Devido à variabilidade do fenótipo, tanto morfológico quanto neuropsíquico e comportamental verificado na síndrome do X frágil, foram desenvolvidas listas clínicas de
triagem denominadas checklists, para otimizar a indicação da investigação citogenética e/ou molecular (Butler et al, 1991; Laing et al, 1991). Estas listas contêm várias
características que podem estar presentes nos pacientes, às quais são atribuídos valores de 0 a 2, de acordo com a presença e gravidade da característica apresentada.
A somatória dos valores de todas as características resulta, assim, em um escore total para cada paciente. Quanto maior for o escore obtido, maior a chance de o
indivíduo ser portador da síndrome. Esses valores são, portanto, extremamente sugestivos para a indicação de uma abordagem molecular detalhada que pode confirmar
o diagnóstico clínico da síndrome.
As checklists são definidas considerando diferentes populações. A checklist definida por Butler et al(1991), por exemplo, aplica-se apenas a homens e observa as
seguintes características: retardo mental, orelhas grandes, macroorquidismo, hiperatividade, história familiar para RM e/ou autismo, déficit de atenção, esquiva ao contato
físico, articulações hiperextensíveis, fala perseverativa, flapping de mãos, hábito de morder-se nas mãos, esquiva ao contato ocular, prega palmar completa, prega plantar
e olhos azuis pálidos.
Na lista de características definida por Laing et al(1991) constam os seguintes itens: história familiar de RM, características da face e das orelhas, hábito corporal e
características da personalidade. Essa lista pode ser aplicada tanto para homens quanto para mulheres.
Segundo os dados da literatura apenas um terço dos pacientes com história de retardo mental de herança ligada ao X apresenta a síndrome do X frágil. Assim, uma
seleção prévia dos pacientes nos quais deve ser realizada a investigação molecular é de suma importância, considerando o grande número de pacientes do sexo
masculino que apresentam quadro de retardo mental.
Este trabalho tem por objetivo classificar os dados obtidos por meio de checklists para a Síndrome do X frágil na avaliação de pacientes com retardo mental idiopático,
com a finalidade de indicar as características mais preditivas da presença da síndrome. A coleta de dados foi realizada numa pesquisa anterior, na qual foram avaliados,
clínica e molecularmente, cerca de 200 pacientes. A meta a ser alcançada com o presente trabalho é a contribuição para o desenvolvimento de uma lista mais adequada
para ser utilizada na triagem de pacientes da população local, dado que as listas utilizadas atualmente no Brasil foram desenvolvidas por autores que utilizaram como
base populações européias, australianas e norte-americanas, as quais podem apresentar diferentes predominâncias de características, de acordo com a origem étnica.
No desenvolvimento do presente estudo foram utilizados dois questionários de triagem clínica conhecidos como checklists, desenvolvidos por Butler et al (1991) e Laing
et al (1991).
Por meio das tabelas organizadas a partir dos dados individuais das checklists dos pacientes, foram construídos gráficos para que pudesse ser mensurada a prevalência
de cada característica na amostra total de pacientes e comparados os dados dos pacientes molecularmente positivos e negativos para a síndrome do X frágil. Dessa
forma, pôde-se obter informações sobre todas as características compreendidas nas checklists de Butler et al e Laing et al. As maiores discrepâncias entre prevalências
de pacientes positivos e negativos ocorreram nos seguintes itens: história familiar de deficiência mental ou autismo; orelhas proeminentes; macroorquidismo;
comportamento de evitar contato físico; flapping de mãos; hábito de morder as mãos. A observação desses dados é de extrema importância para o desenvolvimento de
uma lista de características adequada à população brasileira e
auxiliará na seleção dos pacientes mais indicados à realização da avaliação molecular para a síndrome do X frágil.
Participantes: Eduardo Maia Abbud, Denise Maria Christofolini, Marco Antonio de Paula Ramos, Décio Brunoni
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Avaliação da eficácia e da tolerância do cetoconazol no tratamento da doença de Cushing
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Resumo:
O cetoconazol é um inibidor da esteroidogênese adrenal utilizado para o tratamento clínico da doença de Cushing. Este medicamento é usado no pré-operatório, para
melhorar as condições clínicas dos pacientes e também na ausência de cura de cirúrgica.
O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia do tratamento crônico com cetoconazol da doença de Cushing, através de parâmetros clínicos e laboratoriais, e também a
ocorrência de efeitos colaterais.
Foram estudados 17 pacientes com doença de Cushing, 15 mulheres e 2 homens, com idade média de 35,5 ± 2,4 anos. Onze pacientes eram portadores de
microadenomas, 5 macroadenomas e em 1 paciente não houve visualização do adenoma hipofisário. Todos os pacientes foram tratados com cetoconazol, em doses de
400 a 800 mg/dia por 1 a 6 meses.
Durante o tratamento houve melhora de sintomas e sinais do hipercortisolismo, tais como: redução da fraqueza muscular em 35% dos pacientes (6/17), redução do peso
corporal em 53% dos pacientes (9/17), melhora dos níveis glicêmicos em 66% (4/6) dos pacientes diabéticos e dos níveis pressóricos em 71% (10/14) dos pacientes
com hipertensão arterial.
Após 1 semana de tratamento houve redução do cortisol urinário em todos os pacientes ( pré: 331 ± 72 mg/24h; após 1 semana: 121 ± 52 mg/24h; média ± EP), e
normalização em 83% (10/12) dos pacientes avaliados. Após 3 e 6 meses de tratamento ( após 3 meses: 119 ± 41 mg/24h; após 6 meses: 62 ± 20 mg/24h; média ±
EP), houve normalização do cortisol urinário em 75% e 87,5% dos pacientes respectivamente.
Embora os níveis de ACTH plasmático tenham aumentado no decorrer do tratamento (pré: 74 ± 8; após 3 meses: 104 ± 25; após 6 meses: 123 ± 44; média ± EP), estes
valores não apresentaram diferença significante ( P= 0,89).
Nenhum dos pacientes relatou qualquer efeito colateral durante o tratamento e somente 2 dos 17 pacientes apresentaram aumento de transaminases.
Em conclusão, o cetoconazol é uma droga eficaz e segura no tratamento pré-operatório da doença de Cushing com resposta rápida e mínimos efeitos colaterais.
Participantes:
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Resumo:
Os sintomas de intolerância ao exercício e de fraqueza muscular constituem-se achados fundamentais decorrentes da menor capacidade aeróbia e descondicionamento
físico em pacientes com miopatia mitocondrial (MM). Alterações mitocondriais também são comumente observadas em doenças sistêmicas, incluindo as
cardiorrespiratórias e as metabólicas. Achados recentes sugerem que as MM devam ser consideradas no diagnóstico diferencial da dispnéia ao esforço de origem
desconhecida.
Estudos controlados já demonstraram a redução da capacidade de exercício em pacientes com MM, através de respostas como: redução do VO2 pico assim como
diminuição da freqüência cardíaca e da ventilação minuto no pico do exercício. Poucos estudos, entretanto, descrevem avaliações da função pulmonar, no repouso e no
exercício, destes pacientes e o quanto a fraqueza muscular respiratória e/ou periférica interferem na tolerância ao exercício.
Portanto, o objetivo principal deste estudo foi caracterizar o desempenho funcional cardiorrespiratório e muscular esquelético e determinar os fatores limitantes de
intolerância ao esforço destes pacientes, com especial ênfase à influência da fraqueza muscular periférica e ventilatória.
Assim, 14 pacientes com MM, previamente diagnosticada por biópsia muscular, participaram deste estudo observacional, através de protocolo que constou de: (a)
avaliação clínica, (b) testes de exercício cardiopulmonar incremental e de carga constante, (c) avaliação de força muscular periférica por dinamometria (isocinética e
isométrica) e respiratória por manovacuometria, (d) avaliação de massa muscular por bioimpedância elétrica e, (e) avaliação do nível de lactato em repouso e em
exercício. Estas medidas também foram realizadas em um grupo controle (n=10), pareado por idade e sexo.
Pacientes com Miopatia Mitocondrial apresentaram redução da capacidade de exercício; além de aumento significante da dispnéia, no pico do exercício,
relacionada à ventilação (Borg dispnéia/VE) e do desconforto dos membros inferiores relacionado à carga de trabalho (Borg MMII/Carga) quando comparados aos
controles (p<0,05).
A inclinação &#8710;VO2-&#8710;Carga, um índice de eficiência metabólica, foi reduzida nos pacientes com MM quando comparada aos controles: o valor
desta inclinação correlacionou-se positivamente com o limiar anaeróbio e inversamente com a relação lactato/carga (r=0,69 e -0,71, respectivamente).
De forma interessante, os pacientes apresentaram menor stress ventilatório e cardiovascular no pico do exercício (VE/VVM = 0,38 ± 0,15 versus 0,57 ± 0,15
e freqüência cardíaca máxima, como % do valor previsto de 86,5 ± 8,3% versus 95,3 ± 4,1%, quando comparados aos controles). As inclinações da relação &#8710;VE&#8710;VCO2 e da relação &#8710;FC-&#8710;VO2 foram também maiores nos pacientes quando comparado com controles (p<0,01); entretanto, não houve diferença
entre os grupos na relação PETCO2 no LA e no pico do exercício. A avaliação dos músculos respiratórios e periféricos mostrou redução estatisticamente significante da
força muscular ventilatória e periférica nos pacientes com miopatia quando comparados com controles (PImáx: -55,0 ± 25,9 vs -89,0 ± 22,3, PEmáx: 54,6 ± 14,5 vs
111,0 ± 21,8 e PT: 90,2 ± 29,0 vs 150,3 ± 42,9 e TI: 106,2 ± 33,4 vs 157,6 ± 51,9 (p<0,05)). A redução da força muscular, avaliado pelo torque isométrico do quadríceps,
correlacionou-se com a redução do VO2 pico dos pacientes com MM.
Entretanto, redução da força muscular periférica (avaliada pelo torque isométrico do quadríceps) e a baixa eficiência de trabalho (avaliada pela inclinação
&#8710;VO2-&#8710;Carga) foram os fatores mais importantes na explicação da redução do desempenho de exercício máximo nos pacientes com Miopatia Mitocondrial.
Projeto financiado pela Fapesp.
Participantes: Natália de Lima e Silva, Ana Cristina Oliveira Gimenes, Luiz Eduardo Nery
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Resumo:
Introdução: A medida da pressão intra-ocular no paciente com ceratocone é bastante dificultada pelas alterações de elasticidade e rigidez corneana, alta ceratometria e
afinamento corneano comumente associados. Novas tecnologias têm sido desenvolvidas visando reduzir a influência corneana na avaliação da pressão intra-ocular. Um
dos possíveis fatores de confusão na avaliação da concordância entre os métodos de tonometria, além da paquimetria, é a histeresis corneana. Histeresis pode ser
definida como uma medida de resposta a uma determinada deformação empreendida a córnea e o tempo necessário ao retorno da mesma à forma original.
Objetivo: Avaliar e comparar diversos tipos de tonômetros na medida da pressão intra-ocular em pacientes com ceratocone e sua correlação com a histeresis corneana.
Materiais e Métodos: Pacientes selecionados para este estudo são aqueles com diagnóstico de ceratocone acompanhados no setor de Doenças Externas do
Departamento de Oftalmologia da UNIFESP, obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: diagnóstico de ceratocone, ausência de outra patologia ocular, idade maior
ou igual a 18 anos e assinatura prévia de consentimento informado. Os critérios de exclusão considerados são: cirurgia ocular prévia, história de trauma ocular prévio,
opacidade corneana, uso de corticosteróide durante o estudo e impossibilidade de realização de um dos exames. Os dados obtidos são comparados aos de um grupo
controle. Os pacientes são submetidos à paquimetria ultrassônica, topografia corneana, tonometria de Goldman e dinâmica de contorno (Pascal) e à avaliação de
histeresis por meio do Reichert ATP Auto Non-Contact Tonometer/Pachymeter.
Resultados: Este estudo foi iniciado procurando-se obter uma base de dados em pacientes hígidos para chegar a um grupo controle. Devido ao tempo empregado em
treinamento para adquirir experiência no manuseamento dos aparelhos, principalmente no que diz respeito à paquimetria e histeresis corneana, nessa primeira etapa do
estudo, decidiu-se que seriam avaliados apenas esses pacientes do grupo controle e posteriormente, em uma fase final do projeto, seriam estudados pacientes com
diagnóstico de ceratocone. Com relação ao grupo controle, então, foram examinados 14 pacientes dos quais 3 tiveram seus dados desprezados por apresentarem algum
fator de exclusão considerado. Entre os 11 pacientes que totalizam a amostra considerada, obtivemos os seguintes dados para cada parâmetro: Pressão Intra-ocular em
tonômetro de Goldman (PIOg) – média de 14,63 mmHg com desvio padrão de 1,98; Pressão Intra-ocular corrigida (PIOcc) – média de 14,02 mmHg com desvio padrão
de 1,99; Histeresis Corneana (HC) – média de 11,53 mmHg com desvio padrão de 1,38; Fator de Resistência Corneana (FRC) – 11,12 mmHg com desvio padrão de
1,41.
Conclusões: Nessa fase preliminar do estudo, apenas pacientes hígidos foram examinados. Os resultados foram semelhantes aos da literatura. Com isso, será necessário
aguardar até que se finalize a coleta de dados com pacientes com diagnóstico de ceratocone para que se chegue a qualquer conclusão.
Participantes:
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Resumo:
Introdução: A incontinência urinária de esforço (IUE) acarreta forte impacto negativo na qualidade de vida das mulheres, constituindo uma condição desconfortável,
embaraçosa e estressante. As pacientes tendem ao isolamento social, tornando-se deprimidas, ansiosas e com diminuição da auto-estima.
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo mensurar o impacto multidimensional da IUE na qualidade de vida das pacientes incontinentes, bem como analisar a eficácia
das cirurgias empregadas não só no âmbito específico dos sintomas urinários, como também na saúde geral das pacientes, dentro do conceito bio-psico-social.
Material e métodos: Foram selecionadas 37 pacientes internadas na enfermaria de ginecologia do Hospital São Paulo que seriam submetidas ao tratamento cirúrgico
da IUE através de técnicas consagradas (Burch, Sling vaginal ou TVT), sendo a técnica escolhida obedecida a critérios pré-estabelecidos, que levaram em conta o quadro
clínico e o diagnóstico urodinâmico. Todas as pacientes tiveram indicação cirúrgica feita pelo Setor de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal do Departamento de Ginecologia
da UNIFESP – EPM. Todas as pacientes consentiram participação do estudo através de um consentimento livre e esclarecido. O projeto foi previamente aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisas da UNIFESP. Foi aplicado o questionário King’s Health (KHQ) no pré-operatório e em um e três meses de pós-operatório. Tal questionário
foi validado para ser aplicado em pacientes com IUE e aborda diversos domínios, tais como a percepção da saúde, percepção de realização de atividades e sintomas,
englobando aspectos gerais e específicos da IUE. Desse modo, são avaliados limitações no desenvolvimento de tarefas domiciliares e sociais, o impacto no
relacionamento pessoal, emoções, sono/energia e medidas de gravidade da IUE. A análise estatística descritiva utilizou freqüência, média (Bussab e Morettin,desvio
padrão) e mediana (intervalo). Para medida de confiabilidade foram utilizados a consistência interna, através do coeficiente de Cronbach padronizado e o teste reteste,
avaliado pelo coeficiente de correlação intraclasses (CCI). Foi utilizado o coeficiente de Pearson para correlação interclasses.
Resultados parciais: Comparando-se os questionários aplicados no pré-operatório e três meses de pós-operatório em 25 das 37 pacientes, verificou-se que em relação
à percepção da saúde geral 12% (3/25) das pacientes tiveram melhora importante, 12% tiveram melhora moderada, 36% (9/25) melhora discreta, 16% (4/25)
permaneceram igual e 20% (4/25) relataram piora. No que diz respeito ao impacto da incontinência e na limitação de atividades diárias e limitações físicas, 96% (24/25)
relataram melhora completa dos sintomas e apenas 4% (1/25) não relataram melhora. Na análise das limitações sociais, verificou-se melhora completa em 80% (20/25)
das pacientes, 16% não relataram alterações e 4% (1/25) relatou piora. Nas relações pessoais ( que inclui atividade sexual e relação com o parceiro), houve melhora em
52% (13/25), piora em 4% (1/25) e no restante das pacientes, essa análise não se aplicava, pois ou as pacientes não tinham parceiros ou não tiveram relações sexuais
no período. A análise das emoções (depressão, ansiedade e auto-estima) mostrou melhora excelente em 88% (22/25) das pacientes, 4% de piora (1/25) e 8% não
alteraram. O sono e a disposição melhoraram em 72%, pioraram em 8% e em 20% permaneceu inalterado. Por fim, em relação às medidas de gravidade (uso de
absorventes, preocupação com cheiro de urina, etc), apenas 4% (1/25) relatou piora e 96% tiveram ausência completa de sintomas. Os dados obtidos com o questionário
de um mês de pós-operatório foram semelhantes ao de três meses, porém com melhora mais importante nos sintomas específicos do que na qualidade de vida das
pacientes. Ainda aguardamos que se complete os 3 meses de pós operatório das 12 pacientes restantes para a aplicação do último questionário. Então,compararemos
os resultados dos 3 questionários e completaremos a análise estatística do grupo de pacientes selecionados.
Participantes:
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Resumo:
Este trabalho pretende, como objetivo geral, mensurar e analisar a qualidade de vida de pacientes portadores de imunodeficiência congênita que recebem infusão mensal
de gamaglobulina. Para tal, usou-se como material o questionário “Estudo de Qualidade de Vida – Doença de Imunodeficiência Primária Kendle” que consta de 47
questões objetivas as quais abordam informações gerais de identificação, hábitos de vida, pessoas que convivem com o paciente, pesquisa da saúde atual e pregressa
do doente, impacto da doença nas atividades diárias, na saúde mental e física e opinião sobre a terapêutica. As perguntas foram aplicadas em 21 pacientes maiores de
14 anos que realizam o tratamento no ambulatório de imunopediatria do Hospital São Paulo. Depois de preenchidos os questionários, realizou-se o levantamento e
organização dos dados obtidos. Dessa forma, pretendeu-se avaliar como vivem esses pacientes que dependem de um tratamento regular, quais as vantagens oferecidas
pela medicação e a quais limitações estão sujeitos. Foi possível perceber que, de uma maneira geral, a saúde destes pacientes sofreu uma brusca melhora após o início
do tratamento, com isso houve uma notável melhora na qualidade de vida. Pessoas que eram sujeitas a inúmeras restrições e limitações devido às infecções recorrentes
podem agora ter uma rotina mais amena e algumas conseguem atingir a rotina diária de pessoas sem comprometimento imunológico nenhum. Evidencia-se, porém, o
fato de que a dependência de um tratamento ambulatorial mensal consiste, em si mesma, uma limitação. Sem a medicação, as complicações podem retornar e a
qualidade de vida, diminuir, fato que afeta de maneira importante o psicológico dos pacientes. Mas eles concordam, de uma maneira unânime que o tratamento é eficaz
e, acima de tudo, é válido em seu balanço final.
Participantes: Juliana Ferian
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo mensurar e analisar a qualidade de vida de pacientes menores de 14 anos portadores de imunodeficiência congênita que recebem
infusão mensal de gamaglobulina no ambulatório de imunopediatria do Hospital São Paulo. Foi aplicado o questionário “Estudo de Qualidade de vida – Doença de
Imunodeficiência primária Kendle” com 60 questões de múltipla escolha necessárias para avaliar a qualidade de vida. O questionário é respondido pelo responsável do
paciente e avalia questões como informações gerais de identificação, hábitos de vida, pessoas que convivem com o paciente, pesquisa da saúde atual e pregressa do
doente, impacto da doença nas atividades diárias, na saúde mental e física e opinião sobre o tratamento. Foi aplicado o questionário em 24 pacientes, sendo 10 do sexo
feminino e 14 do sexo masculino. Esses pacientes tinham idades que variavam de 2 a 14 anos e o tempo de tratamento com gamaglobulina endovenosa variavam de 1
a 12 anos. Depois de preenchidos os questionários, realizou-se o levantamento e organização dos dados obtidos. Dessa forma, pretende-se avaliar como vivem esses
pacientes que dependem de um tratamento regular, quais as vantagens oferecidas pela medicação e a quais limitações estão sujeitos. Foi possível perceber que, de
uma maneira geral, a saúde destes pacientes sofreu uma brusca melhora após o início do tratamento, com isso houve uma notável melhora na qualidade de vida.
Pessoas que eram sujeitas a inúmeras restrições e limitações devido às infecções recorrentes podem agora ter uma rotina mais amena e algumas conseguem atingir a
rotina diária de pessoas sem comprometimento imunológico nenhum. Evidencia-se, porém, o fato de que a dependência de um tratamento ambulatorial mensal consiste,
em si mesma, uma limitação. Sem a medicação, as complicações podem retornar e a qualidade de vida, diminuir, fato que afeta de maneira importante o psicológico dos
pacientes. Mas eles concordam, de uma maneira unânime que o tratamento é eficaz e, acima de tudo, é válido em seu balanço final.
Participantes: Mariana de Gouveia Pereira
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Resumo:
Objetivo. O objetivo deste estudo foi avaliar a discriminação cromática em pacientes portadores de doenças retinianas hereditárias. Métodos. Participaram deste estudo
trinta e seis pacientes (72 olhos), sendo dezessete mulheres e dezenove homens. A idade variou de 12 a 57 anos (média 38,03 ± 11,84). Foram divididos em 4 grupos,
de acordo com o diagnóstico prévio de doença retiniana: 17 pacientes com retinose pigmentária, 8 com distrofia de cones, 8 com doença de Stargardt e 3 com doença
de Best. Adicionalmente, trinta voluntários normais (60 olhos), dezenove do sexo feminino e onze do sexo masculino, com idades variando de 18 a 54 anos (média de
24,26±9,17 anos) serviram como grupo controle. A discriminação de cores foi avaliada monocularmente utilizando o teste de Farnsworth-Munsell 100 matizes (FM100)
com a melhor correção óptica e comparada com as normas do programa do teste. Os critérios de inclusão foram: diagnóstico prévio de doença retiniana hereditária e
ausência de doença sistêmica. Para o grupo controle os critérios foram: acuidade visual com a melhor correção óptica &#8805;0.0 logMAR (ou &#8805; 20/20 Snellen),
ausência de doenças hereditárias e ausência de sintomas visuais. Resultados. Dentre o grupo com doenças retinianas hereditárias, 30 olhos com retinose pigmentária,
16 olhos com distrofia de cones, 13 olhos com doença de Stargardt e 5 olhos com doença de Best apresentaram discriminação de cores inferior (índice de erros >100).
Um olho com doença de Best, 3 olhos com doença de Stargardt e 4 olhos com retinose pigmentária apresentaram discriminação de cores dentro da média de normalidade
(erro total de 17 a 100). No grupo de voluntários normais, 12 olhos apresentaram discriminação superior (erro total de 0 a 16) e 48 olhos apresentaram discriminação
média. Houve uma pior discriminação cromática estatisticamente significante no grupo com distrofia de cones em relação aos portadores de doença de Best, Stargardt
e retinose pigmentária (P&#8804;0.001). Os resultados foram comparáveis entre estes 3 últimos grupos. O índice de erros foi estatisticamente maior nos portadores de
doenças retinianas quando comparadas com os voluntários normais (P&#8804;0.001). Conclusão. Os resultados deste estudo comprovaram que há alteração na visão
de cores em doenças retinianas hereditárias. A discriminação de cores foi mais afetada em pacientes com distrofia de cones.
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Andréa Pereira de Almeida, Paula Yuri Sacai, Adriana Berezovsky
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Resumo:
Introdução: Hiperlasia Adrenal Congênita é nome de síndrome que compreende o conjunto de erros inatos do metabolismo esteróide. São anomalias autossômicas
recessivas que determinam a síntese deficiente de enzimas específicas envolvidas na produção de hormônios adrenais, principalmente o cortisol. A deficiência da enzima
21-hidroxilase é responsável por quase 90% dos casos de HAC e sua incidência é de 1:10000 nascidos vivos. O tratamento da HAC é feito principalmente pela a
administração da suspensão de hidrocortisona manipulada na dose de 10 mg/m² de superfície corporal e em três tomadas diárias. A forma de apresentação da droga
em suspensão possui inconvenientes quanto a sua aplicabilidade como a inconsistência das formulações e necessidade de longo tempo de agitação (mínimo de 10
minutos, segundo a literaura) para boa homogeneização do produto. Além disso, a obrigatoriedade de fracionamento das doses dificulta o tratamento devido a exigência
da presença do cuidador com a criança em vários momentos do dia para que ele administre o medicamento como preconizado pelo médico e pelo farmacêutico. Objetivo:
Avaliar o desempenho da medicação utilizada no Brasil (suspensão de hidrocortisona) quanto sua aplicabilidade como forma de tratamento para a HAC. Materiais e
Métodos: Aplicação de questionário direcionado a 25 pais de crianças e adolescentes provenientes do Hospital Darcy Vargas e do Ambulatório de Adrenal do Hospital
São Paulo na Capital de São Paulo os quais administram ou já administraram a hidrocortisona para seu (s) filho. Tal questionário consta de perguntas sobre vários
aspectos que envolvem a administração do medicamento como local de armazenamento, forma de apresentação, possíveis alterações da aparência, quem a faz a
administração para a criança e em que horários é feita, se é feita a agitação do produto e por quanto tempo, como é separada a dose, como se certifica de que a
criança engoliu todo o medicamento e o que é feito quando nota-se que parte foi rejeitada. Resultados: Foram entrevistados os pais de 19 pacientes usuários ou exusuários da hidrocortisona
. Dentro desta amostra observou-se: 1) sobre o medicamento: foi manipulado na farmácia recomendada pelos médicos 14 casos; é(ra) armazenado sem refrigeração
em 18 dos casos; foi observada mudança de aspecto do produto por 5 mães, sendo que todas elas compravam o medicamento em farmácia diferente da recomendada.
2) sobre a administração do medicamento; mais de uma pessoa administra o medicamento em 7 dos 19 casos; a tomada é(ra) realizada de duas a três vezes ao dia
antes das refeições em 9 casos, depois em 3 casos, indiferentemente ao horários das refeições em 7 casos, não sendo respeitado o intervalo recomendado entre as
tomadas em 4 dos casos; o número de agitações do medicamento varia de 2 a 10 vezes (média de 5,3 vezes), sendo que apenas uma mãe não agitava o produto; a
rejeição do medicamento pela criança ocorreu apenas nas primeiras tomadas em 2 casos e os cuidadores fizeram nova administração do produto em 100% deles.
Conclusões: A amostra ainda não é significativa o suficiente para que se tenham conclusões confiáveis sobre o estudo, porém ele fornece dados fidedignos sobre a
admnistração ambulatorial da hidrocortisona em crianças com HAC.
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Resumo:
Estudos da literatura demonstraram um aumento dos níveis séricos de colesterol total e de triglicerídeos de pacientes HIV positivos em uso de esquema anti-retroviral
com inibidor de protease (IP) e inibidor de transcriptase reversa não-nucleosídeo (ITRNN), comparados com indivíduos não tratados.
Uma alternativa para esses pacientes seria a mudança de estratégia no uso dos medicamentos. O atazanavir (ATV) é um inibidor de protease sobre o qual há poucos
dados em relação à alteração no perfil lipídico. Será observado se a substituição de outros IPs ou efavirenz (EFZ), um ITRNN, por este medicamento leva à melhora nos
níveis de colesterol total e de suas frações e triglicerídeos.
O estudo consiste em uma análise retrospectiva e prospectiva periódica de pacientes acompanhados na unidade ambulatorial da Disciplina de Infectologia da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que apresentavam níveis séricos de lipídeos elevados e que tiveram o esquema anti-retroviral alterado por um esquema
que contenha ATV, acrescido ou não de ritonavir (RTV), em substituição a outros IPs ou EFZ.
Esses pacientes selecionados apresentavam as seguintes alterações: 1) Triglicerídeos > 150 mg/dL; 2) Colesterol total > 200 mg/dL e 3) LDL > 100 mg/dL.
Foram excluídos pacientes que estavam recebendo medicações hipolipemiantes e portadores de outras causas de hiperlipidemia.
Foram analisados níveis séricos da carga viral, linfócitos T CD4+, triglicerideos, LDL, HDL e colesterol total de 48 pacientes antes da troca do esquema anti-retroviral e
24 semanas após a troca, no período de março de 2005 a abril de 2006.
Dos pacientes estudados, 29 (60,5%) eram do sexo masculino, com idade mediana de 43 anos (29-75 anos), 36 (75%) contraíram o vírus através de relações
heterossexuais; 10 (21%) de relações homossexuais e 2 (4,2%), através de uso de drogas injetáveis. O tempo mediano de doença foi de 9,4 anos (3-19 anos).
Desses pacientes, 27 (56,2%) utilizavam o esquema anti-retroviral ITRN+IP; 15 (31,2%), ITRN+EFZ; 5 (10,4%), ITRN+IP+EFZ e 1 (2,0%), EFZ+IP.
Com relação aos ITRN utilizados, os pacientes estavam distribuídos entre vários esquemas: AZT+3TC (21 pacientes), d4T+3TC (17 pacientes), AZT+DDI (4 pacientes),
D4T+DDI (3 pacientes), DDI (2 pacientes) e DDI+3TC (1 paciente). Os IPs que motivaram a troca do esquema foram: nelfinavir (10 pacientes), indinavir (9 pacientes),
indinavir+ritonavir (8 pacientes), lopinavir/ritonavir (5 pacientes) e ritonavir (1pacientes).
A substituição de IP ou EFZ por ATV levou a melhora significativa nos níveis de colesterol total (baseline: 226mg/dL; semana 24: 191 mg/dL; P<0,001), LDL (baseline:
128,7 mg/dL; semana 24: 111,6 mg/dL; P<0,001) e triglicerídeos (baseline: 309 mg/dL; semana 24: 220 mg/dL; P<0,001), mas não de HDL (baseline: 30,5 mg/dL; semana
24: 33 mg/dL). A melhora ocorreu independente do uso reforçado de RTV. Devido ao pequeno número da amostra e vários subgrupos não foi analisada correlação entre
o esquema de ITRN utilizado e melhora ou não do perfil lipídico.
No novo esquema, 58,3% dos pacientes (28) utilizam ATV 400mg/dia e 41,7% (20) utilizam ATV 300mg/dia + RTV 100mg/dia.
Com exceção de um paciente, todos os demais que estavam com carga viral (CV) indetectável anteriormente à substituição, mantiveram CV abaixo do limite de detecção.
Em três pacientes com CV detectável antes da troca, houve queda para níveis indetectáveis. Os níveis de linfócitos T CD4+ permaneceram estáveis.
Tais dados obtidos a partir de 48 pacientes foram analisados e nessa amostra foi possível evidenciar a eficácia da mudança de IP por ATV 300mg/dia + RTV 100mg/dia
ou ATV 400mg/dia.
Portanto, pode ser esta uma opção de tratamento para pacientes HIV positivos com alto risco de quadro hiperlipidêmico e eventos cardiovasculares, além de ser uma
alternativa segura, efetiva e que proporciona boa tolerância, provocando, talvez, um aumento de adesão ao tratamento.
Participantes: Alberto Shodi Yamashiro, Diogo Boldim Ferreira, Mariana Kaori Yasuta, Simone de Barros Tenore, Ricardo Sobhie Diaz
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Resumo:
O diabetes, distúrbio metabólico associado com deficiência absoluta ou relativa de insulina, é um dos grandes problemas de saúde da atualidade,e apresenta prognóstico
altamente relacionado à qualidade do tratamento. O controle inadequado ao longo dos anos da doença representa ameaça à vida do paciente, pois comprovadamente
favorece a precocidade e o risco aumentado de co-morbidades (doença coronariana, AVC, retinopatia diabética, nefropatia diabética, insuficiência vascular periférica,
neuropatia periférica e morte prematura, entre outras).Evidências a partir de observações clínicas, epidemiológicas e bioquímicas demonstradas pelo estudo prospectivo
“Diabetes Control and Complications Trial” (DCCT) indicam que a manutenção de parâmetros glicêmicos adequados pode reduzir a incidência e a severidade das
complicações neuropáticas, macrovasculares e microvasculares, e salientam a necessidade de maior esforço profissional na educação em diabetes.
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. Este estudo visa avaliar o conhecimento dos pacientes sobre sua doença, identificando as falhas cometidas pelo nosso sistema de saúde
ao educá-los e os fatores que impedem que os diabéticos tenham um melhor controle de sua moléstia. Além disso, ele visa a avaliação do programa de educação em
diabetes realizado pelo Centro de Diabetes da UNIFESP, ao comparar o conhecimento dos doentes que freqüentam o programa com o daqueles que não o freqüentam.
Método
Estão sendo aplicados questionários a pacientes escolhidos aleatoriamente no Centro de Diabetes - UNIFESP. Estes questionários englobam perguntas sobre o
conhecimento geral da doença, da insulinoterapia (quando necessária), da monitorização da glicemia capilar, da hiper e hipoglicemias e das possíveis co-morbidades
associadas, além de hábitos relacionados ao controle da doença.
Participantes:
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Resumo:
Os pacientes que se encontram em fases avançadas da insuficiência cardíaca congestiva devem receber consideração para transplante cardíaco, procedimento de custo
elevado e limitado pela falta de doadores e de centros transplantadores. O momento ideal para a indicação de transplante não é fácil de ser determinado em virtude das
diferentes etiologias da síndrome da ICC, diversas formas de progressão da doença, presença de comorbidades e variados mecanismos de morte. O trabalho objetivou
traçar um perfil dos pacientes listados para transplante, identificar fatores epidemiológicos indicativos de pior prognóstico, tempo de espera na fila, complicações e
necessidade de transplante em prioridade. Para isso, foi utilizada uma casuística de 79 pacientes, que estiveram em seguimento no ambulatório de transplantes da
UNIFESP. As informações foram obtidas através dos dados colhidos na ficha clínica dos pacientes, compilados no banco de dados do programa Microsoft ACCESS
2000 e submetidos a análises estatísticas para verificação de possíveis associações. Dessa forma, estabeleceu-se a correlação entre variáveis clínicas (tipo de
cardiopatia, tipo sangüíneo, IMC, entre outros), mortalidade e sobrevida visando a otimização da dinâmica de realização de transplantes dentro do nosso serviço.
Participantes: Giuliano Bongiovanni, Dirceu Rodrigues de Almeida, Avelino Zacarias Caetano, Juliana Aparecida Soares
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Resumo:
Objetivo: Caracterizar a especificidade imunológica de auto-anticorpos contra o aparelho mitótico (NuMA-1) e proceder a uma caracterização longitudinal do quadro
clínico apresentado pelos pacientes.
Métodos: Através de um banco de dados estão sendo identificados todos os casos com teste de FAN (fator antinúcleo) com padrão tipo aparelho mitótico. Os registros
identificados são encaminhados para caracterização clínica e imunológica. A caracterização clínica está sendo feita mediante levantamento retrospectivos dos prontuários
dos pacientes. A caracterização imunológica está sendo feita com o material aliquotado disponível na soroteca do Laboratório de Imuno-Reumatologia. Os soros serão
submetidos à reação de imunofluorescência indireta em células HEP-2, em diluição inicial de 1/80 e titulados até extinção da reatividade. Os soros estão sendo agrupados
conforme padrão de fluorescência e submetidos ao método de Western Blot tendo como substrato extrato total de células HeLa separado em SDS-PAGE a 12,5%,
conforme técnica padrão pré-estabelecida. São utilizados soros padrão com reatividade conhecida contra as proteínas do aparelho mitótico NuMA-1 e HsEg5.
Resultados: Dos 24 prontuários revisados até o presente momento, 91,6% dos pacientes eram do sexo feminino. Foram encontrados os seguintes diagósticos: 3 casos
de síndrome de Sjögren (12,5%), sendo 1 deles associado a Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES); três de hipotireoidismo, sendo um deles Tireoidite autoimune (4,16%)
e outro de Hashimoto associado a história de abortos de repetição (4,16%); um de Poliartrite intensa (possível Artrite Reumatóide) (4,16%); um de Nefrite grave (4,16%);
2 de Artrite Reumatóide, sendo 1 deles associado a possível Lúpus Eitematoso Sistêmico e outro a possível Sjögren (8,32%); 2 de Hepatite C (8,32%); 1 de Hepatite
auto-imune (4,16%); 1 de Vasculite do Sistema Nervoso Central (4,16%); 1 de Dermatomiosite (4,16%); 1 de Miastenia Gravis (4,16%); 1 de Polimiosite com posterior
Leucemia Mielóide Crônica (4,16%); 1 de glomerulonefrite associada a Psoríase Pustulosa (4,16%); 1 de Lúpus Eritematoso Sistêmico (4,16%); 1 de Hematúria
microscópica isolada (4,16%); 1 de Diabete Mellitus que evolui a óbito por causa desconhecida (4,16%); 1 de Púrpura Trombocitopênica Idiopática que evolui com AVCh
e óbito (4,16%); 1 caso de Hipertensão Pulmonar (4,16%); e 1 de Acidente Vascular Cerebral isquêmico (4,16%). Os soros desses pacientes foram submetidos à reação
de Imunofluorescência Indireta e ao método de Western Blot.
Conclusão: Através dos dados adquiridos com a revisão de prontuários, o auto-anticorpo contra o aparelho mitótico tem se mostrado até o momento, clinicamente
inespecífico.
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Resumo:
Alterações no padrão de metilação do DNA, um importante mecanismo epigenético de regulação da expressão gênica, estão associadas a várias neoplasias, incluindo
câncer de mama. Estudos recentes em humanos têm correlacionado a deficiência de folato, vitaminas B12 e B6 e metionina com um maior risco de desenvolver câncer.
Esses nutrientes estão envolvidos na via metabólica da metionina, a qual desempenha importante papel no processo de metilação do DNA. Níveis plasmáticos de
homocisteína, um outro componente do ciclo da metionina, podem refletir um desbalanço nas reações de metilação. Polimorfismos da enzima metilenetetrahidrofolato
redutase (MTHFR), participante do ciclo da metionina e responsável pela regeneração da homocisteína em metionina, também pode estar relacionada a alterações nos
padrões de metilação do DNA.
Este estudo teve como objetivo relacionar os níveis globais de metilação do DNA de fragmentos de biópsia de cânceres de mama, do tecido adjacente e das células
brancas sanguíneas com a dosagem sanguínea de homocisteína, vitamina B6 e folato, além das características clínicas, anatomopatológicas e imunohistoquímicas
desses tumores. Para isso, amostras de biópsia de tumores e do tecido adjacente foram coletadas, células brancas sangúineas foram obtidas do sangue periférico, além
de se coletar o plasma e o soro para análise dos níveis de folato, vitamina B6 e homocisteína. Os testes da Correlação de Pearson (CP) e ANOVA foram utilizados na
análise estatística.
Esse estudo já reuniu 66 pacientes, sendo 36 entre maio de 2005 e maio de 2006 e 27 entre agosto de 2004 e maio de 2005. Foram todas mulheres, na pós-menopausa,
com idade média de 65,2 anos (42 a 89 anos) e com diagnóstico de câncer de mama não metastático. Na primeira fase do projeto, em análises univariadas, com
significância estatística, os níveis globais de metilação do DNA estiveram indiretamente correlacionados com o nível de homocisteína plasmática (p<0,001; CP=0,777),
com a idade das pacientes (p=0,006; CP=0,538), com o tamanho do tumor (p=0,023; CP=0,453), com o status axilar (p=0,009) e com a dosagem de vitamina B6 sérica
(p=0,035; CP=0,416), não estando correlacionada significantemente com os demais parâmetros estudados nesse período. No período de 2004/2005 não foi coletado o
tecido adjacente ao tumor ou das células sanguíneas e os níveis globais de metilação do DNA tumoral foi obtido, nesses casos, através do Ensaio de Aceitação de
Grupos Metil.
Durante esse ano tentamos padronizar outras duas técnicas de análise da metilação global do DNA, pois a técnica usada anteriomente mostrou-se muito cara, tendo a
dificuldade de manuseio de material radioativo, além de alguns trabalhos contestarem a confiabilidade da mesma. A técnica de Eletroforese Capilar está sendo
padronizada no momento e nos oferece expectativas positivas a seu respeito. Paralelamente iniciamos a análise dos polimorfismos da enzima MTHFRs e esse parâmetro
também será correlacionado com os níveis globais de metilação do DNA.
Daremos prosseguimento à padronização da técnica para a análise do nível global de metilação do DNA e, certamente iremos expandir esse estudo e desenvolver outros
nessa linha, já que esse é um tema muito atual da pesquisa em oncologia básica e clínica.
Participantes: Patricia Bandeira Moreira Rueda Germano, Amanda Gonçalves Silva, Fernanda Gonçalves de Souza, André Mattar, Yong Kyun Joo, João
Norberto Stávale, Vânia D´Almeida, Luiz Henrique Gebrim, Mariângela Correa, Miriam Galvonas Jasiulionis
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Dependência de Nicotina e Depressão: qual o perfil dos pacientes em relação a esta comorbidade?

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Miasato, M.
Marcio Miasato - UNIFESP
Marcos Pacheco de Toledo Ferraz - Psiquiatria / Psiquiatria Clínica

Resumo:
Introdução: O tabagismo hoje em dia é a principal causa de morte no mundo, sendo considerada um grave problema de saúde pública em diversos países . Em
contrapartida a prevenção bem feita poderia ser de grande utilidade em todo o globo pois muitos estudos demostram o custo-benefício de se evitar que existam novos
fumantes ao invés de se gastar no tratamento dos pacientes crônicos em decorrentes ao uso do cigarro em hospitais. De acordo com dados da Organização Mundial
da Saúde, estima-se que haja no mundo 1 bilhão e 200 mil fumantes, e que 3 milhões e 500 mil destes morrem por ano. Este índice tende a crescer, elevando-se a 10
milhões de mortes por ano nos próximos 10 anos, a maioria destas em países em desenvolvimento. Estima-se que no Brasil 80 mil pessoas morram precocemente
devido ao tabagismo, com esse número aumentando a cada ano De acordo com dados do Ministério da Saúde, existem atualmente no Brasil 30,6 milhões de fumantes,
90 % dos quais iniciaram seu uso entre os 5 e 19 anos de idade. A maior concentração de fumantes se encontra entre os 20 e 49 anos de idade3,4. O I Levantamento
Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil revelou que 50% da população brasileira acima de 35 anos já consumiu cigarro em algum momento da vida5.
Estima-se que no Brasil 80 mil pessoas morram precocemente devido ao uso crônico do tabaco, com este número aumentando a cada ano. Na comparação com outros
países, observou-se que o percentual de fumantes no Brasil é considerado o mais elevado, principalmente quando se focaliza a América Latina e esta evidência sinaliza
a necessidade de uma intervenção urgente para reversão deste cenário.
A nicotina é dentre as substâncias psicotrópicas umas das que causam maior dependência, sendo que muitos estudos demostram correlação entre o consumo de tabaco
e pacientes com problemas psiquiátricos. Embora haja estudos que correlacionem o uso de álcool e substâncias ilícitas aos pacientes que sofrem de depressão ( e/ou
outras comorbidades psiquiátricas) não foi encontrado algum estudo que relate a percentagem da depressão dentre o total de pacientes que procuram serviços para
tratamento da dependência do tabaco. Não há também estudos que demonstrem o perfil do paciente com quadro depressivo que procura o serviço ambulatorial de
tratamento antitabagismo.
Objetivo: avaliar o estado de humor dos fumantes que procuram o serviço especializado para tratamento da dependência de nicotina quanto à depressão.
Método: O serviço ambulatorial TRATFUMO é gratuito e está em funcionamento desde de 20 de março de 2006 na Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (UNIAD)
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Aplicou-se na entrevista inicial o questionário para avaliação da intensidade dos sintomas depressivos, o Inventário
de Depressão de Beck.
Resultados: 110 pacientes homens, entre 18 e 55 anos buscaram o TRATFUMO para cessar de fumar. A idade média da amostra foi de 43 anos; sendo 66% casados e
13,6% solteiros. Com Ensino Médio completo apresentaram-se 33,6% e 21% com Ensino Superior completo, portanto a maioria com boa escolaridade. A renda média
familiar de até 3 salários mínimos foi referida por 13,6%; de 3 a 5 por 36,3%; 5 a 10 por 18% e 10 a 20 por 13,6%. Estavam empregados, 60% dos fumantes. Em relação
à dependência de nicotina, 68% apresentaram-se dependentes graves; a média de anos de uso do cigarro de tabaco foi de 27,5 anos, sendo que apesar deste uso
crônico, apenas 16% buscaram tratamento anteriormente. Em relação à depressão os pacientes estavam: 34% com depressão mínima; 13,6% com depressão leve;
13,6% com depressão moderada e nenhum paciente apresentou-se gravemente deprimido. A minoria, 4,5% utilizava medicamento psicoativo ao iniciar o tratamento.
Discussão: A taxa de depressão em fumantes é duas vezes maior que na população geral. Nos estudos sobre a co-ocorrência das duas morbidades, 50% dos indivíduos
com depressão fumam, quando apenas 25% da população geral é fumante. Neste estudo 13,6% apresentou depressão moderada segundo a escala aplicada. O
tratamento de indivíduos com transtorno dependente por uso de nicotina e que também apresentam um quadro depressivo exige mais recursos para a desintoxicação e
estabilização do paciente. Quando existe a comorbidade a chance de ter um bom prognóstico cai pela metade. O número de episódios depressivos em fumantes é maior
que na população de não fumantes, diminuindo a efetividade do tratamento.
Conclusão: Diante dos resultados é preciso que se observe adequadamente o perfil dos usuários do serviço para adequar os recursos à necessidade da demanda.
Manter sempre a investigação sobre outros transtornos do fumante pode melhorar a efetividade da intervenção. O investimento em um protocolo detalhado de triagem
que contenha instrumentos sensíveis e validados tem um papel muito importante na terapêutica, pois se a gravidade do caso é maior, maior será o número de recursos
necessários. Nas intervenções mais breves, as mais aplicadas na atualidade para tratar o dependente de nicotina, o diagnóstico precisa ser mais acurado.
Participantes: Marcio Miasato
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo descrever a evolução nutricional das crianças, de lactentes até 17 anos de idade, acompanhadas no Ambulatório de Nutrição Clínica e
Pediátrica do Hospital São Paulo. Para tanto, foi feito um estudo descritivo baseado na revisão de prontuários médicos, considerando-se a primeira e a última consulta,
no período de janeiro de 2002 a agosto de 2005, sendo a amostra composta por 80 prontuários médicos das crianças. A classificação do estado nutricional foi realizada
mediante indicadores antropométricos: peso para a idade, estatura para a idade e peso para a estatura, utilizando-se a avaliação em escore Z. Como resultados,
observou-se um incremento do número de crianças classificadas no intervalo de –1 a +1 (eutrofia) para o escore z dos índices P/E e P/I, da primeira para a última consulta
e uma queda, neste mesmo intervalo, do escore z para o índice E/I. Obteve-se melhora relativa nas médias dos escores z para os índices E/I e P/I e uma singela piora
na média do escore z para o índice P/E. Em relação ao gênero das crianças e o diagnóstico nutricional, verificou-se que os distúrbios de desnutrição acometeram mais
as meninas. Os meninos apresentaram incidência equivalente entre obesidade e desnutrição. Assim pôde-se concluir com o presente estudo que o estado nutricional
das crianças assistidas no Ambulatório de Nutrição Clínica e Pediátrica da Unifesp/EPM melhorou da primeira para a última consulta, mostrando a efetividade desse
acompanhamento pela equipe interdisciplinar desse ambulatório. (Fomento: Pró Reitoria de Graduação - UNIFESP)
Participantes: Andre Luiz Gonçalves Baptista, Domingos Palma, Vera Regina Mello Dishchekenian, Eny Márcia Ruggerini
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Resumo:
Introdução: A disfunção erétil (DE) atinge homens preferencialmente após os 50 anos e tem maior prevalência entre os hipertensos. A disfunção endotelial tem sido
associada à DE e pode ser agravada pela terapia anti-hipertensiva.
Objetivo: Determinar a prevalência de DE em hipertensos antes a após a terapia anti-hipertensiva e verificar a associação com a disfunção endotelial.
Métodos: Estudo prospectivo, randomizado e duplo-cego examinou a DE por meio do validado questionário de 5 ítens SHIM (Sexual Health Inventory for Men, do
International Index of Erectile function) e a disfunção endotelial no período basal e após tratamentos anti-hipertensivos distintos (hidroclorotiazida 25 mg/dia; indapamida
1,5 mg/dia; perindopril 4 mg/dia) por seis semanas seguidos da adição de perindopril 4 mg ou placebo por seis semanas ao tratamento anti-hipertensivo alocado
previamente) em homens hipertensos. A função endotelial foi verificada por meio da dilatação mediada pelo fluxo (DMF) em aparelho ecocardiográfico HP Sonos 5500
com transdutor linear de 12 MHZ, sendo considerados como portadores de disfunção endotelial os pacientes com DMF < 8% em relação ao basal.
Resultados: A idade (média±DP) da população foi 61±7 anos. O tratamento reduziu a pressão arterial sistólica e diastólica (PA basal = 155±12/92±8 mm Hg;
PA6s=149±15/89±8 mm Hg; PA12s=138±10/86±8 mm Hg, p<0,01). A DE foi presente em 3/4 dos pacientes na visita basal, mas não foi modificada pelo tratamento antihipertensivo. A prevalência de disfunção endotelial obtida no período basal, 6s e 12 s foi de 73,9%, 69,6% e de 47,8%, respectivamente, mas esta redução não foi
significante.
Conclusões: A DE foi altamente prevalente nesta amostra de hipertensos e não foi modificada a despeito de um adequado controle pressórico. O estudo sugere que o
tratamento adequado da hipertensão arterial por 12 semanas possa ser insuficiente para restauração da DE ou da função endotelial.
Participantes:

Renata de Oliveira e Silva
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Resumo:
Introdução: O ECG possui papel fundamental na avaliação do paciente com SCA. O ECG inicial diagnóstico, isto é com supradesnível do segmento ST, ocorre em cerca
de 50% dos casos apenas. Entretanto, a sensibilidade pode aumentar para 70 a 90% caso se utilize o infradesnível do segmento ST e/ou inversão de onda T como
critérios diagnósticos, mas com uma conseqüente queda da especificidade e do valor preditivo positivo. Segundo os estudos multicêntricos GUSTO-I e GUSTO-II, as
taxas combinadas de morte ou re-infarto em 30 e 180 dias em pacientes com supradesnível do segmento ST foram de 9,4% e 12,3%, respectivamente, contra taxas de
10,5% e 15,4% dos pacientes com infradesnível do segmento ST; segundo Savonito e colaboradores, essas taxas sobem para 12,4% nos primeiros 30 dias e aumenta
para 15,7% em 180 dias nos pacientes com supradesnível e infradenível do segmento ST.
Objetivos: avaliar a sensibilidade e especificidade do ECG inicial no atendimento do paciente com SCA (inclusive no subgrupo de pacientes com diabetes e hipertensão
arterial sistêmica), bem como seu valor preditivo positivo e seu valor prognóstico, avaliados pela ocorrência em 30 dias e em 180 dias de óbito ou outros eventos como
re-infarto, edema agudo de pulmão, arritmias fatais, choque cardiogênico e insuficiência renal aguda.
Material e Método: estudo retrospectivo no qual serão analisados os ECG realizados no atendimento inicial e após 24 a 48 hotras de pacientes admitidos na UTI de
Cardiologia do HSP da EPM-UNIFESP com SCA , retirados do prontuário do paciente, e dados clínicos-demográficos retirados do banco de dados da referida UTI.
Exclusão: SCA prévia, angioplastia e cirurgia cardíaca prévia, cardiomiopatias orovalvares, hipertrófica ou dilatadas diagnosticadas, portadores de marcapasso ou
desfibrilador implantável.
Resultados: Foram estudados até o momento 100 pacientes: 61 são do sexo masculino (média de idade de 57 anos) e 39 do feminino (média de 61,7 anos). A prevalência
dos diversos padrões eletrocardiográficos iniciais encontrados foi: 46 supradesnível do segmento ST ou BRE(grupoA), 20 supra e infradesnível dos segmento ST (grupo
B), 26 infradesnível do segmento ST e/ou inversão da onda T (grupo C), 8 ECG não diagnóstico (grupo D).
Os valores preditivos positivos foram: 93,5% no grupo A; 90% no grupo B;50% no grupo C; 87,5% no grupo D.
As taxas de óbito e de outros eventos precoces (até 1 mês após a alta hospitalar) foram, respectivamente: 8,7% e 32,6% no grupo A; 15% e 20% no grupo B;7,8% e
23% no grupo C; 12,5% e 50% no grupo D. As taxas de óbito e de outros eventos tardios (1 mês a 6 meses após a internação) foram, respectivamente: 2,3% e 11,9%
no grupo A; 0 e 23,52% no grupo B; 8,3% e 8,3% no grupo C; 0 e 0% no grupo D. Os pacientes não-diabéticos e normotensos apresentaram 4,6%de ECG iniciais não
diagnósticos, comparados com 5,5%, 16,5% e 27,3% de ECG iniciais não diagnósticos em pacientes com HAS (N=18), DM (N=6), e HAS e DM (N=11), respectivamente.
Apesar de não ser o principal objetivo deste trabalho e da amostra reduzida, esse resultado poderá nos guiar a um futuro estudo. Dentre os demais fatores de risco,
encontramos 35 dislipidêmicos, 46 com história familiar de doença arterial coronariana e 70 tabagistas. Dos 100 casos já estudados, 25 pacientes realizaram o ECG em
até 2 horas após o início da dor, 27 o realizaram em 2 a 5 horas após o início da dor, e 44 pacientes o realizaram após 5 horas do início da dor, sendo o tempo médio
de 6,45 horas.
Conclusão: Os resultados obtidos em nosso meio não diferiram muito dos resultados publicados nos grandes estudos citados na introdução desse trabalho. A
sensibilidade do ECG inicial foi de 64%, quando se utiliza o supradesnivelamento de ST como critério diagnóstico, a qual aumenta para 92% quando se utiliza também
o infradesnivelamento do segmento ST e/ou inversão de onda T como critério diagnóstico, comparado com os 40 a 60% e 70 a 90%, respectivamente, observados
naqueles trabalhos citados. Os resultados também evidenciaram o papel prognóstico do ECG inicial nos pacientes com SCA, demonstrando maior mortalidade em 1 mês
dos pacientes com supradesnível do segmento ST, sobretudo quando concomitantes a infradesnível recíprocos em outras derivações do ECG, além de maiores taxas
de morbimortalidade tardia em pacientes com infradesnível do segmento ST e/ou inversão de onda T quando comparados aos demais grupos. A inclusão de ECG com
onda Q no grupo de pacientes com ECG não-diagnóstico provavelmente levou às altas taxas de mormortalidade observada neste grupo de paciente.
Além desses resultados já esperados, vale ressaltar a possível perda da acurácia diagnóstica observada em pacientes hipertensos e diabéticos.
Participantes: Ricardo Barbosa Cintra de Souza, Orlando Campos Filho, Edson Stefanini, Thais Harada Campos
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Resumo:
Introdução: As demandas metabólicas e ventilatórias na marcha e na atividade cicloergométrica são marcadamente diferentes, principalmente em pacientes com doença
pulmonar estabelecida. Apesar disto, as principais avaliações da hiperinsuflação dinâmica (HD) – fator limitante na tolerância ao esforço na DPOC – foram habitualmente
realizadas em cicloergômetro.
Objetivo: Verificar possíveis diferenças ventilatórias e, especificamente, na HD através da capacidade inspiratória (CI) durante o exercício em cicloergômetro e esteira
ergométrica nos pacientes com DPOC.
Material e métodos: 21 pacientes com DPOC moderado a grave (VEF1 = 44.1 ± 14.6 % predito) foram submetidos a um teste cardiopulmonar máximo em cicloergômetro
e esteira ergométrica, com medida de CI a cada 2 minutos. Para mensuração da fadiga da perna nas diferentes modalidades, aplicou-se um teste de endurance isocinética
com 20 repetições na perna direita após o teste cardiopulmonar.
Resultados: Na esteira ergométrica, o consumo de pico de oxigênio (VO2 = 1005 ± 259 vs 843 ± 226 ml.min-1, p< 0,05) e o grau de HD em condições isoventilatórias
foram superiores quando comparados à avaliação no cicloergômetro, respectivamente. O trabalho total da perna direita foi maior após o teste em esteira ergométrica,
em relação ao cicloergômetro (2,87 ± 0,99 vs 1,96 ± 0,73, p< 0,05), respectivamente.
Conclusão: Há marcantes diferenças metabólicas e ventilatórias entre o exercício aplicado na marcha e no cicloergômetro. A avaliação ao esforço em esteira ergométrica
parece ser mais informativa e fidedigna do que a realizada em cicloergômetro nos pacientes com DPOC.
Projeto financiado pela FAPESP.
Participantes: Taila Yuri Siqueira Machado, André Luis Pereira de Albuquerque, Luiz Eduardo Nery, José Alberto Neder
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Resumo:
Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome caracterizada por alterações metabólicas e hemodinâmicas, que cursa com hiperglicemia, decorrente ou da
deficiência de secreção de insulina (DM tipo 1, DM1) ou da resistência a esse hormônio associada à secreção compensatória inadequada do mesmo (DM2). A nefropatia
diabética (ND) é a principal causa de morbidade e mortalidade relacionada ao DM, sendo a causa mais comum de lesão renal terminal. Aproximadamente 20% dos
indivíduos com DM2 apresentam ND após 20 anos de progressão da doença. A disfunção endotelial é a principal responsável pelas alterações cardiovasculares que
ocorrem no DM, incluindo a ND, e parece estar associada a um comprometimento na síntese de NO. O NO, ou fator relaxante derivado do endotélio, é um potente
vasodilatador e exerce papel fundamental na modulação da circulação sistêmica e renal. O nível basal da produção de NO parece ser importante para evitar a
vasoconstrição excessiva nos rins. Outra alteração hemodinâmica presente no DM é a alteração na síntese de angiotensina II (AII), potente substância vasoconstritora.
Alguns estudos demonstraram que o NO antagoniza os efeitos da AII sobre o tônus vascular, bem como modula a síntese da ECA. O aumento da atividade do sistema
renina-angiotensina (SRA) parece estar relacionado com o desenvolvimento de ND, uma vez que a exposição à altas taxas de glicose parece aumentar a síntese de AII
pelas células mesangiais. Diversos genes foram identificados como modificadores ou predisponentes ao desenvolvimento de doença renal diabética. Dentre os genes
candidatos identificados, houve muito interesse nos polimorfismos da ECA. A maioria das evidências sugere que o polimorfismo de inserção/ deleção (I/D) do gene da
ECA em si não predispõe ao desenvolvimento da ND, mas pode fornecer uma previsão quanto à velocidade de progressão tanto no DM1 quanto no DM2.
Objetivo: Verificar a existência de associação entre as isoformas da ECA e a ND em pacientes com DM2. Avaliar a síntese de NO e verificar sua possível correlação com
as isoformas da ECA.
Materiais e Métodos: Realizamos um estudo compreendendo pacientes com DM2 (n=70) e indivíduos saudáveis (CTL, n=25). Amostras de sangue (em jejum) foram
coletadas para dosagem de NO, uréia, creatinina, glicemia e hemoglobina glicosilada (Hb A1c). Uma amostra isolada de urina dos mesmos foi coletada para a
determinação do NO e da atividade da ECA. O NO foi dosado através do método de quimioluminescência (NOAnalyzer, Sievers Instruments, INC.), a uréia pelo método
da urease (Labtest), a creatinina pelo método de Jafet modificado, a glicemia pelo sistema bioquímico ADVIA, a Hb A1c por cromatografia líquida e a atividade da ECA
foi determinada fluorimetricamente, utilizando-se Hipuril-His-Leu (HHL) e Z-Phe-His-Leu (Z-Phe-HL) como substratos. Os dados são apresentados como média ± erro
padrão (X±EP) e foram analisados pelo método de One Way ANOVA.
Resultados e discussão: A média de glicemia do grupo DM2 foi maior em relação ao grupo CTL (151,6±10,2 vs. 76,5±2,9 mg/dL, respectivamente, P<0,05), assim como
a média da Hb A1c dos mesmos (7,7±0,4 vs. 5,0±0,1 %, respectivamente, P<0,05). A creatinina estava aumentada nos diabéticos em relação ao CTL (1,08±0,05 vs.
0,88±0,03 mg/dL, respectivamente, P<0,05), assim como a uréia (42,6±3,9 vs. 31,2±2,1 mg/dL, respectivamente, P <0,05) mostrando que a função renal destes pacientes
está alterada, provavelmente em decorrência da evolução do DM. A concentração de NO no soro dos indivíduos com DM2 foi maior em relação ao CTL (87,8±5,6 vs.
49,5±4,1 mM, respectivamente, P <0,05). Não houve diferença, no entanto, na concentração de NO na urina dos grupos (1063,2±126,5 vs. 839,5±276,9 mM,
respectivamente, P> 0,05). Até o momento não existe um consenso na literatura em relação à síntese de NO no DM. Alguns trabalhos demonstraram que há aumento e
outros demonstraram diminuição de NO no plasma e/ou na urina de indivíduos com DM2. Talvez o aumento no soro dos diabéticos aconteça em função da hiperfiltração
glomerular presente no DM ou mesmo pelo aumento do “shear stress” nesses pacientes que estimula as células endoteliais a sintetizarem NO. Não houve diferença com
relação à atividade da ECA entre os grupos DM2 e CTL tanto com o substrato HHL (0,02±0,007 vs. 0,04±0,01 nmol/ mL.min, n=7 e n=4 respectivamente, P >0,05)
quanto com o substrato Z-Phe-HL (0,05±0,02 vs. 0,1±0,02 nmol/ mL.min, n=6 e n=4 respectivamente, P >0,05). Talvez não conseguimos mostrar diferenças entre os
grupos devido ao nosso “n” reduzido. Estudos anteriores, no entanto, mostraram que a dosagem da ECA urinária tem baixo valor prognóstico para acompanhamento e
evolução de nefropatia em pacientes diabéticos. Nossos resultados são preliminares, mas acreditamos que o entendimento dos distúrbios genéticos e metabólicos,
associados ao estudo da ECA e da síntese de NO, pode nos proporcionar futuras opções terapêuticas para se evitar as lesões renais associadas ao DM.
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Resumo:
Os objetivos deste projeto são investigar possíveis mutações no gene do receptor TR beta responsáveis pelo desenvolvimento Síndrome de Resistência ao Hormônio
Tiroidiano (RHT) em pacientes afetados pela doença, encaminhar os indivíduos da família ao Ambulatório de Endocrinologia da UNIFESP/EPM para provável extensão
do diagnóstico, tratamento e acompanhamento, quando confirmada a presença de mutações.A RHT, enfermidade que acomete aproximadamente 1 em 50.000 nascidos
vivos, é definida clinicamente por níveis elevados dos hormônios tiroidianos T3 e T4 na presença de valores normais ou elevados de TSH. A síndrome foi primeiramente
identificada por Refetoff em 1967, sendo relatados desde essa época mais de 1000 casos. Apresenta herança autossômica dominante, com exceção do caso de uma
família com padrão autossômico recessivo. A expressividade da RHT é extremamente variável de acordo com o grau de resistência dos tecidos, refletindo uma
heterogeneidade alélica, uma possível heterogeneidade não alélica e até mesmo - quando atinge indivíduos com a mesma mutação - mecanismos individuais de resposta
à enfermidade.A maioria dos indivíduos portadores possui sintomas leves, entretanto, alguns pacientes apresentam quadros que podem variar desde hipotiroidismo até
tirotoxicose. Demonstrou-se, por meio de testes moleculares, que o defeito desencadeador da síndrome é causado por uma mutação no receptor do Hormônio Tiroidiano
(TR). Esse receptor, encontrado dentro do núcleo, possui quatro tipos de isoformas, que são produtos de dois genes, TR alfa e TR beta, localizados, respectivamente,
nos cromossomos 17 e 3. Estruturalmente os TRs apresentam duas regiões importantes, a primeira, denominada domínio de ligação ao DNA (DBD), tem a função de se
ligar a sítios específicos no DNA (TRE - thyroid response element), a segunda se liga ao T3 e é denominada domínio de ligação ao ligante (LBD). As mutações ligadas
à RHT encontradas até o momento localizam-se no LBD do gene TR beta e estão distribuídas entre os exons 7, 8, 9 e 10. Mutações missense, nonsense, deleções e
inserções já foram descritas quase sempre em heterozigose.O receptor mutado inibe o funcionamento fisiológico dos receptores selvagens beta codificados pelo alelo
normal. Tal efeito é denominado dominante negativo, e está presente nos padrões de herança mendeliana autossômica dominante. Em 10 a 15% das famílias, nas quais
o fenótipo RHT está presente, não foi possível identificar a mutação nos genes TR alfa e TR beta. Especula-se que essas mutações possam estar presentes nos genes
que codificam os cofatores envolvidos na ligação com o TR. Estudou-se a paciente ICS, sexo feminino, 50 anos, clinicamente eutiroidiana, e que desde 1999 foi constatado
alterações hormonais, T4 livre elevado associado à TSH não suprimido, sem outras evidências de outras patologias que possam interferir na dosagem.Em vista de um
quadro laboratorial altamente suspeito de RHT procedemos ao estudo genético..O DNA genômico, acrescidos de primers específicos para região do gene TRbeta, foi
submetido a PCR e os produtos de tal reação foram purificados para realizar seqüenciamento direto automático em ambos os sentidos. Os resultados do seqüenciamento
foram analisados utilizando seqüências previamente depositadas no GeneBank (gi 18425289/ gi 10835122), através do programa
BLAST(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST).O seqüenciamento direto do DNA genômico da paciente ICS revelou uma troca simples de nucleotídeo em heterozigoze resultando
na troca de uma glicina para uma valina na posição 251, mutação, até o momento, não descrita na literatura.A mutação fica na região do receptor na qual estão descritas
as outras mutações correlacionadas com a RHT, confirmando a hipótese diagnóstica da paciente. Com a detecção de tal mutação, pode-se prosseguir uma investigação
mais detalhada da família da paciente e, inclusive, oferecer um adequado aconselhamento genético aos possíveis afetados.
Participantes: Felipe Gustavo Correia, Gustavo Quirino Scanhola, Maria Izabel Chiamolera

235

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Medicina Aplicada
Título:

Estudo Epidemiológico das Infecções da Corrente Sanguínea – Tendência Secular

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Segovia, L.E.J.; Pereira, C.A.P.; Salomão, R.
Lucia Elizabeth Jimenez Segovia - UNIFESP
Reinaldo Salomão - Medicina / Doenças Infecciosas e Parasitárias

Resumo:
Resumo:
Introdução: Uma das formas mais graves de infecção bacteriana é a bacteremia, ou seja, presença de bactérias na corrente sanguínea. Desde o princípio do século
passado, observa-se aumento na incidência de bacteremia. Com a introdução dos antimicrobianos, passa-se a observar a alteração da flora bacteriana, com aumento
progressivo da participação das bactérias gram-negativas. Nas últimas décadas os microorganismos gram-positivos, em especial o Staphylococcus aureus, emergiram
como importantes agentes causadores de infecção da corrente sangüínea.
Neste contexto, insere-se o estudo epidemiológico das infecções da corrente sanguínea (ICS) durante o período de dez anos.
Objetivo: O objetivo principal do presente estudo é avaliar a epidemiologia das infecções da corrente sanguínea no Hospital São Paulo, comparando com dados
encontrados na literatura, os agentes mais freqüentes e a morbidade e mortalidade dos pacientes com ICS em um período de dez anos.
Método: é um estudo retrospectivo que consta na revisão de literatura sobre a incidência das infecções da corrente sangüínea no Hospital São Paulo em um período de
dez anos.
Resultados: em 2004 achamos elevada incidência de pacientes com sepse, confirmada por hemoculturas positivas, 26,8 episódios em cada 1000 admissões, acometendo
principalmente indivíduos nos extremos de faixa etária. Assim, observamos incidência de 21,7 episódios por 1000 admissões nos anos de 1985 a 1986 (Salomão et al)
e 14 episódios por 1000 admissões nos anos de 1992 a 1993 (Ujvari et al).
Em relação a etiologia, observamos 422 episódios (55,23%) causados por bactérias gram-positivas, 331 episódios (43,32%) de bactérias gram-negativas e 11 casos
(1,4%) de Cândida spp.
A alta taxa de mortalidade encontrada em 2004 no HSP foram 336 óbitos (43,98%) por infecção da corrente sangüínea.
Conclusão: este estudo retrospectivo nos mostra a alta taxa de incidência e mortalidade causadas por sepse mesmo com o avanço do uso de antimicrobianos.
Participantes:
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Resumo:
Os antígenos plaquetários humanos (HPAs) localizados nas glicoproteínas da membrana de plaquetas (GPs), são potenciais alvos de aloanticorpos que causam a
destruição plaquetária na púrpura neonatal aloimune (PNA), púrpura pós-transfusional (PPT) e refratariedade plaquetária (RP). Os antígenos do sistema HPA-9 são
epítopos da GPIIb, e o antígeno HPA-9b é associado à aloimunização materna e à PNA. O alelo HPA-3b, também localizado na GPIIb, pode estar ligado ao HPA-9b,
segundo a genotipagem para esses alelos. Não existem estudos sobre a freqüência do alelo e genótipo do antígeno HPA-9b na população brasileira, e esta investigação
é importante por razões antropológicas, genéticas e, principalmente, para melhor predizer o risco de aloimunização e administração das gestações subseqüentes para o
HPA-9b, pois apesar da sua baixa freqüência este é um dos importantes HPAs causadores da aloimunização materna e PNA.
Objetivo: Determinar a freqüência do alelo HPA-9b e dos genótipos HPA-9a/9a, HPA-9a/9b e HPA-9b/9b em indivíduos brasileiros, e analisar a associação do alelo HPA3b, já que as freqüências dos sistemas de HPAs variam entre diferentes grupos étnicos.
Métodos: Serão realizados estudos de genotipagem através de PCR-RFLP obtendo um produto de 182pb, e tratamento com as enzimas de restrição FokI para o HPA3, e BstNI para o HPA-9.
Resultados: O estudo ainda está em andamento. As amostras serão colhidas no Hemocentro da UNIFESP, de doadores de sangue que aceitem participar da pesquisa.
Padronizamos a genotipagem, visualizando as bandas para os determinados alelos. E estamos testando indivíduos com genótipos HPA-3 conhecidos, de pesquisas
anteriores, para confirmação da padronização.
Participantes:
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Resumo:
O gene FLT-3 tem sido estudado em pacientes com Leucemia Mielóide Aguda, apresentando-se como importante marcador de prognóstico. Estudos recentes
demonstraram que os pacientes com leucemia aguda com cariótipo normal que apresentam a mutação deste gene no domínio JM em tandem apresentam um pior
prognóstico em relação a sobrevida.
Síndrome Mielodisplásica (SMD) é uma doença clonal de pacientes idosos caracterizada por citopenias no sangue periférico e com um risco adicional de transformação
para leucemia aguda (LA). Atualmente, não há trabalhos prospectivos avaliando a relação do status do gene FLT3 em SMD. Como esta doença possui um risco de
transformação em LA, consideramos importante o estudo da mutação deste gene nestes pacientes em uma avaliação prospectiva.
Assim, iniciamos o estudo da duplicação interna em tandem do gene fms-like tirosina quinase 3 (FLT3), localizado no cromossomo 13q12, na evolução de 45 pacientes
com SMD.
No momento, 50 pacientes complementaram as 3 coletas preconizadas ( 0,6 e 12 meses de acompanhamento clínico).
Estes pacientes são provenientes do ambulatório da Disciplina de Hematologia e Hemoterapia UNIFESP e seguem em acompanhamento ambulatorial.
METODOLOGIA E RESULTADOS
Todas as amostras de DNA da Medula Óssea foram coletadas por médico hematologista através de Mielograma após consentimento livre e esclarecido. O material foi
colhido em tudo de EDTA e preservado a –20C.
O DNA foi extraído pelo método convencional de lise celular e proteinase K, seguido por purificação pelo fenol-clorofórmio e precipitação com acetato de sódio e etanol.
A pesquisa da mutação foi realizada através da técnica de seqüenciamento de DNA). A triagem a técnica de sequenciamento foi realizada da seguinte maneira: para a
triagem inicial, foi utilizado o primer FLT3-15F1 marcado em 5´ com o fluoróforo FAM. Após diluição do produto de PCR em água, na proporção de 1:19, foi misturado
com formamida e o marcador de peso molecular GeneScan-500 [ROX] (Applied Biosystems), desnaturado e analisado no equipamento ABI PRISM 3100 (Applied
Biosystems) utilizando o software GeneScan, conforme instruções do fabricante. O produto do alelo normal possui 397 pb. Em oposição ao método comumente utilizado
para detectar mutações do tipo ITD (Nakao et al., Leukemia 10: 1911-1918, 1996; Panagiotis et al., Blood 98: 1752-1759, 2001), esta estratégia permite identificar
duplicações muito pequenas, de até 2 pb.
As amostras de DNA que resultaram em dois picos após a análise descrita acima, um de 397 pb e um maior que 397 pb (possível ITD), foram seqüenciadas para
confirmação da duplicação. Para tanto, elas foram amplificadas com o par de primers FLT3-15F1 sem marcação e FLT3-16R1, utilizando as mesmas condições descritas
acima, e submetidas à eletroforese em gel de agarose 2,5%. A banda de tamanho alterado foi cortada do gel, purificada com o kit ´´GFX PCR DNA and gel purification´´
(Amersham Biosciences) e analisada por seqüenciamento automático no equipamento ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems), seguindo as instruções do fabricante. Os
primers utilizados nas reações de seqüenciamento foram GCAATTTAGGTATGAAAGCCAGC (FLT3-15F2) e CTTTCAGCATTTTGACGGCAACC (FLT3-16R2).
RESULTADOS
Não foi detectado nenhum caso de duplicação interna em tandem dentre os 50 pacientes avaliados ao diagnóstico.
Ao final do 6° mês de seguimento, 1 caso ( Caso 3) apresentou a DIT em 8% das células da medula óssea, perfazendo uma incidência de 1/42 (2%). Este paciente
evoluiu para leucemia mielóide aguda ao 8° mês de seguimento e, neste momento, a DIT estava presente em 85% das células da medula analisadas, o que pode sugerir
que o clone DIT+ foi responsável pela transformação leucêmica.
O caso 46 apresentou a DIT em 68% das células mononucleadas ao 7° mês de seguimento (momento da transformação).
A incidência de DIT neste grupo de pacientes durante o primeiro ano de seguimento foi de 2/5º (4%) ( Casos 3 e 46).
Portanto, apesar de rara em SMD, a presença desta mutação parece conferir um sinal de rápida transformação em Leucemia Aguda.
Nenhum paciente apresentou alteração citogenética envolvendo a banda 13q12, onde está localizado o gene FLT3.
Os pacientes foram divididos por subtipos da Organização Mundial de Saúde, a saber: CRDM ( 23), Síndrome 5q- (6) , ARSA (12), AR , AREB (7),Inclassificável(2). A
presença da mutação em tandem foi detectada em 2/50, perfazendo a incidência de 4%.

Palavras Chave: Síndrome Mileodisplásica , duplicação em tandem, Gene FLT3
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Resumo:
A exposição a concentrações elevadas de ET e alérgenos no início da vida pode proteger as crianças da sensibilização atópica. A proposta do nosso estudo foi investigar
se a exposição a endotoxina (ET) e aos alérgenos domiciliares podem influenciar no aparecimento de sibilos recorrentes.
Foram selecionadas 104 crianças, recém-nascidas e matriculadas no serviço social do Hospital Albert Einstein e com risco elevado de desenvolver doença alérgica (pais
com doença atópica). No momento da admissão, aos 3 m, 6m, 9m, 12m e 15m os pais responderam um questionário, considerando número e gravidade das crises de
broncoespasmo, infecções, exposição a tabaco e a animais domésticos. As crianças que apresentaram acima de 2 crises de sibilos no período de 6 meses foram
consideradas sibilantes recorrentes. Foram coletadas amostras de poeira dos colchões e pisos sob os berços nas residências das crianças. Os níveis de endotoxinas
dessas amostras de poeira foram determinados em laboratório pelo método LAL cinético turbidimétrico (Cambrex) e os principais alérgenos dos ácaros, baratas, cão e
gato foram quantificados pelo método ELISA.
As concentrações de endotoxina dos colchões variaram de 1,6 a 2,955 EU por mg de poeira (média geométrica: 21,9 EU/mg de poeira). Os níveis de Der p1 variaram
de menos de 0,02mg/g até 33,9mg/g de poeira (MG: 2,07mg/g de poeira). Baixos níveis de Der f1, Can f1 e Bla g1 foram observados. Elevados níveis de endotoxina
nos colchões (>75 EU/mg de poeira), com OR (95% IC) =0,20 (0,04- 0,99), e Der p1 da poeira do piso foi > 2mg/g de poeira, com OR (95% IC) =0,36 (0,15-0,87), estão
significativamente relacionados a redução da prevalência de sibilos recorrentes (p<0,04).
Concluímos que a exposição a elevados níveis de endotoxina e Der p1 no início da vida foi mais freqüente entre as crianças que não apresentaram sibilos recorrentes.
Participantes: Vivien Valente de Souza, Dirceu Solé, Vera Rullo
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Resumo:
RESUMO
O conhecimento do Tumor Estromal Gastro-Intestinal (GIST) é bastante recente. Embora possa desenvolver-se ao longo de todo trato gastro-intestinal, há uma maior
freqüência em estômago e intestino delgado. Seu diagnóstico está baseado no método imuno-histoquímico (IHQ) onde 95 % dos casos apresentam CD117 (c-Kit)
positivo. O tratamento de escolha é a cirurgia, mesmo em caso de metástases e, nos casos irressecáveis, o mesilato de imatinibe (Glivec) tem sido utilizado. A recidiva
é alta e, atualmente, a utilização do Glivec e de outras drogas como adjuvantes estão sendo pesquisadas. Estudos recentes procuram correlacionar a expressão de KI67
(proliferação celular) e de p53 (alteração do processo de apoptose) com a evolução da doença. O objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão dessas proteínas e
correlacioná-las a outros fatores prognósticos além do risco de recidiva.
Avaliou-se a imuno-localização das proteínas KI67 e p53 nos tecidos blocados em parafina de 40 indivíduos com diagnóstico de GIST (com c-KIT positivos) que foram
subdivididos nos grupos I e II segundo o número de mitoses e o tamanho do tumor. Estes 2 parâmetros permitem caracterizar o doente como de risco intermediário ou
alto risco (grupo I) ou de muito baixo risco ou baixo risco (grupo II).
Selecionou-se 21 homens e 19 mulheres com idade média de 55,68 anos. Segundo a localização, 16 tumores foram de intestino delgado, 13 de estômago, 5 de
retroperitônio, 4 colorretais e 2 de mesentério. Trinta e dois eram do grupo I e 8 pessoas do grupo II. Entre os pacientes estudados 50% evoluíram com doença, sendo
90% do grupo I (p = 0,114). A expressão do p53 esteve presente em 65% e o KI67 foi positivo em 57,5%.
A semelhança de estudos anteriores estes tumores incidem na mesma freqüência nos dois sexos, com idade média de 57 anos. No entanto, a maioria dos tumores
selecionados eram de delgado, que costumam ter pior prognóstico justificando o alto índice de recidiva (50%). Observamos correlação entre o p53 e o grau de malignidade
do tumor, porém não observamos correlação entre os marcadores estudados e evolução clínica.
Participantes: Lúcio Roberto de Oliveira das Neves, Clóvis de Araújo Peres, Celina Tizuko Fujiyama Oshima, Laércio Gomes Lourenço, Ricardo Artigiani Neto,
Nora Manoukian Forones
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Resumo:
Objetivo: Não existe, até o momento, nenhum teste sorológico capaz de diferenciar a gravidez ectópica de gravidez tópica. Os poucos trabalhos encontrados na literatura
mundial apresentam dados conflitantes. Por isso, esse trabalho tem o objetivo de realizar a análise do fator vascular de crescimento endotelial (VEGF) como marcador
sorológico no diagnóstico precoce da gravidez ectópica, tendo como meta principal estabelecer o valor de corte do nível sérico do VEGF que permita a diferenciação
diagnóstica entre gravidez ectópica (GE), gravidez intra-uterina normal e abortamento.
Método: Foram selecionadas 60 pacientes com diagnóstico confirmado de GE, 60 pacientes com o diagnóstico de abortamento e 60 com gravidez intra-uterina, todas
antes da oitava semana de gestação. Foi realizada uma análise estatística para calcular o tamanho da amostra estabelecendo em 60 o número de pacientes em cada
grupo supracitado. Foi realizada análise sangüínea das amostras coletadas para dosagem do VEGF, fração beta do hormônio gonadotrópico coriônico (beta-hCG) e
progesterona.
Resultados: Trabalho em fase de coleta de amostras onde, conforme a metodologia, será analisado o VEGF. Obtivemos 20 amostras de soro de pacientes com GE, 25
amostras de abortamento e 50 amostras de gravidez tópica com boa evolução. Estas amostras estão estocadas para futura análise. Devido à metodologia não fazer
parte da rotina do HSP, preparamos um projeto de pesquisa enviado à FAPESP em 18 de novembro de 2005 (processo nº 05/59256-5) para a captação de recursos.
Recebemos em abril de 2006 a resposta da FAPESP solicitando algumas modificações no projeto inicial as quais acatamos prontamente e estamos, no momento,
aguardando a decisão final dessa conceituada agência de fomento à pesquisa. Desta forma, no decorrer deste semestre iremos finalizar a coleta dos casos e, uma vez
obtida a verba para a compra dos kits de VEGF, efetuaremos a dosagem das amostras coletadas.
Conclusão: O VEGF é possivelmente um marcador sorológico capaz de diagnosticar a GE e após concluída a análise das amostras coletadas pode vir a ser ferramenta
importante no diagnóstico precoce da GE, tornando-se útil inclusive na escolha do tratamento, evitando, por exemplo, a rotura tubárea e a evolução para um quadro de
abdome agudo hemorrágico.
Participantes: Christine Lannes Schoeler
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Resumo:
Introdução: A doença celíaca (DC) é uma enteropatia mediada por linfócitos T, induzida pelo glúten em indivíduos geneticamente susceptíveis, levando a uma intolerância
permanente ao glúten - proteína presente no trigo, centeio e cevada. A manifestação clínica clássica da DC é a diarréia crônica e pode apresentar complicações graves
se não for corretamente tratada. Estudos demonstraram que a idade de início da DC e sua incidência devam sofrer influência dos seguintes fatores: 1) período de
aleitamento materno; 2) tempo de aleitamento materno após a introdução do glúten; 3) idade de introdução do glúten; e 4) quantidade de glúten na dieta.
Objetivo: Com base na influência desses fatores, este trabalho tem como objetivo avaliar a duração do aleitamento materno e o consumo de glúten de crianças
provenientes de creches e escolas.
Metodologia: A casuística proposta foi de 250 crianças, de 6 meses a 5 anos de idade, de ambos os sexos, provenientes de creches e escolas da cidade de São Paulo,
que não tenham diagnóstico de DC e/ou de dermatite herpetiforme ou aquelas cujos familiares de primeiro grau não apresentem estas doenças. Foram entregues ao
todo 291 questionários, dos quais 235 em uma escola pública de São Paulo e 56 em um colégio particular da mesma cidade. O questionário abordou os seguintes
aspectos da dieta: tempo de aleitamento materno (exclusivo ou misto); idade de introdução do glúten na dieta; qual cereal com glúten foi primeiramente introduzido na
dieta; em que tipo de alimento este cereal com glúten estava presente (engrossante de leite, bolacha, pão, macarrão, ou outro alimento); a freqüência da oferta deste
alimento no momento de sua introdução e a estimativa da quantidade deste alimento no momento de sua introdução; tipo, freqüência e quantidade de consumo de
alimentos contendo glúten durante o último mês que antecedeu a realização deste estudo. Foram também avaliados no questionário o hábito intestinal e as características
das fezes nos três meses anteriores à resposta do mesmo, assim como peso e estatura no momento da realização deste estudo, além das condições sócio-econômicas
das famílias das crianças participantes deste estudo. Anexo a cada questionário, foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados: Esse trabalho ainda não foi concluído. Até o momento foram retornados 83 questionários respondidos, sendo que uma criança participante apresenta doença
celíaca, uma criança apresenta dermatite herpetiforme e uma criança tem um primo com diagnóstico de dermatite herpetiforme. Dos 83 questionários, dois foram
preenchidos por uma tia da criança participante, dois foram preenchidos pelo pai, três foram respondidos pela mãe em conjunto com o pai da criança e os demais foram
preenchidos somente pela mãe. Os questionários devolvidos foram registrados numa planilha. Aguardamos a devolução de maior número de questionários e Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido para realizar a análise estatística paramétrica e não paramétrica dos dados obtidos.
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Resumo:
Introdução: Apesar da Síndrome de Turner (ST) ser reconhecida pela baixa estatura e hipogonadismo hipergonadotrófico, outras características estão associadas à
monossomia do X, como a maior prevalência de fatores de risco para doença cardiovascular.
Objetivos: avaliar a prevalência de obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes em uma amostra de pacientes portadoras de Síndrome de Turner (STp).
Pacientes e métodos: quarenta pacientes acompanhadas ambulatorialmente, e com diagnóstico confirmado de ST através de testes citogenéticos e hormonais, foram
avaliadas através da revisão de seus prontuários. A antropometria feita em auxograma próprio e os dados de idade, peso, altura e pressão arterial (PA) foram analisados.
Outros dados, como perfil lipídico e glicemia, foram anotados.
Resultados: A mediana da idade cronológica foi 20,3 anos e, de estatura, 10,58 anos. O cariótipo mais prevalente foi 45,X em 25 pacientes (62%). Sete pacientes
apresentaram o percentil do peso-para-idade-estatura acima de 97,5 e outras 15 entre os percentis 91 e 97, perfazendo 55 % da amostra acima do peso. Excluindo as
4 previamente diabéticas em tratamento, a média da glicemia de jejum foi 84,5 mg/dl. Os valores médios do colesterol total, HDL, LDL e triglicérides foram,
respectivamente: 173,4; 60,5; 95,8; 78,2 mg/dl. Apenas uma paciente estava em uso de hipolipemiante. Considerando hipertensão arterial níveis de pressão sistólica ou
diastólica acima do percentil 95, 18 pacientes estavam hipertensas, sendo que 3 delas tinham alteração ecocardiográfica e 2, alteração morfológica dos rins ao ultrassom.
Conclusões: Esta amostra ilustra a alta prevalência de hipertensão e obesidade nas STp. Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, por vezes subdiagnosticados, devem ser objetivamente pesquisados e tratados nas STp, uma vez que esta se constitui causa prevalente de morbi-mortalidade nestas pacientes. Os
métodos diagnósticos devem considerar que estas são pacientes com proporções corporais diferentes da população geral em virtude da baixa estatura, necessitando a
avaliar os dados objetivos com parâmetros próprios.
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Resumo:
Introdução: A demência com corpos de Lewy (DCL) é caracterizada pela presença de quadro demencial, além de pelo menos duas das três características seguintes:
parkinsonismo espontâneo, alucinações visuais recorrentes e flutuação cognitiva. Estes critérios têm alta especificidade e baixa sensibilidade, especialmente no que se
refere à identificação da flutuação cognitiva. A DCL é subdiagnosticada no Brasil. Objetivos: melhorar a confiabilidade do diagnóstico diferencial entre doença de
Alzheimer (DA) e DCL em nosso meio, por meio de métodos clínicos focalizados na caracterização da flutuação cognitiva. Métodos: estudo aberto, transversal,
observacional para o qual foram recrutados pacientes com DA e DCL provindos do Setor de Neurologia do Comportamento da Universidade Federal de São Paulo Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) e do Núcleo de Envelhecimento Cerebral da UNIFESP-EPM. Resultados: foram avaliados 16 pacientes com DA e 11 com
DCL. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos em relação ao sexo, idade, escolaridade. Pacientes com DA apresentaram pontuação
mais baixa na escala de flutuação diária e na escala Unified Parkinson’s Disease Rating Scale III. Além disso, não houve diferenças na avaliação cognitiva global exceto
pelo teste da cópia do relógio, no qual pacientes com DCL tiveram pior desempenho. Conclusão: O inventário de flutuação cognitiva está adequado para a nossa
população, uma vez que foi capaz de diferenciar pacientes com DA de pacientes com DCL.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A prevalência da associação entre distúrbios primários do sono e pacientes com Síndrome da Fadiga Crônica chega a 50% (Unger et al, 2004; Fisher,
1999). Em 1994, quando a Síndrome da resistência de vias aéreas superiores (SRVAS) ainda não era reconhecida, dos pacientes com fadiga crônica, estudados com
polissonografia (PSG), 81% tiveram pelo menos um distúrbio do sono (DS), sendo mais freqüente a apnéia do sono (44%) e a hipersônia idiopática (12%). Fadiga e
sonolência excessiva diurna (SED) são as queixas mais freqüentes entre pacientes com distúrbios do sono, entretanto não existem estudos comparativos acessando
tais sintomas nos distintos DS. Os autores têm como hipótese que os sintomas de fadiga e SED são comuns nos DS, mas se manifestam de maneira diferente entre
eles.
OBJETIVOS: Investigar a freqüência e a associação de fadiga e SED nos diferentes DS.
MATERIAIS E MÁTODOS: Pacientes do Ambulatório do Sono do Departamento de Psicobiologia participaram do estudo, eles foram divididos em 4 grupos de acordo
com o DS (apnéia obstrutiva do sono (SAOS), Síndrome da resistência de vias aéreas superiores (SRVAS), narcolepsia, fibromialgia) mais 1 grupo controle de indivíduos
normais. Todos tiveram diagnóstico clínico e polissonográfico e preencheram as Escalas de Sonolência de Epworth (ESE) (Johns, 1991) e as Escalas de fadiga (EF) de
Krupp (Krupp et al, 1989). Análise Estatística: ANOVA de uma via seguida do teste aposteriore de Duncan. Nível de significância p<0.05 e p<0.01, respectivamente.
RESULTADOS: FADIGA: Todos os 4 grupos de pacientes apresentaram maior pontuação na EF comparado com controles normais (p<0.01). A maior pontuação foi
encontrada no grupo de narcolepsia. A pontuação do grupo SAOS foi similar a SRVAS e menor do que a dos grupos fibromialgia e narcolepsia. SONOLÊNCIA: Os
grupos SAOS, SRVAS e Narcolepsia foram significativamente mais sonolentos do que os controles (p<0.01).
CONCLUSÕES: 1- Todos os distúrbios do sono analisados apresentaram mais sintomas de fadiga do que indivíduos normais, o que está em acordo com a literatura que
sugere que fadiga é um dos principais sintomas dos distúrbios do sono. 2- Não foram observadas diferenças significativas com relação a fadiga ou sonolência entre os
grupos SAOS e SRVAS, de distúrbios respiratórios do sono. 3- No grupo de fibromialgia o sintoma predominante foi fadiga, e sua pontuação na Escala de sonolência foi
similar a do controle normal, o que também está em acordo com a literatura mostrando a predominância de fadiga nesses pacientes. Entretanto, a literatura também
sugere que pacientes com fibromialgia apresentem sonolência excessiva diurna.
Participantes: Juliana Komatsu
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Resumo:
Introdução: É importante que a caracterização da deficiência visual/cegueira vá além da medida da acuidade visual e de outras avaliações clínicas tradicionais. A avaliação
clínica feita em ambiente clínico controlado, não é adequada para captar a implicação adversa da deficiência visual/cegueira. Para compreender totalmente o impacto
negativo da deficiência visual/cegueira nas atividades de vida diária e no bem estar mental faz-se necessária a obtenção de outras informações. Entrevistas em
populações representativas de indivíduos afetados usando um questionário padronizado fornecerão a base sobre a qual pode ser obtida uma caracterização
multidimensional das implicações causadas pela deficiência visual/cegueira no funcionamento visual e na qualidade de vida. O NEI-VFQ (Questionário de Função Visual
do “National Eye Institute”), por exemplo, foi criado para tentar suprir essas limitações, principalmente nos casos em que o paciente tem acuidade visual normal, mas
mesmo assim está insatisfeito com seu bem estar por causa da visão. A utilização de questionários vem sendo cada vez maior nas pesquisas oftalmológicas, mas ainda
muito limitada em consultas médicas.
Objetivos: Aplicação e análise de questionário de função visual em indivíduos com diferentes graus de deficiência visual e sua relação com a acuidade visual.
Métodos e Resultados: Um grupo de 402 pacientes dos ambulatórios do Instituto da Visão da UNIFESP foi convidado para participação neste estudo, que foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-EPM. A idade dos participantes variou de 25 a 94 anos (média=54,86±16,41 anos), sendo 223 do sexo feminino (55,5%)
e 179 do sexo masculino (44,5%). Os critérios de inclusão foram: assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, diagnóstico prévio da doença oftalmológica,
idade &#8805; 25 anos e ausência de déficit cognitivo. A acuidade visual (AV) binocular para perto e longe com a melhor correção óptica foi obtida (tabela ETDRS) e o
questionário VFQ-20 foi aplicado em cada participante. O VQF-20 possui perguntas sobre domínios relacionados à visão agrupados em subescalas, dentre as quais
dificuldade com atividades que exigem visão para longe (questões 3, 4, 10, 11 e 13) e dificuldades com atividades que exijam visão para perto (questões 6, 8, 9, 12, 15).
As respostas variam de acordo com o grau de dificuldade, e a elas foi atribuído pelo participante entrevistado um valor variando de 1 (nenhuma dificuldade) a 5 (extrema
dificuldade).
A AV binocular com a melhor correção para longe e para perto foi classificada em 6 categorias, &#8805;20/25 (normal); [20/63; 20/32] (deficiência leve); [20/80; 20/160]
(deficiência moderada); [20/200; 20/400] (deficiencia alta) e [20/500; 20/1000] (cegueira moderada) e <20/1000 (cegueira grave). As médias dos valores das 5 questões
da subescala de visão para longe e da subescala de visão para perto foram, respectivamente: normal (1,52±0,91 e 1,43±0,85); deficiência leve (2,29±1,30 e 1,91±1,14);
deficiência moderada (2,63±1,32 e 2,54±1,43); deficiência alta (3,21±1,35 e 2,92±1,41) e cegueira moderada (3,09±1,44 e 3,51±1,22) e cegueira grave (4,21±1,07 e
4,21±1,15).
Conclusão: Melhores acuidades visuais obtiveram as menores médias nas respostas tanto no aspecto de dificuldades de visão para longe como no aspecto de dificuldade
de visão para perto. Os resultados mostram que o VFQ-20 está diretamente relacionado com o grau de severidade da deficiência tanto na acuidade visual de perto como
na de longe.
Apoio Financeiro: PIBIC-CNPq para RSL e DFT; Organização Mundial da Saúde; FAPESP processo 04/06670-9 para SRS; CNPq – Bolsa de Produtividade em Pesquisa
para SRS.
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Resumo:
Introdução: A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a principal causa da baixa de visão no mundo Ocidental e sua prevalência é cerca de 8,5 a 27,9% da
população maior que 75 anos. A DMRI resulta freqüentemente em escotomas que afetam a fóvea e conduz à perda de campo visual central. Esses escotomas dificultam
muito a realização das atividades do dia-a-dia como a leitura. As pessoas com DMRI apresentam freqüentemente outras patologias oculares associadas e a mais comum
é a catarata, que é a opacificação do cristalino, cuja visão de perto fica mais prejudicada.
Objetivo: O objetivo desse trabalho é medir a acuidade de leitura (AL), máxima velocidade de leitura (MVL) e tamanho crítico de letra (TCL) dos pacientes com catarata
e DMRI antes e após facoemulsificação com implante de lente intraocular (LIO) e verificar a melhora do desempenho visual.
Material e Método: Foram incluídos nesse estudo 12 olhos de 8 pacientes com idade entre 68 e 83 anos (Média 75,25±6,41) com diagnóstico de catarata e DMRI do
Instituto da Catarata do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. Os critérios de inclusão foram: termo de consentimento livre e esclarecido
assinado, catarata e DMRI no olho a ser operado. A acuidade de leitura foi avaliada através da tabela MNREAD na versão do idioma Português (MNREAD-P). Ela
possibilita as seguintes medidas: a) AL – a menor letra que o paciente consegue ler sem cometer erros significantes; b) TCL - tamanho mínimo de letra que o paciente
consegue ler com máxima velocidade e c) MVL – velocidade de leitura do paciente quando a leitura não está limitada pelo tamanho da letra. A distância do teste antes
da facoemulsificação foi de 20cm e a 30 cm no pós-operatório, com a melhor correção. Além do teste da velocidade leitura, todos os pacientes foram submetidos aos
seguintes exames pré-operatórios: acuidade visual para longe com a melhor correção; medida do potencial de acuidade visual macular; mapeamento de retina, biometria
e outros.
Resultados: A acuidade de leitura(AL) melhorou em dez, permaneceu inalterada em um e piorou em outro paciente. Houve melhora significativa do tamanho crítico de
letra(TCL) e também na máxima velocidade de leitura (MVL).
Conclusão: O implante de LIO permitiu melhora da função visual. Nos pacientes que não conseguiam ler a letra maior da tabela (1.3 logMAR), a cirurgia de catarata
possibilitou a leitura de textos com letras menores.
O TCL melhorou, o que significa que após a intervenção cirúrgica e a melhor correção os pacientes conseguiram ler letras menores com maior velocidade.
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Resumo:
O enfoque na qualidade de vida dos pacientes tornou-se relevante para direcionar a conduta no tratamento de doenças. No contexto da incontinência urinária, sabe-se
que esta moléstia acarreta em significativa perda de qualidade de vida, uma vez que pode restringir as atividades sociais, familiares, profissionais e sexuais das mulheres
afetadas gerando isolamento social e estresse emocional. Propõe-se, no presente estudo, avaliar comparativamente o impacto negativo no âmbito psicossocial das
pacientes com incontinência urinária de esforço com e sem urgência miccional por meio de entrevista com aplicação do King´s Health Questionnaire. Serão avaliadas as
pacientes atendidas no Setor de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal do Departamento de Ginecologia da UNIFESP-EPM, com idades entre 18 e 80 anos no período de
agosto de 2005 a junho de 2006. Com os dados obtidos visamos reforçar a importância da avaliação da qualidade de vida na conduta clínica diária como primeiro passo
para planejar estratégias relevando o verdadeiro impacto da afecção na vida da paciente, e assim, mostrar relevante uma abordagem terapêutica multiprofissional para
melhor atender as mulheres incontinentes urinárias;
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Resumo:
O projeto visa a estudar a incidência de descolamento de retina e tumores intra-oculares em pacientes com catarata encaminhados do Instituto de Catarata para o Setor
de Ultra-som da UNIFESP. Será feito um levantamento retrospectivo de janeiro de 2001 a julho de 2005, tendo sido utilizado o Ultra-som modo A+B do aparelho Ultrascan
da Alcon. Os dados obtidos serão comparados com a literatura e discutidos com o objetivo de auxiliar na conduta dos pacientes com catarata e outras complicações
intra-oculares, em vista de diminuir desagradáveis surpresas pós-operatórias, riscos desnecessários e processos médicos.
Participantes: Paolo Rubez Rocha, Maira Morales, Paulo Augusto de Arruda Mello
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Resumo:
A hipertensão intracraniana (HIC), após o uso de hormônio de crescimento (hGH), tem sido documentada na literatura como um evento não isento de seqüelas e
complicações. Além da somatotrofina (GH) promover retenção de sódio e água, provavelmente ela ultrapasse a barreira hemato-liquórica, aumentando as concentrações
de GH e IGF I no liquor, o que leva ao excesso de produção do mesmo. Os sintomas da HIC podem melhorar após a suspensão temporária do hGH. Pretendemos
descrever uma maneira alternativa de diagnosticar e tratar a HIC, em um paciente, cujo quadro clínico, impediu de fazê-lo da forma convencional. Caso Clínico: Trata-se
de WMS, 11 anos, masculino, portador de deficiência de GH e diabetes insípidus, ambos por malformação congênita em região hipotálamo-hipofisária. Ao exame
apresentou baixa estatura (p<2,5), micropênis (<3cm), estrabismo, amaurose à esquerda e criptorquia bilateral. Estava em uso de DDAVP 0,075mL intra-nasal a noite.
Quando tratado com hGH, apresentou náusea, vômitos, queda do estado geral, polidipsia, poliúria e desidratação, em 2 tentativas, uma delas sob monotorização
hospitalar e com ¼ da dose do hGH . Com o paciente internado, fizemos um balanço hídroeletrolítico rigoroso 3 dias antes e após a administração do hGH. Foi realizada
ultrassonografia transparietal, com medidas dos fluxos das artérias cerebrais bilateralmente antes, 24 e 48 horas após a medicação. Após 12 horas da primeira dose do
hGH, administramos acetazolamida e o paciente manteve-se bem clinicamente com a associação das 3 drogas. No 4o dia, ele desenvolveu acidose metabólica
assintomática, corrigida com a substituição do diurético por furosemida. O fluxo arterial cerebral à ultrassonografia foi normal antes do hGH, aumentando nas primeiras
24h e reduzindo após 48h, para valores próximos ao normal. O hGH inicialmente, foi ministrado em dias alternados e a seguir diariamente, sem sintomas de HIC.
Discussão: nosso paciente além do uso de hGH, apresentava como fator precipitador de HIC, malformação em região hipotálamo-hipofisária, e isso não nos permitiu
inclui-lo no diagnóstico de pseudo tumor cerebral. Devido a esta meningocele, optamos por não realizar punção liquórica, pelo risco de complicações e, utilizamos para
a documentação indireta do aumento da pressão intracraniana, a ultrassonografia transparietal, que é um método não invasivo , relativamente barato e simples de ser
realizado. O uso de diuréticos na HIC, já discutido por outros autores, possibilitou tratar com o hGH o paciente em questão, que até então não vislumbrava resolução do
quadro dramático gerado pela deficiência de tal hormônio.
Participantes: Daniel Damiani
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Resumo:
Introdução: O estudo da associação entre o uso de drogas e criminalidade é de grande importância em nosso meio, tendo em vista o seu impacto no direcionamento das
atuais políticas sociais. Estudos demonstram que a taxa de criminalidade é maior entre os usuários de drogas, acarretando elevado custo social, tanto para o sistema de
saúde e serviço social, quanto para o sistema de justiça criminal. Tendo em vista a escassez de dados disponíveis sobre esse assunto na literatura brasileira, e a maioria
das pesquisas internacionais basear-se na avaliação de usuários de heroína, faz-se necessária a aproximação desse tema à realidade brasileira através da análise de
usuários de substâncias do nosso meio, destacando-se o caráter inédito desta pesquisa.
Objetivos: determinar a freqüência de envolvimento em atividades ilegais entre usuários de cocaína em tratamento ambulatorial; identificar os delitos mais comuns;
comparar o envolvimento criminal antes e durante o uso da droga.
Metodologia: Amostra: A amostra constitui-se de 70 pacientes usuários de cocaína em tratamento ambulatorial na UNIAD (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas) da
UNIFESP. Instrumentos: Diagnóstico dos transtornos relacionados ao uso de substâncias: seção de abuso/dependência de substâncias do DSM-IV Criteria Checklist
(Hudziak, Helzer, Marte); questionário estruturado desenvolvido especificamente para este projeto abordando dados sociodemográficos, uso de álcool e drogas,
problemas apresentados antes e durante o uso de cocaína, envolvimento criminal (furto de dinheiro/objetos de conhecidos/desconhecidos, roubo à banco, furto/roubo
de veículos, assalto à mão armada, falsificação, prostituição, seqüestro relâmpago, lesão corporal, homicídio, trabalho para o fornecedor da droga) e fatores associados,
envolvimento legal, relacionamento com os fornecedores, relação entre criminalidade e uso de drogas. Critérios de inclusão: ter diagnostico de abuso/dependência de
cocaína no ultimo ano. Critério de exclusão: menores de 18 anos; indivíduos que não fizeram uso de cocaína nos últimos 6 meses. Análise estatística: Os dados coletados
foram submetidos à análise através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), em sua décima versão.
Resultados: A amostra consistiu de homens (89%), media de idade de 28 anos, brancos (42%), solteiros (44%), 9-11 anos de educação (46%). Um terço era
desempregado (34%).
A maioria (61%) admitiu envolvimento com atividades criminosas durante a vida. Sexo, idade, emprego e educação não diferiram entre aqueles com ou sem envolvimento
criminal (valores de p: 0,52 para sexo; 0,97 para idade; 0,2 para emprego e 0,08 para educação). Durante o primeiro ano de uso de cocaína, 32% declararam atividades
ilegais para financiar o uso de droga, enquanto que no período de uso mais intenso, esse valor sobe para 53% (p=0,000). As principais maneiras para financiar o uso de
droga foram: roubo (51%), trabalho legalizado (31%) e trabalho no mercado de drogas (29%). Somente 6% consideraram a relação deles com o traficante de drogas
ruim, apesar de 53% declararem que já suspeitaram da qualidade da droga, 33% reclamaram com o traficante, 39% discutiram, 29% foram ameaçados, 10% se
envolveram em brigas, 7% sofreram tentativa de homicídio e 7% tentaram matar o traficante e 1 paciente chegou realmente a matá-lo.
Discussão: Esse é o primeiro estudo sobre a relação entre uso de drogas e criminalidade no Brasil e encontrou uma porcentagem significativa (61%) de envolvimento
com crime entre os usuários de cocaína. Devido ao atraso na aprovação do projeto pelo comitê de ética do Centro de Atenção Integral à Saúde Mental da Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo, os dados desse centro ainda estão em coleta e deverão ser analisados posteriormente.
Participantes: Bruna Andrade e Nascimento, Roberta Andrade e Nascimento, Mariana de Andrade Coelho, Lilian Ratto
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Resumo:
Introdução: O Teste das Faces Quiméricas, TFQ, (Levy et al., 1983) informa sobre qual dos dois hemisférios cerebrais do individuo é responsável pelo processamento
da emoção. Sua forma original é composta por duas hemifaces, uma com expressão neutra e outra sorrindo de um mesmo rosto masculino. Apesar da concordância dos
resultados da amostra brasileira com a de outros países (Loureiro et al, 2003) e de sua elevada confiabilidade (Loureiro, 2004), não foi eficaz sua aplicabilidade em uma
amostra de pacientes oncológicos (Loureiro et al, 2005), talvez por causa da consigna: “Qual a face mais alegre?”. Disto resultou a necessidade de composição de uma
nova versão do TFQ. Objetivos: (1) construir uma versão do TFQ, seguindo sugestão de Levy (comunicação pessoal), por meio da composição de hemifaces neutras –
feminina-masculina – uma vez que é o hemisfério direito quem identifica os traços femininos (Luh et al, 1994). A nova forma, TFQMH, teria como consigna: “Qual a face
que lhe parece mais feminina?” (2) aplicar o TFQMH em uma amostra de sujeitos que já haviam sido submetidos ao TFQ visando estudo de confiabilidade. Resultados:
(1) Na composição do TFQMH foram selecionados rostos de oito homens, sem barba ou bigode, mas com cabelos, e rostos de oito mulheres com cabelos curtos,
eventualmente um pouco mais longos do que os dos homens e sem adereços. Essas composições de oito pares de faces quiméricas, hemiface feminina (ora no campo
visual direito e ora no esquerdo) com hemiface masculina (ora no campo visual direito e ora no esquerdo), e suas reproduções em espelho, foram distribuídas ao longo
de 32 páginas em uma distribuição semi-randômica. Em cada uma das 32 páginas uma imagem foi inserida no topo ou na parte superior da folha e sua reprodução em
espelho em baixo. Essas composições foram concluídas somente após várias tentativas, finalmente foi necessário o auxílio de um especialista, em desenho e
computação, RS Cardoso, que trabalhou a partir de um banco de fotos obtido em um website sugerido por Levy, que acompanhou passo a passo essa nova composição
de hemifaces. Assim, foi possível concluir o caderno do TFQFM. (2) O TFQMH foi aplicado, até o presente momento, em 60 sujeitos anteriormente submetidos ao TFQ,
44 homens (73%) e 16 mulheres (27%) todos alunos da Unifesp. Os resultados do TFQMH nos 44 indivíduos masculinos foram: média = –0,3083 (predomínio do
hemisfério direito), mediana = –0,2655 e DP = 0,3205, sendo o menor resultado –0,937 e o maior +0,718. Os resultados no TFQ desses mesmos 44 sujeitos masculinos
foram: média = –0,2454, mediana = –0,2361 e DP = 0,2548. O grupo feminino (16 pessoas) no TFQMH teve por média = –0,2059, mediana = –0,3900 e DP = 0,4266,
sendo o menor resultado –0,675 e o maior +0,531. No TFQ, esse mesmo grupo feminino obteve média = –0,1440, mediana = –0,2361 e DP = 0,4034. Na comparação
de todo o universo (grupos masculino e feminino) entre o TFQ e o TFQMH a tendência hemisférica se manteve na maioria dos sujeitos (47 ou 78,3%). Entretanto, no
estudo de confiabilidade usando o coeficiente de correlação interclasse, ICC, mostrou no grupo masculino ICC = 0,2899, baixo, e para o grupo feminino ICC = –0,0062,
muito baixo. Conclusão: Embora os valores sejam parecidos (comparação entre as duas versões, TFQ e TFQMH) do ponto de vista descritivo, o ICC indica baixa
correlação, que pode ser explicada pelo pequeno espaço amostral. Assim, será necessária ampliação do numero de participantes, tarefa que será realizada pelos autores.
Participantes: Eduardo Seraidarian Najjar, Alejandro Victor Daniel Vera
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Resumo:
Introdução: O Teste das Faces Quiméricas, TFQ, (Levy et al., 1983) informa sobre qual dos dois hemisférios cerebrais do individuo é responsável pelo processamento
da emoção. Sua forma original é composta por duas hemifaces, uma com expressão neutra e outra sorrindo de um mesmo rosto masculino. Apesar da concordância dos
resultados da amostra brasileira com a de outros países (Loureiro et al, 2003) e de sua elevada confiabilidade (Loureiro, 2004), não foi eficaz sua aplicabilidade em uma
amostra de pacientes oncológicos (Loureiro et al, 2005), talvez por causa da consigna: “Qual a face mais alegre?”. Disto resultou a necessidade de composição de uma
nova versão do TFQ. Objetivos: (1) construir uma versão do TFQ, seguindo sugestão de Levy (comunicação pessoal), por meio da composição de hemifaces neutras –
feminina-masculina – uma vez que é o hemisfério direito quem identifica os traços femininos (Luh et al, 1994). A nova forma, TFQMH, teria como consigna: “Qual a face
que lhe parece mais feminina?” (2) aplicar o TFQMH em uma amostra de pacientes oncológicos e observar os resultados comparando-os com o estudo anterior.
Resultados: (1) Na composição do TFQMH foram selecionados rostos de oito homens, sem barba ou bigode, mas com cabelos, e rostos de oito mulheres com cabelos
curtos, eventualmente um pouco mais longos do que os dos homens e sem adereços. Essas composições de oito pares de faces quiméricas, hemiface feminina (ora no
campo visual direito e ora no esquerdo) com hemiface masculina (ora no campo visual direito e ora no esquerdo), e suas reproduções em espelho, foram distribuídas ao
longo de 32 páginas em uma distribuição semi-randômica. Em cada uma das 32 páginas uma imagem foi inserida no topo ou na parte superior da folha e sua reprodução
em espelho em baixo. Essas composições foram concluídas somente após várias tentativas, finalmente foi necessário o auxílio de um especialista, em desenho e
computação, RS Cardoso, que trabalhou a partir de um banco de fotos obtido em um website sugerido por Levy, que acompanhou passo a passo essa nova composição
de hemifaces. Assim, foi possível concluir o caderno do TFQFM. (2) Foram submetidos até o momento ao TFQFM 15 pacientes oncológicos, sendo 10 homens, todos
com tumores não-melanoma e quatro metastáticos. No TFQMH, 66,7% apresentou dominância do hemisfério direito, dado confirmado pelos seguintes resultados grupal:
média = -0,1227 ( predominância do hemisfério direito ) , mediana = -0,063, DP = 0,2610 com valor mínimo de –0,593 e máximo de 0,531. Uma análise qualitativa mostrou
que a maioria dos pacientes (80%) consegue discriminar entre os pares de faces e responder à tarefa proposta, o que não aconteceu no estudo anterior (Loureiro et ali,
2005). Assim, a versão feminino-masculino do testes das faces quiméricas se mostra válida. Entretanto, será necessário uma ampliação da amostra, tarefa que será
realizada pelos autores.
Participantes:

Alejandro Victor Daniel Vera, Eduardo S. Najjar
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Resumo:
Introdução: As células endoteliais formam uma camada que reveste todo o sistema vascular: endotélio. Ele funciona como uma membrana semi-perméavel, tendo
propriedades como produção de moléculas anticoagulantes e anti-trombóticas (ex: trombomodulina), moléculas pró-trombóticas (ex: fator de Von Willebrand), matriz
extracelular, modulação do fluxo sangüíneo e da reatividade vascular (ex: através da endotelina), regulação da inflamação e da imunidade (ex: moléculas de adesão
celular – ICAM), regulação do crescimento celular. Diversos fatores como produtos bacterianos, vírus, forças hemodinâmicas e hipóxia são capazes de ativar o endotélio,
levando-o à produção de tais substâncias.
A Síndrome da Apneía Obstrutiva do Sono (SAOS) é um distúrbio respiratório do sono, onde a oclusão da das vias respiratórias superiores durante o sono leva à apnéia
(hipóxia) e conseqüente despertares e portanto a um sono não reparador. Manifestações como sonolência diurna excessiva, fadiga e comprometimento da concentração
estão presentes nesses indivíduos. Na Síndrome do aumento da Resistência das Vias Aéreas Superiores (SRVAS), há um aumento da resistência das VAS que resulta
nos mesmos despertares durante o sono e assim, sono não reparador. No entanto, não há registro de apnéias nos portadores dessa síndrome.
Objetivo: Observar o papel da hipóxia e do esforço respiratório na ativação endotelial, comparando pacientes com SAOS e SRVAS e grupo controle.
Métodos: Pacientes foram classificados de acordo com o diagnóstico clínico e polissonográfico em SAOS (n=45) e SRVAS (n=-15) pareados por idade e sexo. Foram
isolados de seus respectivos plasmas sangüíneos assim como de um grupo controle de pessoas sem tais distúrbios (n=150), endotelina, ICAM, trombomodulina e fator
de Von Willebrand. Presença de roncos, hipertensão, número de despertares durante o sono, saturação de oxigênio e IMC (índice de massa corporal) também foram
analisados.
Resultados: O valor sérico de endotelina dosada foi maior em pacientes com SAOS e SRVAS quando comparados com normais (79,80 ± 37,2 ng/ml; 73,80 ± 39,3 ng/ml;
26,0 ± 14,0 ng/ml respectivamente, p< 0,001 ). Na comparação entre SAOS e SRVAS, não houve diferença com significância estatística. O mesmo resultado foi obtido
para trombomodulina, com níveis séricos de 5,3 ± 2,36 SEq/ml em SAOS; 5,0 ± 2,40 SEq/ml em SRVAS e 3,5 ± 1,5 SEq/ml no grupo controle.
Foi observado que o IMC (>30kg/m2) está associado com a ativação de endotelina, porém não está relacionado com níveis de trombomodulina, nem mesmo com os de
ICAM ou Fator de Von Willebrand. Presença de hipertensão arterial é um preditor de ativação de endotelina (regressão logística: beta= 0,38 p<0,05), porém tal fato pode
estar relacionado à obesidade.
Discussão: Provavelmente a ativação endotelial independe da hipóxia, estando presente nos distúrbios respiratórios do sono estudados, representando, portanto, um
aumento no risco de doenças cardiovasculares as quais já têm sido relatadas na literatura a associação com a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica e a ativação
endotelial.
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Kátia Hidemi Nishiyama, Dalva Lúcia Rollemberg Poyares
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Resumo:
Introdução:
Com o advento da terapia anti-retroviral de alta potência (HAART), as manifestações clínicas decorrentes da infecção pelo HIV tornaram-se menos freqüentes e houve
melhora substancial do prognóstico e da qualidade de vida dos indivíduos infectados pelo HIV. Entretanto, uma variedade de anormalidades metabólicas relacionadas
ao tratamento foi reconhecida logo após a introdução da terapia anti-retroviral (TARV) combinada, entre elas a dislipidemia e hiperglicemia. Avaliando-se o papel da
infecção pelo HIV e identificando-se o esquema anti-retroviral responsável pelos maiores índices no desenvolvimento de dislipidemia e hiperglicemia, pretende-se com
este projeto produzir dados complementares e adequados à realidade brasileira que contribuam para caracterização dos efeitos sobre os lípides e glicose séricos que a
TARV possa provocar, associados a maior chance de desenvolvimento de eventos cardiovasculares prematuros.
Objetivos:
1- Descrever o perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL, triglicérides) dos pacientes em uso de TARV;
2- Descrever os esquemas de TARV responsáveis pelas maiores alterações lipídicas;
3- Comparar perfil lipídico dos pacientes infectados pelo HIV em uso de TARV com a população brasileira não-infectada pelo vírus HIV;
4- Comparar a glicemia de jejum de pacientes infectados pelo HIV com a população brasileira não-infectada.
Metodologia:
As informações necessárias para este estudo, como colesterol total e frações, triglicérides e glicemia, são obtidas dos prontuários dos pacientes em atendimento na
Unidade Ambulatorial de Infectologia da UNIFESP.
Resultados:
Foram incluídos 90 pacientes em uso de TARV, sendo 26 (28,9%) em uso de inibidores de protease e 64 (71,1%) em uso de inibidores da transcriptase reversa nãoanálogos de nucleosídeos. A mediana de idade foi de 40 anos e 60 (66,7%) pacientes eram do sexo masculino. Em relação ao perfil metabólico dos pacientes em uso
de IP: 13 (50,0%) pacientes com colesterol total &#8805; 200 mg/dL, 18 (69,2%) com triglicérides &#8805; 150 mg/dL, 9 (34,6%) com LDL-colesterol &#8805; 130 mg/dL,
13 (50,0%) com HDL &#8804; 45 mg/dL e 10 (38,5%) com glicemia de jejum > 99 mg/dL. Entre os pacientes em uso de ITRNN: 41 (64,1%) pacientes com colesterol
total &#8805; 200 mg/dL, 40 (62,5%) com triglicérides &#8805; 150 mg/dL, 26 (41,3%) com LDL-colesterol &#8805; 130 mg/dL, 44 (68,8%) com HDL &#8804; 45 mg/dL
e 32 (50,0%) com glicemia de jejum > 99 mg/dL. Na população brasileira, 32,7% apresenta glicemia de jejum > 99 mg/dL e 33% colesterol total &#8805; 200 mg/dL.
Conclusão:
De acordo com os dados calculados até o momento, os pacientes que faziam uso de IP e ITRNN apresentaram prevalências de colesterol total aumentado (&#8805; 200
mg/dL) semelhantes. Quanto à prevalência de triglicérides aumentado (&#8805; 150 mg/dL), foi maior entre os pacientes que faziam uso de ITRNN do que naqueles
que faziam uso de IP.
Participantes:

Diogo Boldim Ferreira, Alberto Shodi Yamashiro, Érika Ferrari Rafael da Silva, David Salomão Lewi, Diogo Boldim Ferreira, Alberto Shodi
Yamashiro, Érika Ferrari Rafael da Silva, David Salomão Lewi, Diogo Boldim Ferreira, Alberto Shodi Yamashiro, Érika Ferrari Rafael da Silva,
David Salomão Lewi
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Resumo:
Introdução: Os valores para estados de saúde (quantificados com pesos para as incapacidades) representam avaliações globais dos níveis de saúde associados com
diferentes condições, e fazem a ligação crítica entre a experiência de saúde não fatal e a mortalidade, ou seja, em resumo mede a saúde da população – esta expectativa
de vida saudável ou anos de vida ajustados para a incapacidade. A informação sobre a prevalência de deficiência visual/cegueira em conjunto com a avaliação dos pesos
das incapacidades associadas à deficiência visual dão a base para que possa ser quantificado o peso da deficiência visual causada por anomalias oculares. Este estudo
fornecerá a informação necessária para a quantificação do peso da deficiência visual/cegueira em pacientes de um grande ambulatório de oftalmologia do Brasil.
Objetivos: Análise das notas para valores de estados visuais, por pacientes com diferentes graus de deficiência visual
Métodos e Resultados: Um grupo de 402 pacientes dos ambulatórios do Instituto da Visão da UNIFESP foi convidado para participação neste estudo, que foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. A idade dos participantes variou de 25 a 94 anos (média= 54,86 ±16,41 anos) sendo 179 do sexo masculino (44,5%) e
223 do sexo feminino (55,5%). Os critérios de inclusão foram: assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, diagnóstico prévio de doença oftalmológica e
idade &#8805; 25 anos, ausência de déficit cognitivo. A acuidade visual para perto e longe com a melhor correção óptica foi obtida em tabela LogMar (tabela ETDRS).
Os participantes foram solicitados a classificar em ordem 6 diferentes estados de visão, que representavam o espectro da acuidade visual normal a ausência de percepção
de luz, inclusive o estado visual do paciente.
Em seguida uma escala visual analógica foi usada para dar uma nota a cada um dos 6 estados visuais ( as notas variavam de 0; um estado de saúde tão indesejável
quanto a morte, até 100; que indica o estado de saúde mais desejável que alguém possa imaginar).Os participantes foram agrupados em 6 grupos previamente
estabelecidos segundo a sua acuidade visual binocular para longe.
Observou-se em cada grupo de acuidade visual a média das notas dadas pelos participantes para seu próprio estado visual.As médias da notas para o estado visual dos
participantes, separados segundo sua acuidade visual para longe foram: >= a 20/25 (74,61 ± 17,52) ; < 20/25 ( 57,68 ± 21,68) ; < 20/63 ( 48,26 ± 22,92) ; < 20/160 (
34,04 ± 23,71) ; < 20/400 ( 35,75 &#61617;20,34 ) ; < 20/1000 ( 13,55 ± 21,99).
Conclusão: Neste grupo de pacientes com diferentes graus de deficiência visual, a médias das notas dos valores de estados visuais dos participantes, agrupadas segundo
sua acuidade visual binocular para longe, foram compatíveis com a sua própria acuidade visual.
Apoio Financeiro: PIBIC-CNPq para DFT e RSL; Organização Mundial da Saúde; FAPESP processo 04/06670-9 para SRS; SRS é bolsista de Produtividade em Pesquisa
do CNPq.
Participantes:

Danilo Freire Teixeira, Rafael da Silva Lemos, Nívea Nunes Cavascan, Rafael Werneck Cinoto, Adriana Berezovsky, Rubens Belfort Junior,
Solange Rios Salomão
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Resumo:
A disfunção endotelial tem sido considerada um marcador precoce da aterosclerose, predizendo eventos coronarianos. Lesões vasculares ateroscleróticas causadas ao
longo do tempo por fatores de risco, como a hipertensão arterial, alteram o mecanismo de relaxamento mediado pelo óxido nítrico, que está diretamente ligado à
resistência vascular periférica. Polimorfismos em genes que regulam o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) podem também influenciar os níveis pressóricos,
a distensibilidade vascular e a resposta terapêutica. Entre estes, o polimorfismo de inserção/deleção do gene da ECA (I/D), A1166C do receptor AT1 da angiotensina
(AT1R) e o C-344T (CYP11B2) da aldosterona sintase são alvo de interesse. A velocidade da onda de pulso (VOP) é método que permite a avaliação da distensibilidade
vascular, sendo uma estimativa indireta da função endotelial, de maneira não invasiva, automatizada, de fácil mensuração e baixo custo. A VOP tem como principais
determinantes, as propriedades elásticas da parede arterial (espessura da parede, lúmen arterial) e as características do fluido (densidade do sangue) e está bem
estabelecida em condições basais, mas não há estudos após hiperemia reativa (HR). Objetivos: Avaliar a prevalência dos polimorfismos em genes relacionados ao SRAA
em hipertensos grau I a II, e a influência desses polimorfismos na VOP e na resposta pressórica (medida casual e pela MAPA) antes e após seis semanas de intervenção
medicamentosa com hidroclorotiazida (25 mg), indapamida (1,5 mg) ou perindopril (4 mg). O estudo também avaliou se houve diferenças nessas respostas de acordo
com os tratamentos. Métodos: Foram examinados 90 pacientes (58 +/- 1 anos, IMC =29 ± 1 kg/m2, circunferência abdominal =97 +/- 2) com HAS, onde foram feitas
visita clínica, coleta de sangue para estudo genético, VOP, e MAPA no período basal e após 6 semanas de tratamento. Foi utilizada a VOP carótida-radial, em aparelho
(Complior, 6321-RO3) acoplado a sistema computadorizado, em condições basais e após hiperemia reativa. As variáveis numéricas foram comparadas por análise de
variâncias com medidas repetidas (GLM repeated measures). Valores de p significantes foram < 0,05. Resultados: As freqüências genotípicas foram: II – 17%, ID – 49%,
DD – 34% para o gene da ECA; AA – 56%, AC – 15%, CC - 29% para o gene AT1R e TT- 29%, TC- 63%, CC- 8% para o gene CYP11B2. Não houve diferença nos
valores obtidos na VOP basal e após hiperemia reativa antes e após o tratamento, nem influências dos polimorfismos estudados. Valores significantemente menores na
visita 2 foram encontrados para a PAS e PAD casuais, PAS da MAPA (nas 24 horas, vigília e sono), sem diferenças entre os polimorfismos estudados. Conclusões: Na
hipertensão arterial leve a moderada o tratamento anti-hipertensivo precoce melhorou os parâmetros do controle pressórico, sem diferenças de resposta com relação
aos polimorfismos do sistema renina-angiotensina, ou da modalidade de tratamento.
Participantes: Tatiane Rodgerio, Vania Sanches Pereira, Sérgio Brandão, Simone C. M. Fischer, Ana M. C. Cardoso, Andreza O. Santos, Francisco Antonio
Helfenstein Fonseca, Maria Cristina O. Izar
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Resumo:
A disfunção erétil (DE) e a aterosclerose são comumente encontradas em pacientes diabéticos.A ocorrência da síndrome metabólica, definida pelos critérios da NCEPIII,
adicionam outros fatores de risco para o desenvolvimento da doença arterial.
A DE, uma complicação crônica do DM, em geral relacionada a neuropatia autonômica, está associada a maior ocorrência de eventos cardiovasculares, em pacientes
assintomáticos ou não, que é a principal causa de mortalidade entre os diabéticos.
A presença da DE deve alertar a equipe multidisciplinar a tratar rigidamente não só as alterações glicêmicas, mas todos os outros fatores de risco associados à
aterosclerose, como os definidos na síndrome metabólica de acordo com o NCEP III, que são a dislipidemia, hipertensão arterial, obesidade, alterações da glicemia,
aumento da cintura abdominal. Os dados atuais da literatura mostram que este subgrupo de pacientes necessita de tratamento intensivo, o que poderá levar à redução
na ocorrência de eventos cardiovasculares como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e amputações por doença arterial periférica.
A aplicação do questionário IIFE (índice internacional de função erétil), detecta os pacientes portadores de DE de maneira rápida, não invasiva e com baixo custo. O
encontro destes pacientes com alto risco para Doença Arterial Coronariana é o ponto inicial para estudarmos a prevalência da DE na população com DM2 e checar sua
provável associação com a síndrome metabólica em pacientes seguidos em nosso Centro de Diabetes.
O objetivo de nosso trabalho foi estabelecer a prevalência da Disfunção Erétil em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 e relacionar sua presença com a síndrome
metabólica.
Aplicamos o questionário Índice Internacional de Função Erétil a 72 pacientes do sexo masculino, adultos e portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, seguidos no Centro
de Diabetes da UNIFESP/EPM.A seguir os pacientes foram avaliados quanto à presença ou não de síndrome metabólica, seguindo os critérios da NCEPIII, obtendo
informações do Banco de Dados do Centro de Diabetes.
Foram excluídos pacientes com antecedentes clínicos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e amputações, além dos pacientes com sinais clínicos
de doenças endócrinas de hiper ou hipofunção, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, Doença de Addison, Doença de Cushing e Prolactinoma.
Estudamos 72 pacientes de 31 a 79 anos e constatamos a presença de Disfunção Erétil em 58 pacientes (80,5%), sendo que destes,44 (75,9%) apresentavam disfunção
completa, enquanto 14 (24,1%) apresentavam de mínima a moderada.
Dos 72 pacientes, 39 (54,2%) apresentavam síndrome metabólica, sendo que destes 33 (84,6%) possuíam sintomas de Disfunção Erétil.Dos outros 33 pacientes que
não apresentavam Síndrome Metabólica, 25 (75,75%) apresentavam Disfunção Erétil.
Nossos dados mostraram uma prevalência de 80,5% de disfunção erétil na população de diabéticos do tipo 2 seguidos em nosso centro e que a presença de DE está
associada a ocorrência da síndrome metabólica.
Participantes: Thiago Mendonça Moret, Thiago Salati, João Roberto de Sá
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Resumo:
Introdução: A prevalência de esteatose hepática (EH) à ultrassonografia (USG) de abdome em nosso meio tem sido estimada ao redor de 20% (Parise et al, 2003).
Tamoxifeno tem sido apontado como causa de EH e esteato-hepatite, porém a fisiopatologia desse processo não é clara (Murata et al, 2003).
Objetivos: Estudar a prevalência de EH em pacientes usando tamoxifeno e avaliar sua correlação com parâmetros da síndrome metabólica.
Casuística e Métodos: Avaliamos 79 pacientes consecutivas, com câncer de mama, em uso de tamoxifeno. Foram ainda avaliadas 15 pacientes com neoplasia de mama
(grupo III) antes do tratamento com tamoxifeno e após 3 meses do início do mesmo, no sentido de analisar a correlação entre predisposição individual e a atuação do
tamoxifeno no desenvolvimento de EH nestes pacientes. Todas realizaram dosagens séricas de ALT, AST, &#61543;GT, FA (método cinético automatizado), colesterol,
triglicérides, glicemia (método enzimático colorimétrico), insulina e peptídeo C (método imunofluorimétrico), além dos marcadores para hepatite B e C. A resistência à
insulina foi avaliada através do HOMA-IR (Matthews et al, 1985). Em todas as pacientes foi realizada USG na data da coleta de sangue. Os valores foram expressos
como média + ou - erro padrão médio. O nível de significância utilizado foi de 5%. Para comparar os grupos utilizamos o teste do x2 e o teste de Mann-Whitney.
Resultados: Das 79 pacientes avaliadas, 47 (59,5%) apresentavam EH à USG (grupo I) e 32 (40,5%) tinham USG normal (grupo II). Os grupos não diferiram em relação
à idade, tempo de uso da medicação, dosagens de FA, colesterol total e HDL-colesterol. O grupo I apresentou valores mais elevados de IMC (29+/-0,7 X 24+/-0,7;
p<0,01), circunferência da cintura (97,0+/-1,9 X 85+/-1,8; p<0,01), ALT (32+/-2,5 X 19+/-1,0; p<0,01), AST (33+/-2,9 X 23+/-1,0; p<0,01), gamaGT (42+/-5,1 X 28+/-5,5;
p<0,01), triglicérides (236+/-27,7 X 144+/-12,4; p<0,01), glicemia (105+/-5,6 X 91+/-2,9; p=0,02), insulina (16+/-1,1 X 11+/-1,0; p<0,01), peptídeo C (3,0+/-0,2 X 2+/-0,2;
p<0,01) e HOMA (4,0+/-0,4 X 3,0+/-0,3; p=0,01). Da mesma forma, os níveis de HDL (47+/-1,9 X 54+/-2,5; p=0,02) foram menores no grupo I. No grupo III observamos
13,3% de EH antes do início do tratamento com Tamoxifeno. Conclusões: Observou-se elevada prevalência de esteatose hepática em pacientes que fazem uso de
tamoxifeno (59,5%), que se correlacionou com parâmetros da síndrome metabólica e alteração das enzimas hepáticas.
Participantes: Nicolle Cassola, Raphael Sandes Solha, Virginia Nascimento Santos, Marilisa Leite-Mór, Marie D. Nogueira, Jacob Sjezenfeld, Luiz Henrique
Gebrim, Edison Roberto Parise, Glória Maria M. Salazar
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Resumo:
A doença hepática esteatótica não alcoólica (NAFLD, do inglês nonalcoholic fatty liver disease) é uma condição mórbida que se caracteriza pelo acúmulo de lipídios no
fígado em indivíduos com ingestão etílica ausente ou mínima. Seu diagnóstico é comumente suspeitado após o achado fortuito de aminotransferases elevadas. A
confirmação diagnóstica pode ser feita por exames de imagem ou por biópsia hepática. Apenas a anamnese é capaz de determinar o caráter não alcoólico das lesões
hepáticas e somente o exame histopatológico pode diferenciar a esteatose hepática simples da esteato-hepatite não-alcoólica. A resistência insulínica (RI) e a síndrome
metabólica (SM) seriam as condições mais freqüentemente relacionadas ao surgimento da NAFLD. Não há estudos populacionais estruturados que mostrem a
prevalência de NAFLD ou da SM na população brasileira.
OBJETIVOS: Em portadores de NAFLD, os objetivos deste estudo foram: determinar a prevalência de variáveis associadas à de SM e à RI; e avaliar a relação entre a
presença de SM e de RI.
MATERIAL E MÉTODOS: Desenho e População: Estudo analítico retrospectivo, realizado por meio de revisão de prontuários de pacientes atendidos no Ambulatório do
Setor de Hepatites da Disciplina de Gastroenterologia no período entre 1985 e 2005. Critério de inclusão: Esteatose hepática diagnosticada em exame histopatológico
e/ou método de imagem (ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética). Critérios de exclusão: Ingestão etílica superior a 140 g/semana;
HBsAg e anti-HCV negativos; Anti-HIV positivo; Portadores de insuficiência renal crônica; e Transplantados renais. Diagnóstico de SM: Para a definição de SM foram
utilizados os critérios propostos pela National Cholesterol Education Program’s Adult Tratment Panel III e que foram adotados pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e
Tratamento da Síndrome Metabólica substituindo-se a circunferência abdominal pelo índice de massa corporal (IMC). Assim, foram considerados portadores de SM os
pacientes que apresentaram três ou mais dos seguintes critérios: Glicemia de jejum > 110 mg/dL (ou uso de hipoglicemiantes); IMC &#8805; 28,0 kg/m2; Hipertensão
arterial sistêmica (pressão sistólica &#8805; 130 mmHg ou pressão diastólica &#8805; 85 mmHg ou uso de medicações anti-hipertensivas); Hipertrigliceridemia
(triglicérides > 150 mg/dL ou uso atual de fibratos); e HDL-colesterol < 40 mg/dL para homens ou < 50 mg/dL para mulheres. Diagnóstico de RI: Pacientes com índice
HOMA-R (homeostasis model assessment) &#8805; 3 foram considerados portadores de RI. Variáveis analisadas: Os dados clínicos coletados incluíram: idade à época
da avaliação clínica, gênero, raça, presença de sintomas, uso de medicações anti-hipertensivas e/ou hipoglicemiantes, presença de hepatomegalia e/ou esplenomegalia
e IMC. Quanto aos testes laboratoriais, foram avaliados: alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama-glutamiltransferase (GGT), fosfatase
alcalina (FA), atividade de protrombina (AP), albumina (ALB), HDL-colesterol, triglicérides, glicemia de jejum e insulinemia de jejum.
RESULTADOS: Foram incluídos 114 pacientes no estudo, sendo 68 homens (59,6%), com média de idade de 42,5 ± 13,2 anos. Destes, 100 (87,7%) foram atendidos
no Ambulatório de Hepatites para esclarecimento de testes hepáticos e/ou alterações diagnosticadas durante a realização de exames de imagem. Quatorze pacientes
(12,3%) foram atendidos na Liga Acadêmica de Hepatites por rejeição após doação de sangue. O diagnóstico de NAFLD foi feito por método de imagem em 62 (54,4%)
e por biópsia hepática em 52 (45,6%). Quanto à raça, 67,4% eram brancos. Noventa e seis pacientes (84,2%) eram assintomáticos na primeira avaliação e 33 (28,9%)
apresentavam hepatomegalia ao exame físico. A média de IMC foi de 28,98 ± 4,68 kg/m2, variando entre 19,14 e 43,10 kg/m2. Ao se estratificar pelo IMC, 19%
apresentavam IMC normal (&#8804; 25,0), 39,2% possuíam sobrepeso (entre 25,1 e 30,0), 39,2% eram obesos (entre 30,1 e 40,0) e 2,5% eram obesos mórbidos
(&#8805; 40,1). A média de ALT foi de 2,21 ± 1,36x o limite superior da normalidade (LSN), o da AST foi de 1,41 ± 1,00 x LSN, o da FA foi de 0,77 ± 0,42x LSN e o da
GGT foi de 2,36 ± 2,44 x LSN. A média da ALB foi de 4,32 ± 0,44 e a da AP foi de 90,37 ± 11,38. Sessenta e quatro pacientes apresentavam os critérios de SM
analisados, observando-se as seguintes prevalências: IMC &#8805; 28 kg/m2: 52,6%; Hipertensão arterial sistêmica: 76,1%; Glicemia inadequada: 32,8%; HDL-colesterol
baixo: 52,5%; e Triglicérides elevados: 65,6%. Trinta e nove pacientes (60,9%) dos pacientes com NAFLD apresentaram critérios de SM. As dosagens plasmáticas de
insulina encontram-se em fase final de análise. Ao se comparar os pacientes com NAFLD com e sem SM, observou-se maior média de idade e nível de AST naqueles
com SM.
CONCLUSÕES: A SM foi responsável pela grande maioria (61%) dos casos de NAFLD atendidos em centro de referência para o tratamento de doenças hepáticas. A
identificação das variáveis associadas à SM e a pesquisa de RI podem contribuir para a melhor compreensão e abordagem terapêutica da NAFLD.
Participantes:
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Resumo:
INTRODUÇAO: Complicações associadas com o uso de lentes de contato variam de moderadas a severas e acontecem com todas as modalidades de lente. podem ser
divididas em dois grupos principais, devido a sua etiologia: infecciosas e não infecciosas. Na modalidade infecciosa, a ceratite bacteriana é o principal representante,
podendo trazer importante morbidade ao tecido acometido. OBEJTIVO: foi realizado levantamento das principais complicações encontradas no usuário de lentes de
contato que chegaram a um serviço médico terciário de referência em oftalmologia. Dentre estas complicações, dada maior importância num primeiro momento, às
úlceras e ceratites, devido a maior freqüência e maior associação com acometimento infeccioso. MÉTODO: foram avaliados os dados dos pacientes que tiveram
diagnósticos (prezumido ou confirmado) de úlcera de córnea ou ceratite no Departamento de Oftalmologia, Setor de Doenças Oculares Externas e Córnea – Hospital
São Paulo/ UNIFESP do período de janeiro de 2001 a janeiro de 2006. Estes dados foram conseguidos através da parceria com o Laboratório de Oftalmologia do
Departamento (LOFT). Foi investigado o resultado laboratorial das culturas de material de lesão de córnea e o histórico de uso de lente de contato ou não. RESULTADOS:
foi analisado um total de 1736 exames (raspado, esfregaço ou fragmento de córnea), foram encontrados que 251 haviam referido uso de lente de contato antes do
aparecimento da lesão, o que corresponde a 14,45% do total. Do total de 552 culturas, 202 (37 % dos exames) foram culturas para bactérias, 195 (35%) cultura para
fungos e 155 (28%) culturas para Acanthamoeba; foram verificadas que das culturas para bactérias, 46,5% foram positivas; das culturas para fungos 1% foi positiva e
das culturas para Acanthamoeba 37,4% foram positivas. E finalmente dos 251 exames realizados em pacientes que referiam uso de lente de contato, 154 (61,3%)
apresentaram resultado positivo pra algum microorganismo. CONCLUSÂO: diferentemente do que se verificou na literatura, até o momento foi baixa a prevalência do
uso de lentes de contato em pacientes com ceratite ou úlcera de córnea, porém dentre os pacientes que referiam o uso, a prevalência de complicação infecciosa dessas
lesões foi alta, como o esperado.
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Resumo:
Introdução:
O uso de programas educacionais multimídia elaborados em computadores, integrando recursos multisensoriais como textos, sons, gráficos, imagens e animações,
fornece aos usuários participação ativa no processo de aprendizagem.
No estudo de sons cardíacos, verificou-se um aumento na taxa de identificação dos sons de 36% para 62% após o uso de simuladores.
Hoje, através destes, aliados às tecnologias de telecomunicação, é possível promover a difusão de informações através da Internet - a maior rede de computadores
existente na atualidade e uma importante fonte de comunicação global.
Foi realizada uma revisão da literatura e verificou-se que há diversos programas para uso no ensino médico de sons, sinais e imagens cardíacas, a maioria disponível
na língua inglesa. No Brasil, entretanto, não existe um material que integre recursos audiovisuais para o estudo de ausculta cardíaca.
Considerando a importância desse estudo e a melhora da proficiência com o uso de simuladores, propõe-se a criação de um programa educacional em cardiologia, para
uso via Internet, inédito no Brasil.
Objetivo:
Desenvolver um Programa Educacional, voltado principalmente para alunos de medicina e enfermagem, para estudo, por meio da Internet, de sons cardíacos em
situações fisiológicas.
Materiais e métodos:
Para o desenvolvimento do trabalho, recebi colaboração da equipe multidisciplinar do LED-EPM (http://www.virtual.unifesp.br/home/equipe.php), constituída por
profissionais e pesquisadores especialistas em educação a distância da área da saúde, educação e informática.
No laboratório do LED-EPM foi disponibilizado um computador onde foram feitos os treinamentos necessários para as etapas de elaboração e montagem dos objetos do
estudo.
Os sons cardíacos estão sendo obtidos de pacientes, mediante autorização, nas enfermarias e ambulatórios do Hospital São Paulo. Foram capturados com um
estetoscópio digital, 3M Littmann Electronic Stethoscope Model 4000, transmitidos a um microcomputador, via Infra Vermelho, para, por fim, serem editados em um
programa específico, WavePad v3.03.
As imagens ilustrativas e animações gráficas foram produzidas com o Macromedia Flash MX. Os textos explicativos de cada item do estudo foram produzidos baseados
em pesquisas realizadas na literatura existente, contando com um docente da área relacionada ao tema abordado para auxiliar o processo de definição e elaboração do
conteúdo.
Resultados:
Foram obtidos sons cardíacos de pacientes correspondendo a aspectos fisiológicos, nas quatro principais áreas de ausculta, e algumas variações que ocorrem em
determinadas situações, como durante a respiração.
O conteúdo está apresentado em seis telas principais, cada uma sobre um aspecto fisiológico da ausculta. Todas as telas apresentam o mesmo formato, exibindo sons,
seus respectivos fonogramas e textos explicativos, e uma imagem de um tórax que ilustra a área de ausculta em que o som foi gravado. Além disso, existem links para
mais seis telas com textos explicando cada situação abordada.
São disponibilizados ainda, links para outros sites na Internet sobre os temas abordados, com o intuito de oferecer informações complementares ao programa.
Discussão:
Como visto na literatura disponível, o estudo com o apoio de materiais digitais facilita e reforça o aprendizado. Dentro desta linha, programas computadorizados para
estudo da ausculta cardíaca têm um grande potencial na formação médica.
Os resultados preliminares apontam que o programa desenvolvido é de fácil navegação, contendo imagens e sons referentes à ausculta cardíaca normal e suas variações
mais importantes que todo médico Clínico Geral deve ser capaz de identificar.
Juntamente a este trabalho de iniciação científica foi realizado outro trabalho similar e complementar a este, abordando os Aspectos Patológicos da Ausculta Cardíaca.
Os produtos finais dos dois trabalhos funcionarão de forma integrada.
Em uma segunda fase do projeto pretende-se realizar uma avaliação do programa com os alunos de graduação da UNIFESP/EPM.
Este trabalho contou com o apoio do CNPq, que forneceu uma bolsa mensal de iniciação científica no período 2005/2006.
Participantes: Gustavo Freschi, Cristiano Acierno Varella, Gisele Grinevicius Garbe, Daniel Lico dos Anjos Afonso, Keith Chen de Christo, Monica Parente
Ramos, Luiz Antonio Ribeiro de Moura, Daniel Sigulem
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Diabetes Melito Tipo 1 é uma doença que acarreta a deficiência absoluta de insulina. Estudos demonstraram que o bom controle metabólico da doença
atrasou o inicio e retardou a progressão de complicações do DM1. Entretanto, pacientes com controle intensivo apresentaram uma maior incidência de hipoglicemia,
quando comparados àqueles que recebem tratamento convencional. A hipoglicemia em indivíduos saudáveis acarreta diminuição da secreção de insulina, aumento da
secreção de glucagon, epinefrina, hormônio do crescimento, hormônio adrenocorticotrófico e cortisol. Nos indivíduos com DM1, a resposta desses hormônios contraregulatórios pode estar ausente, caracterizando a Síndrome de Falência Autonômica associada à Hipoglicemia(SFAH), a falta de resposta do cortisol a hipoglicemia
pode ser um dos mecanismos contra- reguladores que falham na SFAH. Aumentos do cortisol plasmático são refletidos também na saliva sendo então sua medida uma
alternativa para avaliação da função adrenocortical. OBJETIVO: Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo o estudo da relação da resposta do cortisol salivar á
hipoglicemia em pacientes com DM1 com e sem história de hipoglicemia grave. MÉTODOS: Foram avaliados 30 pacientes com DM1 quanto à idade (anos), tempo de
diagnóstico do DM1 (anos), IMC ( kg/ m2), doses diárias de insulina e separados em dois grupos de acordo com(G-H) ou sem (G-S) historia de hipoglicemia grave. Os
pacientes coletaram saliva 30, 60 e 90 minutos após episódio de hipoglicemia, diagnosticada através dos sintomas e glicemia capilar. Foram coletadas amostras de
saliva às 8hs para dosagem de cortisol basal e amostras de sangue para o cortisol plasmático. Todas as amostras foram dosadas por Radioimunoensaio no Laboratório
de Endocrinologia da EPM/ UNIFESP. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Realizado Teste T de Student e adotado p< 0,05 como diferenças significativas. RESULTADOS: Os GH e G-S eram semelhantes (p>0,05) quanto à media idades e tempo de doença e mediana de IMC. Os pacientes do G-H (n=17) apresentavam-se 100% sob
insulinoterapia intensiva, enquanto que os do G-S (n=13) apresentava 90% dos pacientes em tratamento intensivo. Os valores do cortisol basal salivar das 8 hs da manhã
entre
G-H (614L +/- 206 ng/d) e G-S (832 +/- 395 ng/ dL; p=0,4) foram semelhantes. Como também não houve diferença entre as medidas de cortisol plasmático entre os
pacientes G-H (24,23 +/- 12,72 ug/dL) e G-S (15,43+/-8,15ug/dL ;p=0,09). Até o momento foram avaliados os valores do cortisol na saliva do G-H após um episódio de
hipoglicemia (glicemia capilar 44,85 +/- 9,52 mg/ dL) em 17 pacientes, sendo cortisol salivar 30´: 875 +/- 675 ng/dL , 60´: 715 +/- 441 ng/dL, e 90´: 530 +/- 331 ng/dL
após a hipoglicemia (cortisol salivar 30 x 60 ´ : p =0,098 ; 30´ x 90´:
p=0,022 e 60´ x 90´: p = 0,036). SUMÁRIO E CONCLUSÃO: Em resposta ao episódio de hipoglicemia observamos no G-H um pico do cortisol salivar após 30 minutos,
confirmando a permanência de seu papel nos mecanismos de contra-regulação da hipoglicemia em pacientes com antecedente de hipoglicemias graves. De forma que
tal teste, não cruento, pode ser utilizado para a avaliação da resposta do cortisol em indivíduos com DM1 e como indicativo de hipoglicemia prévia, situações nas quais
o diagnóstico pode ser difícil.
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Resumo:
Introdução: Na primeira etapa do projeto foi verificada associação entre a presença de ronco habitual com falta de atenção, hiperatividade, ansiedade, comportamento
opositor e má performance escolar, e não foi encontrada associação com alteração de humor e irritabilidade. Esses resultados foram obtidos através da aplicação de
questionários. Com base nestes resultados propôs-se um “feed-back” às escolas participantes e também a busca de novas associações com os dados já recolhidos.
Objetivos: A segunda etapa do projeto compreende a tentativa de identificar crianças que eventualmente possam apresentar SAHSO. O segundo objetivo compreende
a distribuição de folhetos informativos acerca dos distúrbios respiratórios do sono e dicas de melhora da higiene do sono em crianças. A terceira meta é identificar
combinações e associações entre crianças que apresentam ronco habitual com outras alterações.
Métodos: A identificação de crianças com possível diagnóstico de SAHSO está sendo realizada através do escore desenvolvido por Robert T. Brouillette no trabalho “A
diagnostic approach to suspected obstructive sleep apnea in children (J Pediatr 105(1): 10-14, 1984) e baseando-se nos dados obtidos através dos questionários
previamente aplicados. A busca de associações e combinações entre crianças que apresentam ronco habitual com outras alterações físicas também se baseia na análise
de dados previamente obtidos pelos questionários. Foram feitas 1500 cópias do informativo acerca do sono das crianças as quais foram enviadas aos pais e professores
das escolas participantes do projeto.
Resultados: Foi identificada associação entre ronco habitual em crianças com pai/mãe que roncam, apresentação de alteração auditiva, alteração visual, gripes e
resfriados, asma e sonolência diurna (p<0,05). Não foi encontrada associação entre crianças que apresentam ronco habitual com pai/mãe fumante, alteração de
crescimento e alteração de apetite (p>0,05). Os informativos foram entregues à Secretaria da Educação do Município de Vinhedo a qual ficou responsável pela distribuição
dos mesmos para as 8 escolas participantes. A identificação de crianças com possível diagnóstico de SAHSO ainda está em processamento, portanto não temos os
resultados até a presente data.
Conclusão: Os dados mostraram associação entre crianças que apresentam ronco habitual com uma série de alterações físicas e de comportamento as quais podem
refletir numa pior performance escolar dessas crianças.
Participantes:
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Resumo:
USO DO SILDENAFIL NA SÍNDROME DA APNÉIA E HIPOPNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAHOS). Ac.: Marina P. A. Monteiro. Orientador: Dra. Suely Roizenblatt.
CNPq. (Instituto do Sono da Disciplina de Medicina e Biologia do Sono – UNIFESP).
Este trabalho tem como objetivo determinar o efeito do uso do Sildenafil 50mg, um vasodilatador pulmonar preferencialmente, nos parâmetros dessaturação da oxihemoglobina, pressão arterial (PA) e tônus adrenérgico em pacientes portadores da SAHOS grave. A metodologia compreendeu a seleção randômica de 14 homens
com SAHOS grave (IAH >30/h) com idade em média de 50.4±10.9 (de 38 a 61 anos) e IMC de 30.4±5.8 (de 24 a 36 Kg/m²). Os critérios de exclusão foram doença
cardiovascular e/ou respiratória crônica. Estes pacientes dormiram três noites no laboratório de sono, sendo a primeira noite de adaptação. Toda noite, uma PSG foi feita
(Harmonie TM, Stellate System) imediatamente depois de receber uma dose única de Sildenafil 50 mg ou de placebo. A atividade do sistema nervoso autônomo foi
avaliada pela variabilidade dos batimentos cardíacos (Somnologica TM, Embla) no EDF e, simultaneamente, foi avaliada a pressão arterial com BeatScope 1.0TM (TNO).
Também foram analisados quanto a alterações da saturação da oxi-hemoglobina e marcadores endoteliais. Os resultados aparentemente mostram que o Sildenafil não
altera o sistema nervoso autônomo simpático, mas leva a um aumento da freqüência cardíaca por inibição do sistema nervoso autônomo parassimpático.
Participantes:

Marina Pinhas Ariza Monteiro
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Resumo:
Esse trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia do exame de VOP como marcador não invasivo de doença aterosclerótica e preditor de eventos coronarianos agudos.
Foram selecionados 30 (trinta) pacientes com mais de 65 anos, que já realizaram cineangiocoronariografia, e ausentes de comorbidades que possam intervir nos
resultados desse estudo. A doença coronariana foi avaliada e estratificada clinica e laboratorialmente através do Escore de Framingham, e hemodinamicamente, através
do Escore de Gensini. Em seguida, os valores obtidos foram comparados com as medidas de VOP dos pacientes da amostra. Até o presente momento, 06 pacientes
foram analisados, onde o grupo que apresenta alto risco cardiovascular mostrou VOP média basal de 9,89±1,46m/s e pós hiperemia reativa (pós-HR) de 8,282±1,9m/s,
e o grupo de baixo risco apresentou VOP basal de 7,96±0,47 e pós-HR de 7,38±0,69.
Participantes: Fernanda Pires Gallardo, André Nogueira Milani, Ana Paula Alves Oliveira de Aquino, Francisco Antonio Helfenstein Fonseca
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Resumo:
INTRODUÇÃO:
A infecção é a principal causa de morbidade e mortalidade em pacientes com LES . Entre os agentes infecciosos que acometem esses pacientes, o vírus da varicela é
um dos principais, uma vez que a doença é endêmica, com alta prevalência na população pediátrica e o contágio é muito comum. Os pacientes com LES e outros
imunossuprimidos, quando infectados pelo vírus da varicela apresentam elevado risco de desenvolverem formas hemorrágicas graves e disseminadas da doença, com
complicações secundárias e duração prolongada, além de ser comum o aparecimento tardio de herpes zoster.
OBJETIVO GERAL:
Avaliar a imunogenicidade e a segurança da vacina anti-varicela em pacientes com LES na infância e na adolescência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Resposta imunológica (humoral e celular).
Manutenção da resposta.
Efeitos adversos relacionados à vacina.
Reativação ou piora da doença.
MÉTODOS:
O estudo será prospectivo, visando avaliar a imunização em crianças e adolescentes com LES, atendidos nos serviços de Reumatologia Pediátrica, do Departamento
de Pediatria da Unifesp, da USP-Ribeirão Preto e do Instituto da Criança da Universidade São Paulo. A duração do estudo será de dois anos e os pacientes serão
acompanhados por doze meses após a segunda dose da vacina. Para podermos comparar os pacientes com LES submetidos à vacinação (N=30) com um grupo sem
intervenção, acrescentamos um grupo de pacientes com LES que não serão vacinados, porém com características clínicas e laboratoriais semelhantes, com os mesmos
critérios de exclusão e inclusão e que terão sua atividade de doença avaliada durante o período de estudo (N=30).
OBSERVAÇÃO:
A verba necessária para a realização do projeto foi disponibilizada somente há 1 mês. Por isso, não há dados parciais do projeto.
Participantes: Pedro Saab Mota
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Resumo:
Validação do questionário ´´Pediatric Quality of Life Inventory´´ (PedsQL 4.0) para a cultura brasileira. Cidmar Arantes Ribeiro, Caroline Harumi Itamoto, Marina Pereira
da Silva, Denise Klatchoian, Claudio Len, Maria Teresa Terreri, Rozana Cicconeli, Maria Odete Hilário (Setor de Reumatologia Pediátrica do Depto. de Pediatria,
Unifesp/EPM)
Este trabalho tem como objetivos a validação do questionário PedsQL para o idioma português e cultura brasileira, através da avaliação das propriedades de medida
(validação aparente e construída, reprodutibilidade e confiabilidade) e avaliação da qualidade de vida dos pacientes acompanhados no Ambulatório de Reumatologia
Pediatrica do Hospital São Paulo. Para a validação do PedsQL, estamos aplicando aos pais e pacientes os seguintes instrumentos: Child Health Questionnaire (CHQ),
Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) e um inventário sobre as características demográficas e sociais. Estão sendo avaliados os seguintes grupos de
crianças e adolescentes: 1- saudáveis, 2- com doenças reumáticas (artrite reumatóide juvenil, lúpus eritematoso sistémico, esclerodermia e vasculites). Até o momento
já foram aplicados: Grupo 1- 240 questionários, sendo 60 de 2 a 4 anos, 60 de 5 a 7 anos, 60 de 8 a 12 anos e 60 de 13 a 18 anos. Grupo 2 -105 questionários, sendo
10 de 2 a 4 anos, 13 de 5 a 7 anos, 41 de 8 a 12 anos e 41 de 13 a 18 anos. Os resultados estão sendo tabelados em uma planilha Excel e os dados serão avaliados ao
final da coleta, previsto para outubro de 2006. Após o final do estudo, o PedsQL estará disponível para o nosso meio, tendo como resultado uma avaliação da saúde a
nível individual e populacional dos nossos pacientes, possibilitando a realização futura de ensaios clínicos terapêuticos necessários para o fortalecimento da medicina
baseada em evidências.
Participantes:

Cidmar Arantes Ribeiro
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Resumo:
O diabetes melito (DM) é um dos principais problemas de saúde dos países em desenvolvimento, com alterações metabólicas que incluem dislipidemia, desequilíbrio na
hemostasia, inflamação e disfunção endotelial, todos associados ao desenvolvimento da aterosclerose. Além disso, sabe-se que a aterosclerose é uma das doenças
mais prevalentes na sociedade moderna sendo a sua forma mais comum de apresentação a doença arterial coronariana (DAC). Estima-se que a metade das mortes por
doenças cardiovasculares, cerca de 10 a 40 milhões anuais em países em desenvolvimento, seja devida à DAC. Os diabéticos freqüentemente apresentam múltiplos
fatores de risco, entre eles a hipertensão arterial e os baixos níveis de HDL-C. De fato, as principais alterações lipídicas encontradas no DM compreendem redução de
HDL-C, aumento dos triglicérides e uma predominância de partículas de LDL de padrão B, as chamadas LDLs pequenas e densas. Estas anormalidades são conhecidas
como a tríade lipídica e caracterizam não apenas o diabetes como também a Síndrome Metabólica (SM). A presença de critérios de SM parece preditora de pior
prognóstico também entre os diabéticos. A análise dos fatores de risco para a estratificação do risco cardiovascular e a avaliação da presença de critérios de SM são
procedimentos de baixo custo, simples de realizar e que podem acrescentar informações preditivas ao risco coronariano, também em diabéticos.Estudos observacionais,
como os de Framingham, mostraram a importância dos fatores de risco, seu sinergismo e permitiram a elaboração de um escore para a obtenção do risco absoluto (RA)
de eventos coronarianos. Pacientes diabéticos com infarto prévio parecem estar relacionados com um maior RA do que os diabéticos não infartados. A avaliação
prospectiva de pacientes visando verificar a ocorrência de desfechos clínicos principais, como infarto do miocárdio não fatal, morte por qualquer causa, morte
cardiovascular, ou coronariana, e daqueles secundários, como o aparecimento de angina de peito, a necessidade de internação por DAC, ocorrência de AVC e poderão
ser correlacionadas aos escores acima citados. O objetivo deste trabalho foi de avaliar prospectivamente os 160 pacientes diabéticos dos centros participantes da
UNIFESP (oriundos do banco de dados do estudo GOLD, Genetics and Outcomes on Lipids in Type 2 Diabetes), anotando a ocorrência de desfechos cardiovasculares
principais e secundários correlacionando os achados aos escores de risco coronariano e à presença de síndrome metabólica nos diabéticos com e sem IM na visita inicial
além de avaliar quais as variáveis relacionadas aos desfechos clínicos principais e secundários. Métodos: Foram avaliados prospectivamente 37 pacientes portadores
de diabetes melito do tipo II, de ambos os sexos com idades entre 35 e 80 anos, oriundos de 5 núcleos universitários da UNIFESP, os quais participaram da avaliação
inicial do estudo GOLD (Genetics and Outcomes on Lipids in Type 2 Diabetes). Resultados: Ocorreram 11 (29,7%) eventos primários e 8 (21,6%) secundários. Eventos
primários predominaram nos pacientes com IM prévio (72,7%) e 27,3% em diabéticos sem aterosclerose. Todos estes eventos ocorreram em portadores da SM. Os
eventos foram: uma morte cardiovascular (5,3%), seis mortes por doença coronariana (31,6%), duas mortes por qualquer causa (5,3%), três recorrências de infarto
(15,7%), seis casos de angina de peito (31,6%), duas internações por DAC (10,5%). O tempo médio entre a primeira e a segunda visita foi de 4,05 ± 0,33 anos.
Conclusões: Em diabéticos existe uma alta taxa de eventos cardiovasculares (30% em 4 anos), sendo predominante entre aqueles com infarto prévio do miocárdio e SM.
Estes dados reforçam o critério para inclusão da associação da DAC e diabetes como situação de muito alto risco e apontam a presença de SM no diabetes como um
agravante ao risco cardiovascular, devendo esses pacientes alcançar metas globais de controle de fatores de risco mais rigorosas. A continuidade desse estudo em
todos os pacientes do GOLD poderá confirmar estes dados iniciais e acrescentar novos aspectos para a prevenção destes pacientes de muito alto risco cardiovascular.
Participantes:
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Resumo:
A enzima conversora de angiotensina (ECA), converte a angiotensina I em angiotensina II e inativa a bradicinina. Três tipos de ECA existem: ECA somática, possuindo
dois sítios ativos N e C-terminal; ECA germinal, igual a porção C-terminal da ECA endotelial; ECA N-domínio, encontrada em urina humana e em fluido ileal, similar a
porção N-terminal da ECA somática. Estudos de nosso grupo descreveram três diferentes isoformas da ECA com massas moleculares de 65, 90 e 190kDa, sendo a
isoforma de 90kDa descrita como um potencial marcador genético da hipertensão arterial. Estudos revelam que indivíduos hipertensos e normotensos com predisposição
a hipertensão (histórico familiar de hipertensão, HF) sempre carregam essa isoforma na urina; já indivíduos normotensos sem HF de hipertensão não apresntam esta
forma da enzima. O objetivo deste projeto foi estudar a associação das isoformas ECA, em especial a isoforma 90kDa com a desnutrição na infância e ainda, a relação
entre a expressão/síntese desse marcador e a hipertensão na infância decorrente do quadro de desnutrição.
Foram estudadas crianças desnutridas (Z-score peso/idade e/ou estatura/idade <1) com idades variando de 2 a 8 anos atendidas no Centro de Recuperação Nutricional
da Unifesp e crianças controle (Z-scores entre 0 e +2) da mesma faixa etária e moradoras da mesma região. As urinas coletadas foram concentradas e dialisadas em
concentrador Amicon com tampão Tris/HCl 0,05M mais NaCl 0,15M, pH 8,0 e tiveram a atividade enzimática da ECA determinada fluorimetricamente utilizando-se ZPheHis-Leu (ZPhe-HL) e Hipuril-His-Leu (HHL) como substratos. A expressão da ECA foi verificada pelo método de Western Blotting usando anticorpo monoclonal 9B9 antiECA.
Ao analisarmos os dados de pressão arterial, podemos inferir que a prevalência de hipertensão no grupo das crianças desnutridas é muito alta (43%), conforme já havia
sido observado em nossos trabalhos anteriores. Cerca de 57% das crianças desse grupo são normotensas, entretanto, 36% apresentam pressão arterial limítrofe podendo
tornar-se hipertensas. O grupo controle nos mostrou que 47% das crianças são normotensas, 22% das crianças apresentam-se com pressão normal, com tendência à
elevação e 31% são hipertensas. A atividade enzimática quantificada usando-se como substrato Z-Phe-HL (para isoforma N-domínio) é maior quando comparada à
determinada para o substrato HHL (para isoforma C-domínio), tanto para as crianças desnutridas como para as eutróficas, perfil este que repete-se quando a atividade
foi corrigida pela creatinina. Porém, ao analisarmos a razão Z-Phe-HL/HHL comparando-se os dois grupos acima citados, verificamos que esta razão é maior nas crianças
desnutridas apenas na faixa etária de 6 a 8 anos, no qual a razão dos controles é menor (1,1) em relação aos desnutridos (1,4). Nos subgrupos de 2 a 4 e 4 a 5 anos
ocorre uma maior diferença entre as razões (1,2 e 2,0 no grupo desnutrido e 4,4 e 3,1 no grupo controle, respectivamente). A expressão das ECAs demosntrou que para
as crianças pertencentes as grupo desnutrido, 13 delas apresentam as três isoformas da ECA de 190, 90 e 65kDa, 11 crianças apresentam as isoformas de 90 e 65kDa
e somente uma delas apresentou somente a isoforma 65kDa. Analisando o grupo controle, verificamos que 18 crianças apresentaram as três isoformas da enzima, 2
apresentaram as isoformas de 90 e 65kDa e uma somente a isoforma de 65kDa.
Sugere-se que na urina das crianças na faixa etária de 6 a 8 anos, a ECA N-domínio responsável pela inativação da Angiotensina 1-7 que contrapõe as ações da AII,
pode vir a estar diretamente relacionada à hipertensão evidenciada nessas crianças.
Participantes: Karen Sangalan Gerencer, Cláudia S. Liboni, Andréia S. C. Febba, Dulce E. Casarini, Ricardo de Castro Cintra Sesso
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Resumo:
Bradicinina elicia resposta vascular intrahepática mediada por receptor B2, que é constitutivo. Os efeitos biológicos das cininas pode também se mediado por receptor
B1 (B1R), que é induzido após diferentes estímulos em diferentes tecidos. O objetivo deste trabalho foi verificar a expressão do B1R no fígado de ratos submetidos a
diferentes modelos experimentais de inflamação aguda e crônica, bem como fibrose, cirrose ou regeneração hepática. Métodos: inflamação aguda foi realizada com
injeção iv de LPS (0,1mg/kg) 6h antes dos experimentos ou injeção sc de 0,5 mL de óleo de terebintina 48hs antes dos experimentos; inflamação crônica foi obtida com
a injeção ip de CCl4 (1,65 g/Kg), diluído em óleo de milho, 2 vezes por semana, por 10, 21 e 56 dias; Cirrose foi induzida pela ligação do ducto biliar e após 7, 14 e 21
dias os animais foram sacrificados; Hepatectomia parcial foi realizada retirando-se 70% do fígado dos animais, as análises foram realizadas após 0, 1, 2 e 7 dias. Ao final
dos experimentos, os fígados eram fixados em formaldeído/PBS para posterior análise histológica e também congelados a -80oC para posterior preparo dos
homogenatos. O tecido hepático foi homogenizado em tampão de lise contendo Nonidet P-40 1% e SDS 0,1%. Após quantificação por método de Bradford, as proteínas
do homogenato foram separadas em SDS-PAGE (6%) e, a seguir, as proteínas transferidas em membrana de nitrocelulose. A membrana foi lavada em PBS, bloqueadas
com leite 5% e incubadas com anticorpo específico para B1R (Santa Cruz Biotechnologies). Resultados: Todos os modelos experimentais foram confirmados por análise
histológica. O modelo experimental de inflamação aguda foi confirmado pela detecção de &#61537;2macroglobulina no soro dos animais. Foi verificada a expressão de
B1R de bradicinina em todos os tecidos hepáticos exceto nos modelos de inflamação aguda. Interessante, no modelo de cirrose por ligação do ducto biliar verificamos
um aumento da expressão do B1R em função do desenvolvimento da cirrose. No modelo de hepatectomia, a expressão do B1R foi mais evidente nos dias 1 e 2 após
hepatectomia. Conclusão: Nossos dados sugerem que B1R possa modular a inflamação crônica, bem como participar da fibrogênese hepática.
Participantes: Elias Marcos Silva Flato, Eduardo William Pasquarelli, Ana Carolina Tineli, Maria Kouyoumdjian, Marcia Regina Nagaoka, Durval Rosa Borges
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Resumo:
Recentemente, demonstramos que o efeito inibitório do neuroléptico haloperidol sobre o desenvolvimento do tumor de Ehrlich em camundongos, está relacionado a um
aumento da produção macrofágica de espécies reativas de oxigênio (International Journal of Immunopharmacology 21:575-80, 1999). Esses resultados sugerem que a
administração de agentes antioxidantes poderia potencializar o desenvolvimento desse tumor. Para testar essa hipótese, 28 camundongos foram distribuídos em dois
grupos com 14 animais cada: CON e VE. Os animais do grupo VE foram tratados por 12 dias com injeções subcutâneas diárias de 40mg/Kg de vitamina E. Os
camundongos do grupo CON receberam o mesmo número de injeções do veículo da solução de vitamina E. No 12º dia dos seus respectivos tratamentos, os animais de
ambos os grupos foram inoculados por via intraperitoneal com 0,1ml de suspensão contendo 5x106 celulas de tumor de Ehrlich. Dez dias após, os animais foram
eutanasiados, colhendo-se o liquido ascítico para contagem do número de células totais do tumor presentes na cavidade peritoneal. Os resultados, após análise pelo
teste T de Student, mostraram que o tratamento com vitamina E promoveu um aumento significante do número de células tumorais em relação ao grupo controle
(T(26)=2,13;p<0,05). Esses achados corroboram nossa hipótese original.
Participantes: Jussara M. R. Maragno Correa, Jaime Luiz Serra da Cunha, Silvia Regina Kleeb
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Lesões como a quebra de fita única e dupla do DNA pode ser induzida pela radiação ionizante. Se estas lesões não forem reparadas ou reparadas
deficientemente podem resultar em alterações estruturais (deleções, translocações e inversões) e numéricas (aneuploidias e euploidias). O objetivo da radioterapia é a
destruição do tecido patológico e a morte celular radioinduzida pode ocorrer pela morte clonogênica e por apoptose.
OBJETIVO: Avaliar as alterações morfológicas do tecido pulmonar de camundongos previamente irradiados em corpo inteiro com a dose única de 7 Gy, comparandoas com as de grupo controle não irradiado.
MATERIAL: Foram utilizados 24 camundongos da linhagem C57BL, machos, com idade média de 75 dias, pesando aproximadamente 22g, fornecidos pelo Biotério
Central da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM).
MÉTODO: Os animais foram mantidos, durante o experimento, em gaiolas plásticas com serragem, recebendo alimento e água ad libitum. Os camundongos foram
numerados, sorteados e distribuídos em dois grupos: GI que receberam soro fisiológico (SF) em volume constante de 0,5 ml intraperitoneal e GII que receberam SF e
irradiados em corpo inteiro com 7 Gy. Os animais foram alocados de acordo com o período de tempo de sacrifício, sendo 1/2 h, 1 h, 2 h e 4 h após a injeção. Após este
tempo, foram sacrificados por estiramento cervical e o pulmão retirado para avaliação histopatológica utilizando-se a coloração de Hematoxilina-Eosina.
RESULTADOS: Os pulmões de camundongos dos grupos irradiados, quando comparados com os dos grupos não irradiados, não demonstraram diferenças significativas,
exibindo alterações não características de efeito radioterápico.
CONCLUSÃO: Os efeitos radioterápicos sobre o tecido pulmonar de camundongos, nas primeiras quatro horas após a radioterapia com 7 Gy, não são morfologicamente
evidentes a avaliação histopatológica através da hematoxlina-eosina. A utilização de técnicas imuno-histoquímicas ou de biologia molecular devem fornecer maiores
informações sobre os eventos biológicos em fases iniciais do processo, antes das repercussões histomorfológicas.
Participantes:
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Resumo:
O real aumento da expectativa de vida nos últimos 60 anos faz com que a mulher permaneça mais de um terço de sua vida no climatério. Essa maior longevidade trouxe
consigo a necessidade de retardar ou mesmo prevenir o aparecimento de doenças crônico-degenerativas com o intuito de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres.
Diversos parâmetros da menopausa são estudados dentro de um contexto clínico e genético. Do ponto de vista do metabolismo ósseo, por exemplo, a reposição hormonal
parece diminuir a perda de massa óssea ou osteoporose observada nesse período. Quando estudamos os aspectos genéticos do metabolismo ósseo encontramos vários
estudos demonstrando ser, esta variável, um fator relevante a ser considerado. Não só no aspecto osteoporose como também na arteriosclerose, podemos observar que
o componente genético, ao que parece, pode influenciar de maneira importante as respostas observadas em mulheres durante a reposição hormonal.
Dessa forma, no presente estudo nos propomos avaliar a presença de polimorfismos em genes que estão associados à resposta óssea e perfil lipídico através de uma
correlação do número de repetições CAG presentes no receptor de androgênio com parâmetros clínicos de pacientes na menopausa, como idade da menopausa,
colesterol total, HDL e LDL, FSH, LH, estrogênio, cálcio sérico e densitometria óssea.
Foram incluídas inicialmente 150 mulheres pós-menopáusicas atendidas no Setor de Climatério do Departamento de Ginecologia da UNIFESP. Amostras de raspado
bucal foram coletadas e conservadas em –80oC ate posterior extração de DNA genômico, a qual foi realizada segundo protocolo do Kit GFX® da G&E Healthcare para
células bucais e sangüíneas. A região polimórfica CAG do gene do receptor de androgênio foi analisada através de PCR (Polymerase Chain Reaction). Os produtos de
PCR foram analisados em gel de poliacrilamida em conjunto com marcadores específicos de peso molecular (Amersham Bioscience) para a correta contagem do número
de repeats.
Das pacientes incluídas inicialmente no estudo, 59.1% são da raça caucasiana e a faixa etária de início da menopausa variou, na casuística, de 33 a 57 anos resultando
numa média de 47,2 anos. As médias obtidas, para os valores quantitativos contínuos foram: IMC =27.5; colesterol total= 219.5mg/dl; LDL=140.8mg/dl; HDL=50.6mg/dl;
FSH=70.2mui/ml; LH=29.5mui/ml; glicemia de jejum=95.9mg/dl e cálcio sérico=9.4mg/dl. Utilizando o coeficiente de correlação de Spearman , chegamos à conclusão
que alelo menor e maior não apresentam correlação significativa com as variáveis: idade da menopausa (p=0.3 para o menor, 0.8 para o maior), IMC (p=0.7 e 0.4),
colesterol (0.4 e 0.7), LDL (p=0.4 e 1.0), HDL (p=0.3 e 1.0), FSH (p=0.6 e 0.4), LH(p=0.2 e 0.4) e Cálcio Sérico (p=0.9 e 0.1). Quando estudamos o estrogênio, 64.5%
possuíam E<=20mg/dl e utilizando o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, concluímos que os grupos de estrogênio não diferem em relação ao alelo menor (p= 0,1),
nem em relação ao alelo maior (p= 0,8). Já em relação à densitometria óssea, observamos 68.8% das pacientes com osteopenia ou osteoporose de L2-L4 e/ou colo de
fêmur. A média obtida para o BMD de L2-L4 foi de 1.0g/cm², e para o BMD do colo do fêmur foi de 0.9g/cm², . Utilizando o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney,
concluímos que não há associação entre o grupo (com ou sem alteração na densidade mineral óssea e o número de alelos menores (p=0,0813) nem entre o grupo e o
número de alelos maiores (p=0,9836).
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Lesões como a quebra de fita única e dupla do DNA pode ser induzida pela radiação ionizante. Se estas lesões não forem reparadas ou reparadas
deficientemente podem resultar em alterações estruturais (deleções, translocações e inversões) e numéricas (aneuploidias e euploidias). O objetivo da radioterapia é a
destruição do tecido patológico e a morte celular radioinduzida pode ocorrer pela morte clonogênica e por apoptose.
OBJETIVO: Avaliar o índice apoptótico em mucosa gástrica de camundongos previamente irradiados em corpo inteiro com a dose única de 7 Gy, comparando com o de
grupo controle não irradiado.
MATERIAL: Foram utilizados 24 camundongos da linhagem C57BL, machos, com idade média de 75 dias, pesando aproximadamente 22g, fornecidos pelo Biotério
Central da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM).
MÉTODO: Os animais foram mantidos, durante o experimento, em gaiolas plásticas com serragem, recebendo alimento e água ad libitum. Os camundongos foram
numerados, sorteados e distribuídos em dois grupos: GI que receberam soro fisiológico (SF) em volume constante de 0,5 ml intraperitoneal e GII que receberam SF e
irradiados em corpo inteiro com 7 Gy. Os animais foram alocados de acordo com o período de tempo de sacrifício, sendo 1/2 h, 1 h, 2 h e 4 h após a injeção. Após este
tempo, foram sacrificados por estiramento cervical e o estômago retirado para avaliação histopatológica, utilizando-se a coloração de Hematoxilina-Eosina.
RESULTADOS: O número de células apoptóticas não diferiu significativamente nos diferentes grupos avaliados, irradiados e não irradiados.
CONCLUSÃO: A radioterapia não induz aumento significativo no número de células apoptóticas em mucosa gástrica normal de camundongos, nas primeiras quatro
horas após a radioterapia com 7 Gy, quando avaliadas através da hematoxlina-eosina. A utilização de técnicas imuno-histoquímicas ou de biologia molecular devem
fornecer maiores informações sobre os eventos biológicos nas fases iniciais do processo, antes das repercussões histomorfológicas.
Participantes:
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Resumo:
Objetivos: Caracterizar eletrocortigráfica (ECoG), eletromiográfica (EMG) e comportamentalmente os diferentes estágios do sono (S) em sagüis submetidos a uma droga
indutora de sono (diazepam-DZP) e a uma droga que aumenta a freqüência do sono REM (donepezil-DON).
Métodos e Resultados: Sagüis (2-5 anos e 250-350g) foram implantados com transmissores tipo F40-EET (Data Sciences International) para registro de ECoG e EMG.
Os registros foram obtidos antes (registros basal) e após a administração, via intraperitoneal, de Salina (Sal), DZP (5mg/kg) e DON (0,25mg/kg). Os registros foram
analisados pelo programa Dataquest A.R.T (Data Science) e classificados em Vigília (V), Sono Leve (SL), Sono de Ondas Lentas (SOL) ou Sono REM (REM). Os dados
foram avaliados em percentagem em relação ao tempo total de sono.O índice de significância adotado foi P>0,05.
Analisando-se o padrão comportamental, nota-se que a transição V-S ocorre das 16:30 as 17:30 e a transição S-V entre 5:00 e 6:00 totalizando aproximadamente onze
horas de resguardo. Durante os registros basais, o padrão cíclico, dos animais foi semelhante ao apresentado nos animais que receberam Sal e DPZ (13,3±1;13,6±4,5;11)
respectivamente. Os animais que receberam DON tiveram um aumento de 15% no número de ciclos quando comparado ao grupo Sal. Também, não houve diferença
estatística na duração dos diferentes tipos de sono (SL,SOL e REM), entre os registros basal e Sal. Os animais que receberam DON tiveram um aumento de 53% no
sono REM, quando comparados ao grupo Sal. Houve uma diminuição de 57% na duração do SOL nos animais do grupo DZP quando comparados ao grupo Sal.
Conclusões: a caracterização ECoG, EMG e comportamental em sagüis permite elucidar um padrão de ciclos com estágios de sono bem definidos e semelhantes aos
observados nos seres humanos. O modelo caracterizado de sono em sagüis pode ser apropriado para o estudo do sono de seres humanos.
Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX, Instituto do Milenio, FAPESP-CEPID.
Participantes: Leticia de Moraes Albertini, Patricia Perez Mendes, João Covolan Bachiega, Simone Cinini Maria, Mirian Marcela Blanco, Sergio Tufik, Luiz
Eugênio Araújo de Moraes Mello
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Resumo:
Este trabalho teve como objetivo geral estudar a precisão da densitometria óssea em ratas ovarectomizadas (OVX), com ovarectomia simulada (SHAM) e ratas
ovarectomizadas que foram tratadas em campo elétrico pulsátil de baixa intensidade (OVXEE). Utilizou-se ratas Wistar adulto-jovens, com peso de 200-220g. A
ovarectomia foi conforme descrição do Modelo Cirúrgico Experimental em Estudo de Osteoporose de acordo com protocolo descrito por Giardino e colaboradores (1993),
as análises estatísticas foram obtidas pelo software SIGMASTAT 3.11, na qual também se montou os gráficos. Os coeficientes de variação (CV) foram obtidos pelo
programa ISCD - Calculador de Precisão Avançado do “International Society For Clinical Densitometry”. Nesse estudo foi avaliado a variação da densitometria óssea de
ratas OVXEE em comparação a ratas OVX e SHAM. Determinou-se o coeficiente de correlação do método, avaliando diferentes regiões do esqueleto e determinando,
desta forma, qual região seria a de maior precisão para avaliação da densidade mineral óssea nestes animais. O trabalho teve como resultado mais expressivo a alteração
na quantidade de gordura das ratas do grupo OVX, assim como na massa que esses animais adquirem. Os valores mostram que em relação à massa total, o grupo OVX
tem uma diferença entre suas medidas quase 2,4 vezes maior que o grupo SHAM. A diferença da gordura corporal também é maior no grupo OVX (3,8 vezes) da mesma
forma que a percentagem de gordura corporal tem uma maior diferença no grupo OVX (3,8 vezes). As alterações ósseas não se mostraram tão exuberantes. Há uma
tendência do grupo OVX em perder mais conteúdo (CMO) e densidade mineral óssea (DMO) que o grupo SHAM, porém a estimulação elétrica se mostrou relativamente
efetiva na diminuição dessa perda. Esse dados podem ser por causa do pequeno número de animais em cada grupo OVX, SHAM e OVXEE. Finalmente, o trabalho
também se propôs a avaliar a precisão da densitometria óssea na medição de CMO, DMO, percentagem de gordura corporal e avaliação da massa gorda e massa total.
50 medidas foram feitas em duplicata. O CV do CMO foi de 7,35% para coluna, 10,16% para pata traseira e 4,88% para corpo total, em uma mínima variação significativa
(MVS) com precisão de 95%. Nessas mesmas condições, a DMO de R1, R2 e corpo total tiveram CV de 14,75%, 8,83% e 4,69% respectivamente. Os valores de CV
também são obtidos nas análises corporais. A percentagem de gordura corporal, a massa gorda e a massa total obtiveram um CV de 13,98%, 13,92% e 0,38%,
respectivamente. O erro padrão calculado no mesmo nível de confiança para as mesmas categorias, respectivamente, é 2,367, 4,925 e 0,814. Ao fim do período da
bolsa, o projeto obteve resultados que encontram apoio na literatura. A maioria dos dados estão dentro do esperado. As alterações corporais presentes no projeto são
confirmadas por trabalhos publicados. Por outro lado as alterações ósseas não foram tão evidentes no projeto. Um exemplo de resultado condizente com a literatura se
refere à DMO da coluna. Ainda que o mais comum seja uma diminuição na velocidade de perda óssea. A DMO da coluna é um importante parâmetro no diagnóstico da
osteoporose. Nesse trabalho, o valor negativo obtido da diferença entre pré e pós ovarectomia nas ratas OVX pode significar uma perda óssea intensa. Porém os
resultados que se encontram na literatura não são tão intensos, mas evidenciam uma rápida perda óssea nos primeiras semanas pós-ovarectomia. Os CVs variaram um
pouco além da expectativa, porém a variedade de métodos que se dispõe (reposicionamento ou não, imersão em um outro meio que não o ar, mais de 2 medidas
consecutivas) pode explicar as variações entre um trabalho e outro. Um dos melhores valores de CV fica perto 0,47% na DMO do fêmur. Mas não raro os valores oscilam
entre 3,10%, o que coloca os resultados obtidos neste trabalho com uma precisão não tão confiável. Em relação à composição corporal, os CVs variaram de 0,04% até
13,5%, dependendo da técnica e do alvo do estudo. Como esse é um dos poucos trabalhos nessa área, os valores dos CVs desse trabalho são animadores. Já em
relação à medida de massa total, o CV obtido foi surpreendemente baixo (0,38%), indicando um potencial da densitometria em avaliar a massa corporal com uma precisão
respeitável, resultado que pode estimular mais trabalhos, uma vez que há poucos trabalhos publicados sobre esse assunto em especial. Os problemas surgiram no
momento em anestesiar as ratas, tanto pela pouca experiência em injetar o anestésico por parte do bolsista, quanto pela sensibilidade individual do animal com a dose
calculada. Dessa forma, em algumas densitometrias, algumas ratas não dormiram e outras não resistiram à dose aplicada de anestésico durante a ovarectomia e
acabaram morrendo. Para contornar esse problema, obteve-se um novo animal e realizar novamente as densitometrias pré e pós ovarectomia em duplicata. Outro
problema surgido foi a discrepância de alguns valores consecutivos da densitometria. Nesse caso a reposição desse animal por um outro e a realização de densitometria
pré e pós ovarectomia em duplicata também se fez necessária.
Participantes: Rafael José Aponte Rodrigues de Carvalho, Ana Paula Lirani Galvão, Marise Lazaretti Castro
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Resumo:
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é o transtorno mais comum no grupo de causas não evitáveis de inaptidão visual. Este problema é visto em
aproximadamente 25% das pessoas com mais de 80 anos (WHO Fact Sheet, 1997) e é a principal causa de cegueira em populações Caucasianas idosas (Klein et al.,
1982). A prevalência da DMRI entre caucasianos é estimada entre 0,1 e 0,2% dos pacientes na faixa dos 50 anos, 5,5 a 7,0 % acima de 75 anos (Friedman et al.,
1999).Há duas formas muito distintas de DMRI avançada - ´´seca´´ (atrofia geográfica) e ´´molhada´´ (exsudativa ou disciforme). Embora apenas aproximadamente de
10% a 20% de todos os pacientes com DMRI sejam diagnosticados com a forma exsudativa desta doença, é importante notar que entre 80% e 90% de todos os casos
de cegueira na população de pacientes com DMRI se deve à DMRI exsudativa (Framingham Eye Study, Leibowitz 1980, Hyman 1983). A DMRI exsudativa é caracterizada
por neovascularização coroidal que se estende sobre o epitélio pigmentado da retina (EPR) dentro do espaço sub-retiniano formando membranas fibrovasculares.
Também se caracteriza por hemorragia extensa dentro do espaço sub-retiniano e/ ou separação sérica do EPR, que pode resultar em lacerações do EPR. O Acetato de
Anecortave é um novo agente angiogênico desenvolvido pela Alcon Research Ltd. para a inibição da neovascularização ocular. Estudos pré-clínicos mostraram a eficácia
angioestática do acetato de anecortave em diversos modelos animais de neovascularização ocular e um perfil de segurança aceitável após tanto administração
Justaescleral posterior única quanto múltipla.
Objetivos e Metas: Demonstrar que o Acetato de Anecortave 15 mg (0,5 mL de Suspensão Estéril de Acetato de Anecortave 30 mg/ mL) é superior ao Placebo na
manutenção da acuidade visual. O parâmetro de eficácia primário será uma avaliação da alteração média do ponto basal na classificação da acuidade visual logMAR,
nas visitas dos meses 12 ou 24. Parâmetros de eficácia secundários incluirão a porcentagem de pacientes cuja perda de acuidade visual é mantida a menos de 3 linhas
logMAR e alterações percentuais no crescimento da lesão nas visitas dos meses 12 ou 24.
Metodologia e Estratégia de ação: Aproximadamente 150 pacientes (para alcançar 122 pacientes avaliáveis) com NVC subfoveal devido a DMRI exsudativa serão
randomizados para receber 0,5 mL de Suspensão Estéril de Acetato de Anecortave (30 mg/ mL) ou uma injeção Justaescleral posterior com Veículo do Acetato de
Anecortave (Grupo de Tratamento com Placebo).Os pacientes designados ao Grupo de Tratamento com Acetato de Anecortave receberão quatro injeções Justaescleral
posteriores de Acetato de Anecortave (0,5 mL de Suspensão Estéril de Acetato de Anecortave 30 mg/ mL, dose total = 15 mg) em intervalos de 6 meses (Dia 0, Mês 6,
Mês 12 e Mês 18), com visitas periódicas de 3 em 3 meses.Os pacientes designados ao Grupo de Tratamento com Placebo receberão quatro injeções justaescleróticas
posteriores como descrito no Apêndice H, página 111. O procedimento de injeção será repetido em intervalos de 6 meses ao longo dos 24 meses de estudo.
Os pacientes receberão avaliações sistêmicas e oftalmológicas periódicas durante o estudo que consistem em:
-Exame Oftalmológico Completo, exame de Acuidade Visual, teste de sensibilidade ao contraste e angiofluoresceinografia
-Exame físico geral.
Resultados e Impactos esperados: Os dados de eficácia somente serão disponíveis ao término do estudo de 2 anos de duração (final de 2006) quando então serão
revelados os códigos do estudo mascarado.
Participantes:

Mayra Kajimoto
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Resumo:
Introdução
A gentamicina (GENTA) é um antibiótico da família dos aminoglicosídeos, sendo que um dos importantes efeitos colaterais é a nefrotoxicidade, caracterizada por necrose
tubular e acentuada diminuição da taxa de filtração glomerular.
Existem evidências de que na insuficiência renal aguda causada pela GENTA ocorre uma alteração na produção de óxido nítrico (NO), uma potente substância
vasodilatadora, que parece exercer um papel protetor na nefrotoxicidade.
O NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina e do oxigênio molecular que através da ação da enzima óxido nítrico sintase (NOS) forma o NO e um co-produto, a
L-citrulina. O NO formado ativa a guanilato ciclase que converte o GTP em GMPc, responsável pela vasodilatação causada pelo NO.
Em alguns estudos foram comparados os níveis de GMPc glomerular em ratos normais e em ratos com insuficiência renal aguda induzida por GENTA, observando-se
que os ratos com insuficiência renal tinham níveis mais altos de GMPc glomerular, devido a um aumento na síntese de NO. Em outro estudo verificou-se que os animais
com insuficiência renal aguda induzida por GENTA, que recebiam L- NAME, um inibidor competitivo da síntese de NO, tinham uma piora da função renal em comparação
aos ratos que só recebiam GENTA, demonstrando que a vasodilatação exercida pelo NO tem um papel protetor na nefrotoxicidade induzida pela GENTA. Em 1999 Can
e cols. demonstraram que a administração oral da L-arginina, juntamente com a GENTA, reduzia os efeitos nefrotóxicos dessa droga em ratos; quando era adicionado
L- NAME, os efeitos benéficos da L- arginina eram anulados.
Em 1988 Dulon e cols. relataram que cobaias tratadas com injeções de GENTA por 3 semanas, já apresentavam uma redução da função renal a partir da primeira
semana. Verificou-se que depois do término do tratamento a insuficiência renal causada pela GENTA foi revertida. A nossa hipótese é que o retorno da função renal
após a suspensão do tratamento com aminoglicosídeos poderia estar relacionado a alterações na produção de NO.
Objetivo
Avaliar a síntese de NO em cultura de células da artéria renal de ratos (rVSMC) durante e após a suspensão do tratamento com GENTA.
Materiais e métodos
Para a cultura de células foram utilizados ratos Wistar machos, adultos. Após anestesia com uma mistura v:v de xylazina 2% e ketamina 50% via intra peritoneal, as
artérias renais dos animais foram retiradas colocadas em placa com DMEM e soro bovino fetal (SBF) 20%. Neste meio, as células musculares lisas aderiram nas placas
e quando atingiram confluência foram mantidas através de tripsinizações sucessivas, em DMEM com 10% SBF. As células foram utilizadas nos experimentos, entre a 3ª
e a 10ª passagens.
Quando as células atingiram a semi-confluência, elas foram divididas e tratadas conforme os seguintes grupos: CTL (veículo); GENTA (2mM); LPS (Lipopolissacarídeo
de E. coli; 100 µg/mL); GENTA+LPS durante 5 dias. Após este tratamento o meio de cultura foi coletado e congelado a –20 ºC para posterior determinação do NO.
Após a coleta do meio de cultura as células foram tripsinizadas separadamente e cultivadas em novas garrafas até atingirem novamente a semi-confluência. Após isto,
os grupos foram retratados durante 5 dias, como já descrito, sendo que o grupo anteriormente tratado com GENTA, desta vez recebeu só o veículo, e o grupo GENTA +
LPS recebeu veículo + LPS.
Para a determinação do NO foi utilizado o método de quimioluminescência (Nitric Oxide Analyzer NOATM 280, Sievers Instruments, Inc, Boulder, CO, USA).
A determinação da proteína intracelular foi realizada através do método de Lowry. O NO determinado foi corrigido pela quantidade de proteína em cada amostra, que
representa uma estimativa do número de células contido em cada garrafa.
A viabilidade celular foi avaliada pelo método da acridina orange e brometo de etídio.
Resultados e Discussão
Os resultados são apresentados como média +- erro padrão, em nmoles/mg proteína. Foi utilizado o teste One-Way ANOVA e a significância foi definida para P <
0,05 com n= 6 para todos os grupos. No grupo GENTA observamos uma diminuição do NO, o qual não foi significante quando comparado ao grupo CTL (50,9 +- 3,8 vs
52,8 +- 7,2 respectivamente), provavelmente porque a produção basal de NO nas células em cultura é muito baixa, e portanto, é difícil detectar reduções adicionais da
sua síntese. No grupo LPS o NO aumentou significantemente quando comparado ao CTL (365,9 +- 21), o qual foi inibido no grupo GENTA + LPS (80,4 +- 3,5; P < 0,05
vs LPS); portanto a GENTA reduziu o NO induzido pelo LPS em 78%. Após a retirada da GENTA, a produção de NO foi parcialmente recuperada no grupo GENTA +
LPS (agora tratado com veículo + LPS) quando comparado com o grupo tratado com LPS (465,3 vs 663,4, respectivamente), ou seja o NO reduziu somente em 30%.
Conclusão
A síntese do potente vasodilatador NO foi parcialmente recuperada após a retirada da GENTA, e isto poderia estar relacionado com a recuperação da insuficiência
renal aguda que ocorre após a suspensão do tratamento com aminoglicosídeos.
Participantes:

Tatiana Alves Bozzo, Miriam Aparecida Moreira, Margaret Gori Mouro, Joelma Santina Christo
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Resumo:
A ablação por cateter com energia de radiofrequência (RF) tem se tornado o tratamento de escolha para muitos pacientes pediátricos com arritmias ventriculares e
supraventriculares. Contudo, a liberação dessa energia no miocárdio imaturo, contrariamente ao adulto, pode causar lesões pró-arrítmicas, eventualmente levando à
morte súbita. Esse fenômeno parece estar relacionado ao acentuado crescimento tardio das lesões por RF em tecidos musculares imaturos.
As lesões por RF se caracterizam por necrose coagulativa que evolui para fibrose. Tipicamente, em tecidos adultos, as lesões são bem delimitadas. Já no músculo
imaturo, as lesões se expandem consideravelmente: além de dobrar de tamanho, apresentam invasão do músculo normal por traves fibrosas.
Pesquisa recente deste laboratório publicada em revista internacional (“Steroids Prevent Late Extension of Radiofrequency Lesions in the Thigh Muscle of Infant Rats:
Implications for Pediatric Ablation”; Guilherme Fenelon, Rinaldo Fernandes, Marcelo Franco e Ângelo A. V. de Paola), demonstrou que: (1) as lesões por RF no músculo
da coxa de ratos filhotes apresentam crescimento tardio semelhante ao observado no miocárdio; (2) os corticoesteróides parecem atenuar significativamente esse
processo.
Entretanto, esse trabalho apresentava algumas limitações: não foi possível analisar quantitativamente, apenas qualitativamente, o crescimento das lesões. Dessa forma,
não se sabe o quão maior é a lesão do filhote em relação ao adulto e o impacto dos esteróides sobre o volume das lesões.
Além disso, o aspecto definitivo da lesão após o tratamento não foi definido, uma vez que os animais foram sacrificados na vigência de medicação. Em outras palavras,
os efeitos benéficos dos esteróides na lesão se mantêm após a suspensão da medicação? É, portanto, nessas limitações que enfocamos nossa investigação. O objetivo
deste estudo é avaliar quantitativamente os efeitos dos corticoesteróides no crescimento tardio das lesões por RF no músculo da coxa de ratos filhotes.Materiais e
Métodos: As lesões por radiofreqüência são realizadas por meio cateter de ablação padrão 7 French, com ponta deflectível de 4 mm( Marinr, Medtronic). Sob anestesia
geral (tiopental 20-30mg/kg IP), realiza-se tricotomia e antissepsia da pata traseira direita. Uma incisão de aproximadamente 2cm sobre a coxa direita é então feita. A
pele e a fáscia são dissecadas e afastadas, expondo o músculo. Um cateter de ablação convencional (ponta de 4 mm) conectado ao gerador de RF (Medtronic) é então
posicionado paralelamente e em contato ao músculo e as bordas da incisão são aproximadas. As aplicações de RF são termocontroladas (70°C, durante 60 segundos),
seguindo padrão técnico pré-determinado (com impedância, temperatura, tempo e potência monitorados).
Após a criação da lesão, a ferida é suturada e limpa e os ratos são assistidos até recuperação plena da anestesia. Os procedimentos são realizados com técnicas estéreis
para prevenção de possíveis infecções. Os animais são então albergados, sendo mantidos durante 45 dias após o procedimento para maturação das lesões.
Após o período de maturação, os ratos são pesados para avaliação do ganho ponderal, anestesiados e sacrificados para retirada do músculo da coxa. As
lesões são então avaliadas macroscopicamente quanto ao aspecto e dimensões (largura, comprimento e profundidade). Em seguida, a lesão é enviada para análise
histopatológica. Cortes histológicos serão feitos para analisar qualitativamente a lesão, em especial a proliferação fibrótica. Os cortes serão realizados de forma prédeterminada de maneira a permitir a planimetria (quantificação) da lesão através de software específico (Image Tool).
Dois grupos serão comparados quanto ao aspecto e dimensões das lesões: controle, que após a ablação não receberá qualquer intervenção medicamentosa, e o tratado,
que receberá corticóides (hidrocortisona 0,6 mg IM, imediatamente após a ablação, e betametasona 3,5mg/kg IM duas vezes/semana) por 29 dias após o procedimento.
O período de 15 dias entre o final do tratamento e o sacrifício visa avaliar o aspecto definitivo da lesão pós-terapia. Os dados preliminares obtidos por essa pesquisa já
geraram os seguintes temas-livres:
--CRESCIMENTO TARDIO DAS LESÕES POR RADIOFREQÜÊNCIA NO MÚSCULO DA COXA DE RATOS FILHOTES E NA PUBERDADE: ANÁLISE QUALITATIVA,
Guilherme Fenelon, Mieko Okada, Elerson Arfelli, Lucas Fonseca, José Renato de Oliveira, Marcello Franco, Angelo de Paola. Apresentado no XXII CONGRESSO
BRASILEIRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS, do dia 30 de novembro a 3 de dezembro, Fortaleza-CE
--LATE ENLARGEMENT OF RADIOFREQUENCY LESIONS IN THE THIGH MUSCLE OF INFANT AND PUBERTAL RATS: AT WHAT AGE WILL THIS
PHENOMENON NO LONGER OCCUR?, Guilherme Fenelon, MD, Mieko Okada,DVM, Sérgio de Araújo, MD, Elerson Arfelli, MD, Lucas Fonseca, BS, José Renato de
Oliveira,BS, Marcelo Franco,MD and Angelo de Paola,MD. Será apresentado no HEART RHYTHM 2006, que será realizado em Boston, Massachusetts, do dia 17 ao dia
20 de maio
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Resumo:
FUNDAMENTO: O tamanho do infarto miocárdico, indispensável para avaliar a gravidade da lesão, é analisado histologicamente sem pressão de enchimento ventricular,
podendo distorcer a relação infarto/tecido remanescente. Objetiva-se comparar o infarto por ecocardiograma (ECO) e por três técnicas histopatológicas (HP).
MATERIAL E MÉTODO: Três semanas pós infarto, os ratos foram anestesiados e submetidos a ECO. Após sorteio, o coração foi fixado por uma das técnicas de
histopatologia: 1) com distensão ventricular (DV) esquerda e pressão de perfusão (P) miocárdica; ou 2) submetido apenas à P; ou 3) tradicionalmente (T) sem DV e P.
Regressão linear de Pearson e método de Altman-Bland foram usados para confrontar dados entre HP e ECO. Os dados por ecocardiograma foram tomados como
padrão.
RESULTADOS: Análise de variância do infarto nos três grupos de HP não mostrou diferença (p = 0,8985). Correlação linear revelou forte associação entre HP e ECO (r:
T= 0,9096; P= 0,9378 e DV= 0,9412 – p < 0,0001). Os dados de T e P apresentaram distribuição próxima da igualdade entre HP e ECO (coeficiente angular: T= 0,99;
P= 0,88). Já em DV, o coeficiente foi 1,29. Ademais, a reta de DV não passa pela origem (coeficiente linear= -8,8) e evidencia superestimação do ECO neste caso. Pelo
método de Altman-Bland, na faixa apreciável de infartos (22-52%), os valores de T estão próximos à linha de igualdade entre HP e ECO, porém, tendem a HP > ECO.
Em P, se distribuíram na faixa de ± 20% (ordenada: % diferença/média entre HP e ECO), diferindo de T por não apresentarem tendência. Deve-se notar ainda que os
valores de ordenadas no método Altman & Bland para este grupo mostraram-se mais concentrados e homogêneos, mantendo-se entre -17 e 25 para um intervalo de
95% de confiança. Esse intervalo é razoavelmente menor que o mesmo intervalo para os grupos Tradicional (-26 a 28) e Perfusão (-31 a 46). Isso sugere que a técnica
de distensão ventricular leve a resultados mais próximos da realidade encontrada in vivo (ecocardiografia).
CONCLUSÃO: A fixação tradicional tendeu a HP > ECO, provavelmente pela distorção morfológica inerente, o que não ocorre em P ou DV. Os valores de DV, mais
concentrados e homogêneos, sugerem que esta técnica é mais indicada para simular situação in vivo.
APOIO FINANCEIRO: FAPESP, CNPq, UNIFESP.
Participantes: Ronald Luiz Gomes Flumignan, Paulo José Ferreira Tucci
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Resumo:
A lesão de isquemia e reperfusão (IR) é o principal fator etiológico da insuficiência renal aguda (IRA), que apresenta alta taxa de mortalidade e poucas alternativas
terapêuticas. Atualmente, novas estratégias de prevenção e combate a IRA vêm sendo estudadas, principalmente através do uso das células-tronco (CT). A injúria
causada pela lesão de IR serve como um possível fator para que as CT migrem ao sítio lesionado. Os mecanismos de ação das CT ainda são pouco compreendidos,
mas se hipotetiza que elas podem regenerar os tecidos ao secretarem fatores tróficos, fundirem-se com células lesadas ou se diferenciarem em novas células residentes
renais, podendo assim, repopular órgãos danificados ou mediar a resposta imunológica desencadeada pela lesão de IR. Neste trabalho analisamos a capacidade das
CT mesenquimais e neurais, de limitarem os insultos agudos renais, após lesão de IR. O modelo de IRA foi realizado em ratos machos Wistar após o clampeamento
bilateral dos pedículos renais por 60 minutos, seguido de reperfusão e posterior sacrifício em 24, 48 e 120 horas, nos quais amostras de sangue e de tecido renal foram
coletadas. As CT foram administradas endovenosamente pela veia caudal 6 e 24 horas após a cirurgia. Os danos renais foram calculados pelo acúmulo de creatinina e
uréia no plasma, assim como pela análise histopatológica. Observamos que os tratamentos com CT mesenquimais ou neurais resultaram em uma melhora da função
renal. Em 24 horas de reperfusão, os animais tratados apresentaram níveis de creatinina plasmática em torno de 1,5 mg/dl e de uréia por volta de 140 mg/dl, enquanto
que os animais não-tratados valores entre 2,8 mg/dl e 230 mg/dl, respectivamente. Esses mesmos resultados foram confirmados pela análise histopatológica uma vez
que os rins dos animais tratados apresentaram menos necrose tubular aguda em todos os tempos de sacrifício, em relação aos controles. As CT foram administradas
endovenosamente e os animais tratados apresentaram menores danos histológicos, indicou-se que as CT são capazes de migrar ao sitio lesionado. Portanto, esse
trabalho demonstra que os danos agudos renais podem ser reduzidos após a administração de CT, auxiliando assim no desenvolvimento de uma nova ferramenta
terapêutica contra a IRA.
Participantes: Henrique Thiago Claudino Andreucci, Niels Olsen Saraiva Camara, Álvaro Pacheco Silva Filho, Pamella Huey Mei Wang, Patricia Semedo,
Gabriela Filoso Barnabé, Telma Tiemi Schwindt, Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello

283

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Medicina Experimental
Título:

Comportamento Depressivo em Ratos Wistar-Kyoto

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Miranda, M.; Souza, F.G.; Rodrigues, M.D.B.; Calixto, S.; Tufik, S.; D´Almeida, V.
Monica Miranda - Uniban
Vânia D´Almeida - Psicobiologia /

Resumo:
A depressão é uma síndrome caracterizada por grupos de sintomas, vegetativos, cognitivos, comportamentais e somáticos. Os distúrbios depressivos podem ser
classificados como: distúrbio unipolar (apresenta longas fases depressivas, por exemplo, a distimia) ou distúrbio bipolar (apresenta alternância entre fases depressivas
e maníacas). Os sintomas característicos de depressão são anedonia, alteração de humor, insônia, diminuição do apetite e da libido, baixa capacidade de concentração,
pensamentos pessimistas e suicidas.
A causa da depressão ainda não está totalmente elucidada, porém sabe-se que alguns fatores como estresse estão envolvidos na patologia da depressão.
Para uma melhor compreensão trabalhos têm utilizado modelos animais no estudo da depressão. O Wistar-Kyoto (WKY) é uma linhagem de ratos que vem sendo
bastante utilizada para estudos de comportamento depressivo por apresentarem respostas exageradas a uma série de eventos estressores. Esses animais apresentam
déficit motor no teste de campo aberto e demonstram imobilidade no teste de natação forçada. Os WKY também são animais bastante susceptíveis à úlcera induzida por
imobilização.
A maioria dos modelos animais de depressão utiliza-se de estímulos estressores, os quais desencadeiam o comportamento depressivo, dentre os mais utilizados estão
o teste de natação forçada (TNF) e o desamparo aprendido.
Para realização desse trabalho foram utilizados ratos das linhagens WKY e Wistar (n= 5 animais por grupo) que foram colocados em um tanque de 30 cm de diâmetro e
com 50 cm de altura de água, em temperatura de 20º + 2ºC.
O TNF teve como tempo máximo 15 minutos e logo após este período os animais foram submetidos ao campo aberto. Durante o período de natação foram
observados os seguintes parâmetros comportamentais: Imobilidade, natação e escaladas. Logo após o TNF, foi realizado o campo aberto para avaliação do
comportamento de locomoção do animal.
Os animais da linhagem WKY apresentaram maior tempo de imobilidade, e menor tempo de natação quando comparados os animais Wistar (p<0,05). No
campo aberto foi verificada diferença significativa apenas no comportamento de levantar na arena. Neste caso, os animais da linhagem Wistar apresentaram esse
comportamento em número de vezes maior (p<0,01).
De acordo com a literatura, os nossos resultados demonstraram que os animais da linhagem WKY apresentam comportamento depressivo no TNF quando comparados
com a linhagem Wistar.
Financiamento: AFIP, Fapesp, Capes.
Participantes: Monica Miranda, Fernanda Gonçalves de Souza, Mayra Del Bosco Rodrigues, Sidney Calixto, Sergio Tufik, Vânia D´Almeida
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Resumo:
Em função da substituição do bolsista e com conseqüente alteração do projeto, obteve-se este resumo, referente
a 4 meses de bolsa. As ações biológicas e os efeitos farmacológicos das cininas são mediados por 2 receptores, denominados B1 (induzido) e B2 (constitutivo). Em
fígados normais, os maiores efeitos farmacológicos de bradicinina (BK) são mediados pelos receptores B2. Em contrapartida, receptores B1 não são encontrados em
tecidos normais, mas são induzidos, por tipos celulares a estímulos inflamatórios, demonstrada em situações de trauma, estresse ou na administração de
lipopolissacarídeos ou citocinas.
Em doenças hepáticas, além das outras células existentes no fígado, encontramos um tipo celular que além de apresentar uma baixa atividade proliferativa, não expressa
o seu fenótipo em fígados normais; são as células estreladas (HSC). Em presença de doença hepática, as células estreladas (HSC) apresentam várias funções, dentre
essas, a comunicação intercelular por sintetizar e secretar citocinas, fatores de crescimento e a expressão de receptores de citocinas.
A partir do projeto de pesquisa de iniciação científica em receptores de bradicinina em fígados de ratos submetidos a modelo experimental de cirrose, observou–se
indução de receptor B1, porém este não está relacionado com resposta hipertensiva portal à BK. Interessante, há relação da expressão do receptor B1 com a progressão
da cirrose. Esse resultado levou a indagação se a presença dos receptores B1 estaria correlacionada com a atividade das células estreladas. Logo, o objetivo do estudo
é correlacionar a atividade fibrogênica das células estreladas, medida pela expressão de “heat shock protein” 47 (HSP47), fator de transcrição tipo-Kruppel 6 (KLF6) e
aB-cristalina em fígados de camundongos knockout de receptor B1 submetidos a modelo de cirrose por tetracloreto de carbono (CCl4).
Para isso, foram utilizados 5 camundongos machos knockout (129/J background) e 5 selvagens (129/J), fornecidos e obtidos pelo Dr João Bosco Pesquero, do
Departamento de Biofísica da Universidade Federal de São Paulo, apresentando deleção da seqüência que codifica o receptor B1 da bradicinina.
Camundongos knockout e selvagens foram submetidos a injeções peritoneal de tetracloreto de carbono (CCl4) (diluído 1:4 em óleo de milho), 3 vezes por semana, num
período de 42 dias.
Após 1 semana da última injeção, os animais foram anestesiados (1,3 mg/g peso) com injeção intraperitoneal de solução aquosa de uretana (200 g/L) e mantido com
respiração artificial, após canulação da traquéia. As cavidades abdominal e torácica foram abertas e as veias porta e cava inferior torácica canuladas. A exsanguinação
do fígado foi obtida com 25 mL de solução de Krebs, em circuito aberto. A seguir amostras do fígado foram retiradas e fixadas em formaldeído/PBS para posterior análise
histológica. Foram também retiradas amostras e congeladas a –80oC para preparo de homogenato para a avaliação da fibrogênese por Western Blotting.
O estudo foi iniciado com 5 animais de cada grupo, entretanto 2 animais knockout não sobreviveram, um na 1a semana e outro na última semana de tratamento. Ao final
do tratamento, foi observado que não houve diferença estatisticamente significante (t-test) no peso dos animais selvagens (30,5 ± 0,6g, n = 5) com os animais knockout
(33,1 ± 2,0g, n = 3). O mesmo foi observado em relação ao peso do fígado dos animais (1,75 ± 0,09g selvagens versus 2,0 ± 0,23g). Observamos diferença macroscópica
no fígado dos animais dos dois grupos, com a presença de nódulos irregulares. Material foi submetido à histologia para coloração com Picrus Sirius para melhor avaliação
e quantificação da fibrogênese.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: As mitocôndrias são organelas intracitoplasmáticas cuja principal função é a de prover energia à célula. Para que ela seja formada e exerça todas as
suas funções, são necessários cerca de 3000 genes, provenientes tanto do DNA-mitocondrial (DNAmt) como do DNA nuclear (DNAn), este último representando a
maioria. O DNAn é responsável pela síntese de proteínas que terão funções diversas na mitocôndria. O funcionamento perfeito depende da interação adequada dos dois
genomas. As doenças mitocondriais são o resultado de mutações herdadas ou espontâneas do DNAmt ou DNAn levando à função anormal do sistema de fosforilação
oxidativa. A apresentação clínica dessas doenças é bastante variável e envolve múltiplos sistemas com alto requerimento energético: muscular, sistema nervoso,
cardíaco, oftalmológico, endocrinológico, hepático, renal e gastrointestinal. Os defeitos nucleares mais frequentemente descritos neste grupo de doenças são as
deficiências isoladas do Complexo I e Complexo IV (citocromo c oxidase, COX). A biópsia de músculo é um importante método diagnóstico para as doenças mitocondriais,
mostrando alterações como proliferação mitocondrial e/ou diminuição da atividade da COX pela histoquímica. Alterações na atividade histoquímica para COX no músculo
esquelético pode ser encontrada em dois padrões: fibras musculares isoladas com deficiência (sugestivo de defeito no DNAmt) ou deficiência afetando todas as fibras
musculares de forma homogênea (sugestivo de defeito no DNAn).
OBJETIVOS: (1) Determinar a frequência de deficiência da COX (com padrão nuclear) em biópsias musculares realizadas em nosso serviço; (2) Análise do fenótipo dos
pacientes com esta deficiência; (3) Análise dos principais genes nucleares (SURF1, SCO2) associados a esta deficiência através do método de seqüenciamento de DNA.
MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão das lâminas de biópsia muscular dos pacientes com suspeita de doença mitocondrial, visando a identificação de
diminuição da atividade da COX pela histoquímica. Os prontuários médicos dos pacientes identificados foram revistos para a coleta de informações clínicas. A análise
molecular foi realizada utilizando-se DNA obtido de fibroblastos, sangue ou músculo. Realizou-se amplificação por PCR (polymerase chain reaction) das regiões de
interesse nos genes SURF1 e SCO2. Os produtos de PCR foram purificados e submetidos a reação de sequenciamento. A análise das sequências foi feita através da
comparação com a sequência de referência obtida em banco de dados.
RESULTADOS: Na revisão de 59 biópsias com suspeita de doença mitocondrial, observamos deficiência de COX com padrão sugestivo de defeito em DNAn em somente
2 biópsias, o que representa uma freqüência de 3.3%. Os pacientes identificados eram uma mulher de 26 anos e uma criança de 3 anos que apresentavam encefalopatia.
A criança apresentava uma quadro sugestivo de Síndrome de Leigh caracterizada por uma encefalopatia apresentando uma acidose láctica, lesões simétricas do cérebro,
do gânglio basal e do tálamo. A outra paciente, apresentava quadro de início na infância de uma encefalopatia inespecífica com lesões do tipo desmielinizante. A análise
dos genes SURF1 e SCO2, encontra-se em andamento, e até o momento não encontramos alterações em SURF1 em ambos os pacientes.
CONCLUSÃO: Observamos uma baixa freqüência de deficiência da COX nos casos analisados. Os casos identificados tinham quadro de encefalopatia, que é um dos
fenótipos associados a esta deficiência. A identificação de alguma alteração no sequenciamento desses genes poderá contribuir para o melhor conhecimento da formação
e controle dos complexos enzimáticos da cadeia respiratória e é importante não só para o fenótipo estudado, mas também para diversos processos biológicos com
envolvimento mitocondrial (FAPESP – CNPq).
Participantes: Eduardo Suñe Christiano, Célia Harumi Tengan, Andressa De Santi Rodrigues, Beatriz Hitomi Kiyomoto, Beny Schmidt, Acary Souza Bulle
Oliveira
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Resumo:
A ablação por cateter com energia de radiofrequência (RF) tem se tornado o tratamento de escolha para muitos pacientes pediátricos com arritmias ventriculares e
supraventriculares. Contudo, a liberação dessa energia no miocárdio imaturo, contrariamente ao adulto, pode causar lesões pró-arrítmicas, eventualmente levando à
morte súbita. Esse fenômeno parece estar relacionado ao acentuado crescimento tardio das lesões por RF em tecidos musculares imaturos.
As lesões por RF se caracterizam por necrose coagulativa que evolui para fibrose. Tipicamente, em tecidos adultos, as lesões são bem delimitadas. Já no músculo
imaturo, as lesões se expandem consideravelmente: além de dobrar de tamanho, apresentam invasão do músculo normal por traves fibrosas.
Os mecanismos responsáveis pela expansão tardia da lesão ainda são obscuros, mas especula-se que possam estar relacionados à ativação de fibroblastos por fatores
inflamatórios. A elucidação desses mecanismos poderia auxiliar no desenvolvimento de terapias específicas para prevenção do crescimento tardio da lesão.
Pesquisa recente deste laboratório publicada em revista internacional (“Steroids Prevent Late Extension of Radiofrequency Lesions in the Thigh Muscle of Infant Rats:
Implications for Pediatric Ablation”; Guilherme Fenelon, Rinaldo Fernandes, Marcelo Franco e Ângelo A. V. de Paola), demonstrou que: (1) as lesões por RF no músculo
da coxa de ratos filhotes apresentam crescimento tardio semelhante ao observado no miocárdio; (2) os corticoesteróides parecem atenuar significativamente esse
processo.
Entretanto, esse trabalho apresentava algumas limitações importantes; dentre elas, não foi possível precisar em que faixa etária as lesões agudas param de apresentar
crescimento tardio. Em outras palavras, lesões por RF em animais na puberdade também crescem tardiamente? Em caso positivo, quando isso deixa de ocorrer? São,
portanto, nessas limitações que enfocamos nossa investigação.
As lesões por radiofreqüência foram realizadas por meio
cateter de ablação padrão 7 French, com ponta deflectível de 4 mm( Marinr, Medtronic).
Primeiramente estipulamos que utilizaríamos 15 ratos Wistar-EPM, do sexo feminino, divididos em três grupos com 5 animais: filhotes recém desmamados (30 dias de
vida), púberes (60 dias) e adultos (90 dias). Porém, aumetamos nossa amostragem em mais 15 ratos, para maior acurácia nas aferições.
Sob anestesia geral (tiopental 20-30mg/kg IP), realizamos tricotomia e antissepsia da pata traseira direita. Uma incisão de aproximadamente 2cm sobre a coxa direita é
então feita. A pele e a fáscia são dissecadas e afastadas, expondo o músculo. Um cateter de ablação convencional (ponta de 4 mm) conectado ao gerador de RF
(Medtronic) é então posicionado paralelamente e em contato ao músculo e as bordas da incisão são aproximadas. As aplicações de RF são termocontroladas (70°C,
durante 60 segundos), seguindo padrão técnico pré-determinado (com impedância, temperatura, tempo e potência monitorados).
Após albergue de 45 dias ( maturação das lesões), os ratos são pesados para avaliação do ganho ponderal, anestesiados e sacrificados para retirada do músculo da
coxa. As lesões são então avaliadas macroscopicamente quanto ao aspecto e dimensões (largura, comprimento e profundidade). Em seguida, as lesões são enviadas
para análise histopatológica.
Cortes histológicos são feitos para analisar qualitativamente as lesões, em especial a proliferação fibrótica. Os cortes são realizados de forma pré-determinada de maneira
a permitir a planimetria (quantificação) da lesão através de software específico (Image Tool).
No presente momento, a planimetria das lesões está em andamento, mas os resultados qualitativos já geraram os seguintes temas-livres:
´´CRESCIMENTO TARDIO DAS LESÕES POR RADIOFREQÜÊNCIA NO MÚSCULO DA COXA DE RATOS FILHOTES E NA PUBERDADE: ANÁLISE QUALITATIVA´´,
(Guilherme Fenelon, Mieko Okada, Elerson Arfelli, Lucas Fonseca, José Renato de Oliveira, Marcello Franco, Angelo de Paola), apresentado no XXII CONGRESSO
BRASILEIRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS, do dia 30/11/06 ao 03/12/06, Fortaleza-CE.
´´LATE ENLARGEMENT OF RADIOFREQUENCY LESIONS IN THE THIGH MUSCLE OF INFANT AND PUBERTAL RATS: AT WHAT AGE WILL THIS PHENOMENON
NO LONGER OCCUR?´´, (Guilherme Fenelon, MD, Mieko Okada,DVM, Sérgio de Araújo, MD, Elerson Arfelli, MD, Lucas Fonseca, BS, José Renato de Oliveira,BS,
Marcelo Franco,MD and Angelo de Paola,MD), que está sendo apresentado no HEART RHYTHM 2006, em Boston, Massachusetts, do 17 ao dia 20 de maio!
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Resumo:
Objetivo: Avaliar os feitos da administração de metformina sobre o metabolismo glicídico de ratos Wistar tornados obesos pela administração de uma dieta hipercalórica,
hiperlipídica e altamente palatável.
Material e Métodos: para este estudo foram utilizados ratos Wistar macho de 250-300 gramas no período basal. Parte dos animais, após as medidas basais de pressão
arterial de cauda teve substituída a dieta padrão Nuvilab pela dieta cafeteria. Concomitantemente a introdução da dieta cafeteria, parte dos animais deste grupo passou
a receber Metformina (500 mg/kg, por gavagem) Grupo CAF+MET e os demais animais receberam placebo (grupo CAF). Ratos
recebendo dieta padrão serviram de controles tratados com metformina (grupo MET) ou placebo (grupo WST). Os animais tiveram mensurado sua pressão arterial de
cauda e peso por 12 semanas e ao final deste período foram submetidos ao teste de tolerância oral à glicose. Este teste consiste de
cateterização da artéria femoral, coleta de glicemia e insulinemia de jejum, administração de glicose por via oral (68 mg/kg) e novas coletas de glicemia e insulinemia
aos 15, 30, 60, 90 e 120 após a administração da glicose. Com os dados das áreas sob as curvas de glicose e insulina, calculou-se o índice de sensibilidade à insulina.
Os animais foram sacrificados e o peso da gordura periepididimal e do ventrículo esquerdo foi verificado.
Resultados: Na 12ª semana do estudo não se verificou que a pressão arterial de cauda não diferiu entre os grupos estudados (WST=396,6±6,9, CAF=101,4±3,29,
MET=107,6±5,25 e MET+CAF=96,5±3,08 mmHg, n.s.) A análise da área sob a curva da glicose se mostrou significantemente aumentada nos grupos que receberam
dieta cafeteria e o tratamento com metformina nestes animais fez
com que os valores da área sob a curva de glicose retornassem a valores semelhantes aos dos ratos controles (WST= 131,75±4,48, CAF=186,15±24,7, MET=167,7±9,15
e MET+CAF=166, 8mg/dl, p<0,05.). Não se verificaram alteração do peso da gordura epididimal e do peso ventricular esquerdo. Além da redução da gordura epididimal
(CAF=9,55±0,75 e CAF+MET=7,75±0,61 g/100g, p<0,05). Não se observou diferença no peso ventricular esquerdo.
Conclusão: Estes dados preliminares mostram que a dieta cafeteria foi eficaz em determinar intolerância à glicose e que o tratamento com metformina melhorou o
metabolismo glicídico dos animais tratados com esta droga.
Participantes: Matheus Henrique Araujo Ventura, Deise Uema, Mario Luiz Ribeiro Cesaretti, Milton Ginoza, Artur Beltrame Ribeiro, Osvaldo Kohlmann Junior,
Bruna Di Piazza Reis
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Resumo:
Objetivo: Avaliar os feitos da administração de metformina sobre o metabolismo glicídico de ratos Wistar tornados obesos pela administração neonatal de monoglutamato
de sódio
Material e Métodos: para este estudo foram utilizados ratos Wistar macho com 3 meses de vida, no período basal. Parte dos animais recebeu nos 11 primeiros dias do
período neonatal injeções de monoglutamato de sódio na dose de 2 mg/kg (grupo MSG) ou salina (Grupo WST). Ao final do 3º mês de vida e após a realização das
medidas basais de pressão arterial de cauda, parte dos animais deste grupo passou a receber Metformina (500 mg/kg, por gavagem) Grupo MSG+MET e os demais
animais receberam placebo (grupo MSG). Ratos recebendo dieta padrão serviram de controles tratados com metformina (grupo MET) ou placebo (grupo WST). Os
animais tiveram mensurado sua pressão arterial de cauda e peso por 12 semanas e ao final deste período foram submetidos ao teste de tolerância oral à glicose. Este
teste consiste de cateterização da artéria femoral, coleta de glicemia e insulinemia de jejum, administração de glicose por via oral (68 mg/kg) e novas coletas de glicemia
e insulinemia aos 15, 30, 60, 90 e 120 após a administração da glicose. Com os dados das Áreas sob as curvas de glicose e insulina, calculou-se o índice de sensibilidade
à insulina. Os animais foram sacrificados e o peso da gordura periepididimal e do ventrículo esquerdo foi verificado
Resultados: Na 12ª semana do estudo não se verificou que a pressão arterial de cauda não diferiu entre os grupos estudados (WST=125,8±12,6, MSG= 115,7±17,1,
MET= 115,2±12,5 e MET+MSG=108,4±16,6 mmHg, n.s.) A análise da área sob a curva da glicose ainda não foi possível devido à falta de kits para mensuração da
insulinemia. Observou-se redução da gordura epididimal (MSG=2,2±0,81 e MET+MSG=2,66 ±0,55 g/100g, p<0,05), porém, não se observou diferença no peso ventricular
esquerdo.
Conclusão: Estes dados preliminares mostram que a administração neonatal de monoglutamato de sódio foi eficaz em determinar intolerância à glicose e indicam que o
tratamento com metformina melhorou o metabolismo glicídico dos animais tratados com esta droga.
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Deise Uema, Matheus Henrique Araujo Ventura, Mario Luiz Ribeiro Cesaretti, Milton Ginoza, Aline Voltera, Artur Beltrame Ribeiro, Osvaldo
Kohlmann Junior

289

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Medicina Experimental
Título:

Efeito da administração de uma dieta hipercalórica e hipercolesterolêmica sobre a pressão arterial e
o metabolismo glicídico de ratos Wistar e SHR

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Mestnik, N.C.; Grigolli-Filho, E.; Cesaretti, M.L.R.; Ginoza, M.; Kohlmann, O.; Tavares, A.
Natalia Cammarosano Mestnik - UNIFESP
Agostinho Tavares - Medicina / Nefrologia

Resumo:
OBJETIVO: Avaliar o efeito da obesidade induzida por dieta hipercalórica acrescida de colesterol (dieta cafeteria) sobre o metabolismo glicídico e pressão arterial de
cauda. MÉTODOS: Foram estudados 2 grupos de ratos Wistar. O grupo controle, durante 12 semanas, recebeu dieta padrão Nuvilab (CONT, n=8). O grupo Cafeteria
teve sua dieta padrão trocada por dieta de cafeteria com colesterol (CAF, n=8). Neste ano também foi concluído o grupo SHR controle (SHR, n=7). O peso corporal e a
pressão arterial de cauda foram mensurados duas vezes por semana. Ao final de 12 semanas, todos os animais foram submetidos ao Teste de Tolerância Oral à Glicose
(TTGO). Ao final do TTGO, os animais foram sacrificados e foi pesada a gordura epididimal. RESULTADOS: O peso corporal do CONT aumentou ao final do estudo
(CONT: basal= 289±4g, 12ª sem= 368±18g, p<0,05), embora o peso de CAF não variasse (CAF: basal=338±4g, 12ª sem=326±62g, ns). A pressão arterial de cauda
permaneceu dentro da normalidade(CONT= 115±4,5;CAF= 100±2,1mmHg). A dieta rica em colesterol aumentou significantemente a área sob a curva da glicose
(CONT=146,2±7,5; CAF= 300,4±26,3mg/dl, p<0,05) e induziu um aumento significante da gordura visceral (CONT= 4,5±0,40; CAF= 10,8±1,12 g, p<0,05). Quando
analisado os dados dos ratos SHR verifica-se que estes apresentam elevação significante da pressão arterial de cauda na 12ª semana (214±12 mmHg, p<0,05 vs Wistar)
e maior área sob a curva de glicose (184,1±18,1 mg/dl, p<0,05 vs Wistar). Em conclusão, no grupo CAF, apesar de não existir um aumento do peso corporal, ocorre um
aumento da gordura visceral que pode ser a causa determinante da resistência à glicose verificada nestes animais. Os animais SHR, apesar de não aumentarem a
gordura corporal, também apresentam intolerância a glicose que pode ser atribuída a fisiopatologia da hipertensão arterial deste modelo (hiperatividade simpática).
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Resumo:
Objetivo: avaliar os efeitos da sobreposição de obesidade
neuroendócrina e dieta cafeteria +colesterol sobre a a pressão arterial de cauda, peso corporal e metabolismo glicídico de ratos Wistar
Material e Métodos: Para este estudo utilizou-se ratos Wistar machos.
No período neonatal, os animais receberam por 11 dias, injeções
subcutâneas de monoglutamato de sódio na dose de 2 g/kg. Ratos controles receberam injeções no mesmo volume de salina. Ao final de 3 meses de vida, os ratos
Wistar controles permaneceram recebendo ração padrão purina (grupo WST). Parte ratos que receberam MSG, continuaram recebendo ração padrão (grupo MSG) e
outra parte passou a receber dieta cafeteria acrescida de colesterol (grupo MSG+CAF). Todos os animais tiveram por 12 semanas acompanhadas a sua pressão arterial
de cauda e seu peso corporal. Ao final de 12 semanas, os animais foram submetidos a um Teste de Tolerância Oral á Glicose, para isso, um cateter arterial foi colocado
na artéria ilíaca. Após um jejum de 12 horas, amostras de glicose e insulinemia de jejum foram colhidas. Foi administrado 68 mg/kg de glicose e novas coletas de glicose
e insulina plasmáticas foram colhidas aos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. A partir destes dados foram calculadas as áreas sob as curvas de glicose. A massa ventricular
e a gordura epididimal também foram pesadas.
Resultados: Ratos que receberam dieta cafeteria apresentaram peso
corporal significativamente maiores que os ratos WST e MSG. A área sob a curva
de glicose apresentou elevação significante nos animais MSG quando
comparados com os WST (WST=145±21 vs MSG=195±18 mg/dl, p<0,05). Quando foi administrado a dieta cafeteria aos ratos já obesos pelo MSG verificou-se uma
elevação adicional na intolerância a glicose destes animais (MSG=195±18 vs MSG+CAF= 311±15 mg/dl, p<0,05). A maior tolerância à glicose nos animais MSG+CAF
tabém foi associada ao aumento da gordura visceral (MSG=12,75±0,75 vs MSG+CAF= 25,7±2,63 mg/dl, p<0,05). Não houve variação do peso cardíaco.
Conclusão: a adição de dieta cafeteria com colesterol pode ser um
modelo experimental bastante útil para o estudo da síndrome metabólica e
talvez sirva para o desenvolvimento de diabetes do tipo II experimental.
Participantes:
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Kohlmann Junior
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Resumo:
Introdução: A Epilepsia do Lobo Temporal Mesial (ELTM) é a principal causa de epilepsia refratária em todo o mundo. Durante as últimas 4 décadas, inúmeros modelos
experimentais foram desenvolvidos com o intuito de esclarecer a fisiopatologia dessa síndrome. Entretanto, o modelo da Pilocarpina ainda parece ser aquele que melhor
mimetiza o período crônico da ELTM.
Em experimentos prévios, foi verificado que ninhadas de animais epilépticos submetidos ao modelo da pilocarpina apresentavam uma mortalidade maior do que os
animais controle. Dentre as hipóteses levantadas para explicar tal fato, figurava uma possível diferença na composição protéica do leite e colostro de ratas epilépticas.
Objetivos: O principal objetivo do presente estudo foi determinar se a composição protéica do leite e colostro de animais crônicos diferia das amostras controle.
Materiais e métodos: Ratos Wistar fêmeas foram tratados com Metilescopolamina (1mg/Kg), seguido por Pilocarpina (350mg/kg), para que fosse possível induzir o Estado
de Mal Epiléptico (Status Epilepticus). Embora tenha ocorrido grande número de mortes nesse período, 7 ratos sobreviveram e desenvolveram ELTM. Nós analisamos
a freqüência de crises apresentadas por esse animais e o número de filhotes por ninhada. Além disso, as proteínas do leite e colostro desses animais foram quantificadas
e submetidas à eletroforese. Todos os dados obtidos foram posteriormente comparados aos do grupo controle (5).
Resultados e conclusões: A freqüência de crises apresentada pelas ratas tratadas com pilocarpina foi de 11,75±9,43 por semana e o número de filhotes foi menor nas
ninhadas de animais epilépticos (p=0,018). O colostro de ratas crônicas apresentou maior quantidade de proteínas do que as amostras controle (p=0,0446). Por outro
lado, a composição protéica do leite maduro desses animais não demonstrou diferença significativa em relação aos controles. A densitometria das bandas da eletroforese
também não demonstrou diferença estatisticamente significativa entre as amostras experimental e controle em relação à concentração de proteínas de baixo e médio
peso. Entretanto, acreditamos que isso se deva, em parte, ao número insuficiente de amostras. Dessa forma, as alterações no colostro de animais portadores de ELTM
crônica permanecem desconhecidas, mas tal resultado certamente traz à luz um novo aspecto da relação epilepsia-gestação-desenvolvimento da prole.
Participantes:
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Resumo:
Anomalias vasculares são comuns, principalmente dos 0 aos 3 anos de idade e podem ser divididas em hemangiomas e malformações vasculares. Por observação
clínica no Ambulatório de Hemangiomas e Malformações da Disciplina de Cirurgia Plástica da Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo,
constatamos aparecimento dessas lesões em mães que receberam suplementação hormonal à base de progesterona durante a gestação, dada a dificuldade dessas
pacientes para engravidar. A literatura descreve: 1) O aparecimento de anomalias vasculares em embriões de ratos e camundongos tratados com progesterona; 2) Uma
incidência aumentada de tais anomalias em mulheres grávidas; 3) A presença de receptores para progesterona e estrógeno nas anomalias vasculares, que respondem
positivamente ao aumento das suas concentrações. Na presente pesquisa, tentamos mostrar, através de estudo experimental randomizado, a ação da progesterona na
embriogênese de anomalias vasculares. No grupo experimental inoculamos acetato de medroxiprogesterona em dose única de 3000mg/kg no 6º dia pós-prenhez, por
via subcutânea, e no grupo controle igual volume de soro fisiológico. As ratas foram pesadas a cada 2 dias e deram à luz por via vaginal (grupo controle) ou por cesariana
(grupo experimental), sendo que os conceptos e placentas foram imediatamente analisados macroscopicamente à procura de anormalidades evidentes e tiveram fígado
retirado para posterior análise microscópica.
Participantes: Fábio Ribeiro Colombo, Dulce Fonseca Soares Martins
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Resumo:
O sistema renina-angiotensina é sistema endócrino e consiste de cascata de reações enzimáticas que levam à formação do octapeptídeo, angiotensina II (AII), importante
e potente vasoconstritor na fisiopatologia de doenças hipertensivas e cardiovasculares. A angiotesina II é formada através da hidrólise da angiotensina I pela enzima
conversora de angiotensina (ECA), também conhecida como cininase II. A ECA é conhecida como enzima chave reguladora da pressão sangüínea embora esta não
seja sua única função. Os efeitos biológicos da AII são mediados por dois tipos de receptores de membrana, AT1 e AT2. A ligação de AII a receptores AT1, presentes
na membrana plasmática de hepatócitos isolados, promove uma rápida endocitose do complexo AII-AT1 com consequente diminuição dos receptores na superfície da
célula. Os efeitos biológicos das angiotensinas podem ser bloqueados através de dois mecanismos eficientes: 1) uso de inibidores da ECA, que atuam no sistema reninaangiotensina impedindo a conversão de AI em AII e, 2) uso de antagonistas não peptídicos e seletivos do receptor AT1 que medeiam quase que todas as ações biológicas
da AII. Essas duas classes de substâncias vêm sendo avaliadas para uso clínico na hipertensão portal. No sistema porta-hepático a AII causa resposta hipertensiva
portal (RHP). Borges e cols. (Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 1976; 295: 33-40) verificaram, em experimentos de perfusão de fígado de rato, que tanto AI como
AII injetadas in bolus causavam elevação da pressão portal. Posteriormente foi observado que a resposta hipertensiva portal induzida por AI ou AII era modulada por
óxido nítrico. Em trabalho recente, o grupo mostrou que a RHP induzida tanto por AI quanto AII está preservada na regeneração hepática após hepatectomia parcial. O
objetivo deste trabalho foi estudar a resposta hipertensiva portal hepática das angiotensinas I e II em injeções sucessivas em ratos normais, na presença ou ausência de
inibidor de ECA ou antagonista de receptor AT1.
Metodos: A resposta hipertensiva portal foi estudada no modelo de perfusão de fígado isolado e exsanguinado, in situ. As cavidades abdominal e torácica foram abertas
e as veias porta e cava inferior acima do diafragma canuladas. O fígado foi exsangüinado com 200ml de solução Krebs saturada com mistura carbogênica (O2/CO2,
95/5%), em circuito aberto, com fluxo constante (28ml/min), a 37oC e a pressão de perfusão continuamente monitorada. Em seguida, o circuito foi fechado e após período
de equilíbrio (5min) AII (2 nmol) ou AI (3,3 nmol) era injetada em bolus na cânula aferente. A pressão portal era observada continuadamente e registrada nos tempos 0,
15, 30, 45 e 60 segundos e 2 e 5 min a partir do momento de injeção do peptídeo. Após nova troca do líquido por igual solução e após período de equilíbrio (5min) AI ou
AII foi injetada e a pressão monitorada por mais 5 min. A viabilidade do fígado foi monitorada pela produçäo de bile durante a perfusäo e através da depuração de
bromosulfaleína (BSP) e liberação de glicose. Os ratos Wistar (200-250g) foram submetidos a experimentos, cuja ordem das injeções de agonistas foram: AI-AII na
presença ou ausência de captopril (inibidor da ECA), AI ou AII na presença ou ausência de losartan (antagonista do receptor AT1). A ação da AI ou AII foi analisada por
dois parâmetros: ganho máximo de pressão (diferença entre a pressão portal basal inicial e o máximo valor registrado) e resposta hipertensiva portal (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 (teste t) pelo
programa GraphPad Prism 3.0. Resultados: Os parâmetros de viabilidade hepática estudados foram semelhantes nos grupos de ratos normais ou injetados com
óleo.Quando injetadas in bolus na cânula aferente (veia porta) do fígado isolado e perfundido, tanto a AI como a AII induziram resposta hipertensiva portal (cmH2Oxmin)
sendo de 26,7 +/- 5,24 e de 28,2 +/- 2,67, respectivamente. O ganho máximo de pressão por AII (7,9+/-0,7 cmH2O) foi aos 32+/-2 s, precedendo significativamente o
pico da AI (6,3+/-0,5 cmH2O), de 56+/-10 s (teste t, p=0,031). Em grupo de ratos injetados i.p. com óleo de milho, a RHP à AII em (56,0+/-7,6; n=9) foi maior (teste t,
p<0,0001) quando comparada com a de ratos normais (36,4+/-3,7; n=11). Para se verificar se o inibidor da ECA alterava a interação entre as angiotensinas e os receptores
AT1, AI seguida de AII foram injetadas na presença ou não de captorpril. AI era administrada e a pressão monitorada; após 10 min o líquido de perfusão contendo
captopril era trocado e AII era injetada e a pressão novamente monitorada. Não observamos diferença estatística entre as RHPs nesses grupos experimentais (p>0,05).
Na presença de losartan a RHP induzida por AI ou AII foi significantemente menor.
Conclusão: Inibidor da enzima conversora de angiotensina não altera a resposta hipertensiva portal da AII e antagonista dos receptores AT1 inibe a RHP tanto da AI
como da AII.
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Resumo:
A obstrução do trato urinário é uma causa importante e reversível de insuficiência renal aguda. Sem tratamento apropriado, o processo obstrutivo origina uma nefropatia
progressiva que leva à insuficiência renal terminal. Os eventos precoces subseqüentes à lesão obstrutiva se manifestam por alterações hemodinâmicas. Os mecanismos
propostos para as modificações hemodinâmicas após a obstrução são vários, sendo a maioria relacionados com o desequilíbrio que se instala na interação coordenada
de substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, incluindo angiotensina II (AII), prostaglandinas, óxido nítrico e peptídeo atrial natriurético. O objetivo principal do
presente projeto é investigar os efeitos da inibição de AII, COX-2 e NO, de forma isolada, sobre os eventos postos em curso quando da nefropatia obstrutiva aguda, com
grupos de 12, 24 e 72 horas. Serão feitos estudos histopatológicos para avaliação de deposição de colágeno e alterações túbulo-intersticiais, com ênfase na presença
de atrofia tubular, e técnica de Western Blot para pesquisa dos seguintes anticorpos: anti-eNOS, anti-iNOS, anti-HO-1, anti-MCP-1, anti-oesteopontina.
Participantes: Daniela Sartóri Dávida, Vicente de Paulo Castro Teixeira
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Resumo:
OBJETIVO: Avaliar os efeitos dos estrogênios (ECE) e/ou raloxifeno (RLX) sobre o endométrio de ratas.
MÉTODO:foram utilizadas 56 ratas adultas, ooforectomizadas divididas aleatoriamente em sete grupos: GI (controle); GII (RLX 0,75mg/dia); GIII (RLX 0,4mg/dia); GIV
(ECE 50mg/dia); GV (ECE 25mg/dia); GVI (ECE 50mg/dia + RLX 0,75mg/dia) e GVII (ECE 25mg/dia + RLX 0,4mg/dia). As drogas foram ministradas por gavagem durante
21 dias consecutivos. Ao final da administração todos os animais foram anestesiados e fragmentos dos úteros removidos, fixados em formol a 10%, e processados para
inclusão em parafina. Os cortes obtidos foram corados pelo H.E. e submetidos à avaliação histomorfométrica. Foram avaliados os seguintes parâmetros: espessura do
epitélio superficial; número de glândulas endometrias/lâmina e número de vasos sangüíneos presentes no miométrio/lâmina. Os dados obtidos foram submetidos a
análise estatística de ANOVA seguido pelo teste de Turkey-Kramer.
RESULTADOS: nos grupos controle (GI) e RLX (GII e III) o endométrio mostrou-se atrófico. Já nos grupos tratados com ECE isoladamente foram observados sinais de
proliferação endometrial, sendo que este efeito foi maior no grupo GIII (50 mg/kg) do que no GV (25 mg/kg). Também houve proliferação endometrial nos grupos que
receberam a associação de ECE e RLX (GVI e GVII), mas esta foi mais intensa nos animais tratados com estrogênio isolado do que nos que receberam a associação
estrogênio-raloxifeno.
CONCLUSÃO: nossos dados sugerem que o raloxifeno bloqueia parcialmente a ação do estrogênio no endométrio de ratas adultas castradas.
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Resumo:
A progressão da doença renal (PDR) é o processo pelo qual diversas doenças acarretam um declínio persistente e irreversível da função renal até a fase de Insuficiência
Renal Crônica Terminal e a necessidade de terapia substitutiva (diálise ou transplante). Um dos modelos experimentais mais utilizados para o estudo da PDR é a
nefrectomia 5/6, que consiste na ablação cirúrgica da massa renal com posterior desenvolvimento para insuficência renal crônica. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC)
apresenta conceitos diferenciados de fisiologia, propedêutica, etiopatogenia e tratamento. Neste contexto a acupuntura, uma técnica de estimulação sensorial e periférica,
utiliza as propriedades integradas do sistema nervoso para realizar a função terapêutica, sendo explicada à luz da neuroanatomia e da neurofisiologia. A proposta deste
projeto de pesquisa foi investigar os efeitos da eletroacupuntura associada com a moxabustão sobre a doença renal progressiva instalada no modelo de nefrectomia 5/6.
As técnicas utilizadas foram: Indução da insuficiência renal crônica; Eletroacupuntura; Moxabustão; Controle da pressão arterial; Dosagens Bioquímicas basais e finais:
creatinina e proteinúria 24h e Estudo histopatológico. Resultados: A eletroacupuntura e moxabustão têm um efeito benéfico sobre a progressão da doença renal no
modelo experimental de nefrectomia de 5/6, demonstrados pelos melhores parâmetros funcionais e histopatológicos.
Participantes: Josne Carla Paterno, Vicente de Paulo Castro Teixeira, Ana Flávia de Oliveira Freire, Marcello Fabiano Franco, Iria Visoná
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Resumo:
A elevada incidência de obesidade e sua associação com fatores de riscos cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial representam uma das
principais preocupações do mundo moderno. Sabe-se que a obesidade está associada à hiperinsulinemia e à resistência à insulina e que esta pode determinar a elevação
da pressão arterial. Algumas manobras da terapêutica não farmacológica da hipertensão tem sido úteis na melhoria da resistência à insulina. Neste laboratório constatouse que o exercício físico foi capaz de reverter parcialmente a resistência à insulina de ratos hipertensos e, recentemente, de ratos obesos. Também pode-se demonstrar
que a sobrecarga de potássio promove redução significativa da pressão arterial e melhora do metabolismo glicídico de ratos espontaneamente hipertensos. Na literatura,
existem evidências de que a suplementação de potássio aumenta a ligação da insulina ao seu receptor e diminui a resistência desse hormônio na obesidade humana.
Para tanto, estudamos a pressão arterial de cauda de ratos normotensos (Wistar) e hipertensos (SHR) tornados obesos pela dieta cafeteria, suplementados ou não com
uma dieta rica em potássio, e pela adiministração neonatal de monoglutamato de sódio. Ratos SHR e Wistar, com 3 meses de idade, passaram a receber continuamente
dieta cafeteria (que contém além da ração padrão, chocolate granulado, bolacha de maisena e amendoim torrado). Já os animais que receberam dieta rica em potássio,
tiveram adicionados à sua dieta cloreto de potássio. Em um outro grupo de ratos Wistar, recém-nascidos, foram administradas doses de monoglutamto de sódio por 11
dias. Também foram criados ratos Wistar e SHR que receberam apenas dieta padrão. Dos resultado obtidos temo que o grupo Wistar dieta padrão teve um aumento de
17,9% no seu peso corporal, o Wistar + K de 9,14%, o Wistar +cafeteria de 16,71%, o Wistar + cefeteria + K de 17,54% e o Wistar + MSG de 36,77%. As pressões
arteriais de cauda diminuíram significativamente nos animais que foram administrada uma dieta rica em potássio (Wistar = 128,39 + 4,04; Wistar + cafeteria + K = 92,52
+ 7,77, Wistar + K = 101, 1 +3,55, Wistar + cafeteria = 114,28+ 8,61 mmHg, p < 0,05). A pressão arterial de cauda final do grupo Wistar + MSG é de 121,04 + 6,13 mmHg.
Nos grupos SHR controle o peso corporal aumentou 10, 86%, no SHR + K o aumento de peso foi de 7,58%, no SHR + cafeteria de 5,7% e no SHR + cafeteria + K de
4,06%. A análise da pressão arterial de cauda evidenciou que a dieta rica em potássio também diminuiu a pressão de cauda ( Dieta padrão = 231,59 + 4,12; SHR + K =
168,13 = 8,35; SHR + cafeteria =190,72 + 19,32; SHR + cafeteria + K = 156,21 + 18,64, p< 0,05). As análises de GLUT 4 ainda serão realizadas. Em conclusão, a dieta
rica em potássio foi capaz de diminuir a pressão arterial de cauda de ratos hipertensos (SHR) e Wistar, sejam eles, magros ou obesos
Participantes: Ana Luisa Opromolla Pacheco, Isabel Cristina Simon Dal Poz, Mario Luiz Ribeiro Cesaretti, Milton Ginoza, Osvaldo Kohlmann Junior
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Resumo:
A elevada incidência de obesidade e sua associação com fatores de risco cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial representam uma das
principais preocupações do mundo moderno. Sabe-se que a obesidade está associada à hiperinsulinemia e à resistência à insulina e que esta pode determinar a elevação
da pressão arterial.
Algumas manobras da terapêutica não-farmacológica da hipertensão têm sido úteis na melhoria da resistência à insulina. Neste laboratório constatou-se que o exercício
físico foi capaz de reverter parcialmente a resistência à insulina de ratos hipertensos e, recentemente, de ratos obesos. Também pôde-se demonstrar que a sobrecarga
de potássio promove redução significativa da pressão arterial e melhora do metabolismo glicídico de ratos espontaneamente hipertensos. Na literatura, existem evidências
de que a suplementação de potássio aumenta a ligação da insulina ao seu receptor e diminui a resistência ao hormônio na obesidade humana.
Para tanto, estudamos a pressão arterial da cauda e a concentração de GLUT4 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. Em ratos Wistar, recém-nascidos, foram administradas doses de
monoglutamato de sódio por 11 dias. Também haverá grupos SHR submetidos à administração neonatal de monoglutamato de sódio, tratados com dieta padrão e com
sobrecarga de potássio. Além disso, foram criados ratos Wistar e SHR que receberam apenas dieta padrão.
Dos resultados obtidos até o presente momento, temos 6 grupos, 5 dos quais concluídos até a 12ª semana, e apenas 1 que se encontra na 11ª semana. Assim, a fim de
incluir o grupo que está em andamento, somente serão apresentados os dados referentes até a 11ª semana.
Assim, temos que o grupo Wistar dieta padrão teve um aumento de 17,97% no seu peso corporal e o Wistar + K+ de 9,14%. Já o grupo o Wistar + MSG teve
um ganho ponderal de 36,77%, enquanto que o grupo Wistar + MSG + K+ teve um ganho de 16,46%. As pressões arteriais de cauda diminuíram significativamente nos
animais em que foi administrado uma dieta rica em potássio (Wistar = 128,39 + 4,04; Wistar + K+ = 101, 10 +3,55 mmHg, p<0,05); (Wistar + MSG = 121,04 + 6,13 mmHg;
Wistar + MSG + K+ = 106,32 + 5,24mmHg, p<0,05).
Nos grupos SHRs controle, o peso corporal aumentou 10,86%, enquanto que no SHR+K+ o aumento do peso foi de 7,58%. A análise da pressão arterial de cauda
evidenciou que a dieta rica em potássio também ocasionou diminuição da pressão de cauda (Dieta padrão =231,59 + 4,12mmHg; SHR + K = 168,13 + 8,35 mmHg,
p<0,05). As análises de GLUT-4 ainda estão sendo realizadas.
Em conclusão, a dieta rica em potássio foi capaz de diminuir a pressão arterial de cauda de ratos hipertensos (SHR) e Wistar, sejam eles magros ou obesos.
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Resumo:
O objetivo do estudo é comparar o perfil de liberação das catecolaminas (CAT) e possíveis alterações enzimáticas em células mesangiais (CM) de ratos normais e no
modelo experimental de Diabetes Melito (DM), verificando a contribuição dessas alterações para a nefropatia diabética.
O DM foi induzido em animais Wistar Hannover Normotensos através da admininstração de estreptozotocina (50mg/kg). Os animais foram divididos em três grupos
de estudo: Controle (CT) (glicemia <150 mg/dL) Diabéticos descompensados (DnT) (glicemia > 300mg/dL) e Diabéticos tratados com Insulina (DT). Os DnT e DT foram
previamente submetido à indução do DM por EZ. Os animais foram monitorados com relação à pressão arterial caudal (PAC), peso e dosagem glicêmica por 60 dias. As
CM foram obtidas a partir do córtex renal. Células e meio foram coletados, quando confluentes no terceiro subcultivo para determinar a concentração das CAT a partir
do método de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) com detecção eletroquímica.
CT apresentou PAC constante, peso crescente de 330 a 360 gramas (g) e níveis glicêmicos inferiores a 150 mg/dL. O grupo DnT apresentou níveis glicêmicos superiores
a 300 mg/dL e perda de peso, o que pode ser explicado pela carência de insulina nos tecidos insulino-dependentes, deste modo, esses tecidos obtém energia por outras
vias metabólicas. Para DT foi observado um leve aumento de peso durante o monitoramento, e glicemia <150mg/dL. Observamos que os grupos DT e DnT, no período
em que sofreram a indução do DM, tiveram um aumento na PAC, devido o estresse provocado pela droga, voltando ao normal após um período de adaptação.
Uma análise geral nos permite observar que CT apresentou concentrações de CAT no meio extracelular NA, 18,1 ± 1,1 ; AD, 10,0 ± 0,6 ; DA, 6,7 ± 0,9; L-DOPA,
21,7 ± 5,2 e no intracelular NA, 117,3 ± 10,1; AD, 62,6 ± 9,4 ; DA, 39,1 ± 7,7; L-DOPA, 47,20 ± 5,6. Na análise das concentrações de CAT de DnT, foram obtidos os
resultados para meio extracelular NA, 43,5 ± 5,8; AD, 149 ± 33,6; DA, 57,9 ± 11,2 e no intracelular NA, 109,4 ± 41,3; AD, 269,6 ± 22,3; DA, 189,1 ± 48,9. Para DT os
resultados foram meio extracelular NA, 26,9 ± 2,8 ; AD, 16,6 ± 2,4 ; DA, 6,9 ± 0,7; L-DOPA, 47,2 ± 5,6 e no intracelular NA, 63,5 ± 6,5 ; AD, 82,5 ± 9,1 ; DA, 38,8
± 9,6; L-DOPA, 112,6 ± 11,6.
Analisando estatisticamente os dados obtidos constatamos que: o perfil de liberação das CAT e a concentração intracelular das mesmas foram semelhantes para CT e
DT, exceto com relação à NA do meio extracelular que está em menor concentração no DT, provavelmente por menor produção da mesma; e também com reação à LDOPA intra e extracelular, que estão aumentadas no grupo DT. Comparando-se CT e DnT observamos que as CAT estão caracteristicamente aumentadas no intra e
extracelular do grupo DnT, exceto a NA, que não apresenta diferença entre os grupos. Conforme descrito acima, o perfil da concentração das CAT foi semelhante entre
os grupos CT e DT, entretanto, diferenças significativas também foram observadas entre os grupos DT e DnT, verificando que todas as CAT estão aumentadas no último
em ambos os meios
Assim, podemos sugerir que as complicações do DM contribuem para distúrbios no metabolismo das CAT. Sugerindo que a doença instalada interfere no processo de
síntese/degradação das CAT, e ainda, os altos níveis glicêmicos contribuem para a instalação da nefropatia diabética. Dados semelhantes foram observados por Di
Marco 2004, quando do estudo da influência DM na liberação das CAT, utilizando células primárias do camundongo NOD.
Com a continuidade do projeto, iremos observar as expressões e atividades de enzimas envolvidas na produção extraneural de CAT por CM, verificando suas
contribuições na produção de CAT nos grupos de estudo.
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Resumo:
Introdução: A privação de sono paradoxal compartilha características comuns com a esquizofrenia, uma importante neuropatologia que se manifesta principalmente no
final da adolescência e início da fase adulta. Assim, uma hiperfunção dopaminérgica mesocorticolímbica tem sido relacionada tanto à fisiopatologia da esquizofrenia
como à privação de sono paradoxal. Paralelamente, enquanto um aumento do abuso de psicoestimulantes é observado em pacientes esquizofrênicos, a privação de
sono paradoxal potencializa a sensibilização comportamental a psicoestilumantes - (um modelo para o estudo de dependência a drogas de abuso, caracterizado por um
aumento da resposta a uma droga após a administração repetida de uma mesma dose dessa droga). Nesse contexto, o objetivo geral do presente projeto é verificar os
efeitos do isolamento social (um modelo animal de esquizofrenia) associado ou não à privação de sono paradoxal sobre a hiperatividade locomotora e a sensibilização
comportamental induzida por cocaína em camundongos adolescentes e adultos. Em um primeiro experimento, procuramos comparar o efeito estimulante locomotor
agudo de diferentes doses de cocaína e a sensibilização comportamental a esse psicoestimulante em camundongos adolescentes e adultos.
Métodos: Camundongos machos Swiss adolescentes (45 dias) e adultos (90 dias) foram tratados com salina (sal) ou 5, 10 ou 15 mg/kg cocaína (coc). Uma semana
após, os animais tratados com salina foram desafiados com salina ou 5 mg/kg de cocaína, e os animais tratados com cocaína foram desafiados com 5 mg/kg de cocaína.
Imediatamente após a primeira ou a segunda injeção, a atividade locomotora dos animais foi quantificada, por uma hora, em caixas de atividade.
Resultados: A análise de variância de 2 vias revelou um efeito significante dos fatores idade [F(1,92)=7,29, p<0,01] e tratamento [F(3,92)=30,82, p<0,001]) mas não da
interação entre esse fatores após o tratamento agudo com salina ou cocaína. A análise de post-hoc revelou que todas as doses de cocaína promoveram um efeito
estimulante locomotor nos animais adultos, enquanto que nos animais adolescentes esse efeito só foi observado para as doses de 10 e 15 mg/kg. Após a segunda
injeção de salina ou cocaína, a análise de variância de 2 vias novamente revelou um efeito significante dos fatores idade [F(1,89)=4,59, p<0,05] e tratamento
[F(4,89)=6,97, p<0,001]) mas não da interação entre esse fatores. A análise de post-hoc revelou que os grupos de animais adultos pré-tratados com todas as doses de
cocaína e desafiados com cocaína apresentaram aumento de locomoção quando comparados aos animais pré-tratados e desafiados com salina. Por outro lado, somente
os animais adolescentes pré-tratados com 15 mg/kg de cocaína e desafiados com cocaína apresentaram aumento de locomoção quando comparados aos animais prétratados e desafiados com salina.
Conclusão: Uma vez que não houve interação entre os fatores idade e tratamento, nossos dados indicam que não há diferença na sensibilidade ao efeito estimulante
locomotor da cocaína (tanto após uma injeção aguda quanto repetida) entre animais adultos e adolescentes. Contudo, uma tendência a um aumento desse efeito foi
observada em animais adultos.
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Resumo:
As células mesangiais (CM) são importantes por controlarem a função glomerular através de sua capacidade de contração e de síntese de hormônios, os quais estariam
agindo de forma autócrina ou parácrina. Estas células produzem e são criticamente reguladas por ação direta e indireta de vários hormônios vasoativos tais como
angiotensina II (AII), noradrenalina (NOR), endotelina, e óxido nítrico (NO). Isso explica a sua participação ativa na hemodinâmica glomerular, regulando as pressões
diferenciais entre as arteríolas aferentes e eferentes e entre o glomérulo e a região tubular e ou modificando o Kf. Além disso, CM expressam o mCD14, um dos
componentes do receptor de lipopolissacarídeo (LPS) que está associado aos Toll Like receptor tipo 4 na superfície celular.
O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do LPS de E. coli e da hipóxia sobre o metabolismo das catecolaminas nas CMHI em cultura. Realizou-se análise de viabilidade
celular pela estimulação da cultura de CMHI com LPS de E.coli e observou-se que não há aumento da taxa de mortalidade das células quando comparada com o grupo
controle.
Cultura de CMHI foi realizada na seqüência do estudo, porém, sem sucesso devido à algumas complicações durante o procedimento, o que resultou na contaminação
das culturas. Nova cultura está em andamento para que possamos continuar os estudos.
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Resumo:
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a pressão arterial de cauda, o metabolismo glicidíco, o peróxido de hidrogênio e os mediadores de inflamação em um
modelo de obesidade induzida por monoglutamato de sódio.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados 16 ratos EPM1-Wistar machos, de aproximadamente 250g (90dias), divididos em 2 grupos - Controle (WST) e Monoglutamato
de sódio (MSG, 2g mg/kg/SC, nos 11 primeiros dias do período neonatal) . Durante 3 meses os animais foram pesados e sua pressão arterial média caudal foi aferida
semanalmente. Transcorridas 12 semanas de acompanhamento, todos os animais dos dois grupos estudados serão submetidos a determinação da glicemia e da
insulenemia de jejum através do HOMA. Após o término do HOMA, os animais foram sacrificados e o tecido adiposo branco foi rapidamente pesado e congelado em um
freezer a -70º C. As amostras estão estocadas e nelas se determinarão a quantidade de peróxido de hidrogênio através de técnicas de citometria de fluxo, PAI-1 e TNF
alfa por PCR. As espécies reativas de oxigênio serão medidas indiretamente pela técnica de metabolismo oxidativo por citometria de fluxo.
RESULTADOS: Até o presente momento, já se realizou a medição da pressão arterial caudal e do peso dos animais de ambos os grupos. Conforme já esperado, a
pressão arterial de cauda não se alterou significativamente. Também não se verificou uma elevação do peso corporal (Controle: 380±12 vs MSG= 380±12 g, ns). Os
valores da glicemia de jejum não se alteraram (Controle: 88±3 vs MSG= 89±7 mg/dl, ns). Nos animais obesos verificou-se o aumento do peso do tecido adiposo (Controle:
1,67±0,05 vs MSG= 2,01±0,04 g/100g, p<0,05). Não houve alteração nos pesos do coração e do ventrículo esquerdo dos ratos. Aguardam-se os resultados dos testes
aos quais as amostras coletadas foram submetidas.
DISCUSSÃO: Estes dados preliminares confirmam o papel eficaz do MSG em produzir aumento do peso da gordura corporal. A determinação das insulinemias poderá
dizer se os animais se tornaram resistentes a insulina.
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Resumo:
A Mucopolissacaridose Tipo I (MPS I) é uma doença autossômica recessiva rara, causada por um defeito na codificação genética para a enzima lisossômica &#945;-Liduronidase. Isto interfere na produção desta, o que compromete a degradação dos glicosaminoglicanos (GAG´s) dermatan e heparan sulfato, ocorrendo seu acúmulo e
iniciando as manifestações clínicas da doença. Nas doenças de depósito como esta, o defeito principal pode induzir a uma cascata de eventos, causando efeitos
secundários, sendo possível o envolvimento de espécies reativas de oxigênio. Foram coletadas amostras de 11 pacientes com MPS I, que iniciaram tratamento com a
terapia de reposição enzimática (TRE) por infusão, tendo como objetivo de estudo avaliar, em nível basal e após 4, 12 e 24 semanas de infusão, os marcadores de
estresse oxidativo superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa total (GSH), e peroxidação lipídica (MDA), para a análise da possível relação entre os níveis
desses marcadores e a TRE. Os níveis basais de tGSH, SOD e CAT estavam dentro dos padrões normais. Houve resposta da enzima CAT à TRE, observada pelo
aumento de sua atividade após 4 semanas de infusão, mantendo-se assim após 12 e 24 semanas. Os valores de tGSH não diferiram do basal, e os níveis da enzima
SOD diminuíram após 12 semanas de infusão, não mantendo-se assim após 24 semanas. Já o nível basal de MDA foi maior que os valores normais, mantendo-se assim
após as infusões. Assim, nossos resultados demonstram que há uma relação entre espécies reativas de oxigênio e a MPS I; que o estresse oxidativo pode ser um fator
importante nesses pacientes; e que a TRE pode induzir à ativação de mecanismos antioxidantes, diminuindo o grau de dano oxidativo.
Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq, FAPESP, AFIP e Genzyme do Brasil.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Várias são as doenças sistêmicas e procedimentos cirúrgicos que promovem a diminuição e até a perda da sensibilidade cutânea. Entretanto existem
poucos estudos que avaliam de maneira sistematizada e objetiva as alterações de sensibilidade presentes nestes pacientes.
OBJETIVO: O presente estudo tem por objetivo comparar o teste de monofilamentos Semmes-Weinstein, método amplamente empregado, com o teste de variação de
massas (Farah , 2004), método desenvolvido recentemente para avaliar a sensibilidade à pressão.
MÉTODO: Foram estudadas vinte voluntárias, do sexo feminino, hígidas e submetidas à avaliação da sensibilidade abdominal a pressão. A região abdominal foi dividida
em 9 áreas (A-I). A sensibilidade à pressão foi avaliada com os dois tipos de teste no centro geométrico de cada área. Cada voluntária foi avaliada três vezes pelo método
de Semmes-Weinstein com intervalo de uma semana entre cada teste. Em seguida, a mesma foi submetida a três avaliações, com intervalo de uma semana entre cada,
pelo método de Farah e cols. A análise estatística foi dividida em 3 fases: 1) análise das três medidas efetuadas nos dois métodos estudados, em cada região
separadamente (Friedman); 2) análise das médias das três medidas obtidas em cada região, nos dois métodos estudados isoladamente (Friedman); 3) análise das
médias das três medidas obtidas em cada método e em cada região (Teste de Mann-Whitney).
RESULTADOS: Ao comparar as três medidas efetuadas nos dois métodos estudadas, em cada região separadamente, não se obtiveram diferença significante entre as
três medidas para cada região e para cada método (p<0,05), exceto a região G no método de Farah e a região H no método de monofilamentos de Semmes-Weinstein.
No entanto houve maior coeficiente de variação entre as três medidas para o método de monofilamentos de Semmes-Weinstein. A análise das médias dos resultados
obtidos em cada região entre as demais regiões mostrou diferença significante entre as regiões (p<0,005) no método de monofilamentos de Semmes-Weinstein, enquanto
que no método de Farah não observou-se diferença entre as regiões. O método de monofilamento de Semmes-Weinstein apresentou em todas as regiões valores
pressóricos significantemente maiores que o método de Farah e cols., 2004 (p<0,001).
CONCLUSÃO: 1) O método de Farah e cols., 2004 apresenta maior reprodutibilidade e precisão quando comparado ao método de Semmes-Weinsten. 2) O método de
Semmes-Weinstein detectou limiares pressóricos maiores. 3) O método de Farah e cols.,2004 apresentou menor variação de medidas obtidas entre as regiões.
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Resumo:
Estudo da expressão do receptor B1 de cininas em fibroblastos de pacientes com esclerose sistêmica
Introdução:As cininas e seus peptídeos estão relacionados a diversos processos fisiológicos como o controle da pressão arterial, respostas inflamatórias e hiperalgesia.
Acredita-se também que as cininas estejam implicadas em diversos estados patológicos como asma, alergia e artrite reumatóide. As cininas desempenham seu espectro
de ação através da ativação de dois subtipos de receptores, denominados B1 e B2, que pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G. Enquanto o receptor
B2 é amplamente distribuído nos tecidos de mamíferos, o subtipo B1 é pouco expresso em condições normais, mas é rapidamente induzido em condicões patológicas
por vários estímulos pró-inflamatórios. Os mecanismos moleculares envolvidos na regulação da expressão do gene do receptor B1 ainda não foram esclarecidos. As
cininas estimulam a liberação de interleucinas e peptídeos quimiotáticos pelos macrófagos. A esclerose sistêmica (ES) é uma doença auto-imune, caracterizada por
alterações da microvasculatura e deposição excessiva de colágeno, glicosaminoglicanos e outros componentes da matriz extracelular na pele e eventualmente órgãos
internos. Fibroblastos cultivados da pele de pacientes com ES mostram aumento da síntese de colágeno e outras diferenças fenotípicas em relação a fibroblastos de
pele sadia. Uma vez que existe uma extensa comunicação entre as diferentes vias sinalizadoras, o estudo da expressão de diferentes receptores e mensageiros
intracelulares deve levar a uma melhor compreensão da doença e auxiliar na detecção de novos alvos terapêuticos. Objetivo: Estudar a expressão do receptor B1 de
cininas em fibroblastos de pele de pacientes com ES e de pele sadia. Material e métodos: Cultura primária de fibroblastos humanos – fibroblastos obtidos a partir de
biópsias de pele comprometida e não comprometida de pacientes com ES ou de pele sadia são subcultivadas em DMEM na presença de soro fetal bovino 10% e
antibióticos (penicilina e estreptomicina), a 37°C, em atmosfera com 5% de CO2. Extração de RNA total e PCR tempo real – É feita extração de RNA total com Trizol a
partir de culturas expandidas para frascos de 75 cm2. A concentração de RNA é medida por espectrofotometria e sua integridade avaliada em gel de agarose 1%. São
utilizados 2 ug de RNA para a reação de transcrição reversa (RT) a fim de se obter o cDNA, que é a seguir utilizado para a reação em cadeia da polimerase em tempo
real. Como controle endógeno é utilizado oligonucleotídeos específicos para o cDNA de B-actina e/ou GAPDH. Extração protéica – culturas de fibroblastos são
tripsinizadas, lavadas em PBS, centrifugadas e as células são congeladas a -70°C para posterior extração protéica em tampão RIPA e separação por SDS-PAGE.
Western blot – os extratos protéicos serão separados em SDS-PAGE e transferidos para membranas de nitrocelulose. A membrana será incubada com anticorpo antireceptor B1, lavada, incubada com proteína A marcada com peroxidase, tratada com reagente ECL (Amersham) e exposta a filme de radiografia para identificação da
presença de banda reativa. Resultados: Crescimento dos Fibroblastos - Obtivemos neste período 12 culturas, sendo 4 pares de amostras de pacientes (pele
comprometida e não comprometida) e 4 amostras de individuos controle. Extração de RNA total – Foi feita extração de RNA total das 12 amostras e sua concentração
foi medida e o material foi aliquotado e congelado a -70°C. A análise do RNA total em gel de agarose mostrou integridade do RNA extraído pela presença das bandas
de 28 e 18S. Extração Protéica - Foi feita extração protéica das 12 culturas e os extratos foram congelados para posterior análise da presença do receptor por Western
Blot. PCR em tempo real – Foi realizado um piloto de PCR em tempo real no laboratório de Biofísica, porém a técnica já foi implementada no laboratório de biologia
molecular da Reumatologia e todas as reações com as 12 amostras disponíveis já foram realizadas. As concentrações obtidas indicam que as amostras apresentam
grande variação na quantidade de RNA total obtido (0,3 a 2,4 ug/ul). Por causa da variação observada, as amostras de RNA foram diluídas de modo a obter a mesma
concentração (0,5 ug/ul) para realização do RT-PCR e, em seguida, PCR em tempo real. Como a amplificação com os primers de B-actina não apresentou resultados
satisfatórios, passamos a utilizar os primers de GAPDH. Discussão: A média dos valores de 2-&#8710;CT que refletem a expressão do receptor B1 das amostras de
fibroblastos de ES foi 3 vezes maior do que a média obtida com os controles. Entretanto o pequeno número de amostras que obtivemos até o momento são ainda
insuficientes para uma análise estatística de eventuais diferenças entre fibroblastos de pacientes com ES e controles. As próximas etapas compreendem a inclusão de
mais pacientes com ES e controles, e a realização dos testes de Western Blot.
Participantes:

Átila Granados Afonso de Faria, Neusa Pereira da Silva, Natália Regine de França, Emiliano Pontes Martins

306

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Medicina Experimental
Título:

Estudo dos lipopolissacarídeos (LPS) de E. coli sobre as células mesangiais: uma visão hormonal

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Maquigussa, E.
Edgar Maquigussa - Unifesp
Mirian Aparecida Boim - Medicina / Nefrologia

Resumo:
Introdução: No rim as células mesangiais (CM) possuem todos os componentes para a síntese de angiotensina II (AII), a qual desempenha importante papel local. Os
lipopolissacarídeos (LPS) presentes na membrana externa das bactérias gram-negativas alteram a função renal em vários níveis. As CM podem ser alvo das endotoxinas
bacterianas resultando em importantes modificações de sua função. Objetivo: Avaliar se o LPS é capaz de estimular a produção de AII em CM e por quais vias, para isso
serão avaliados os níveis de expressão dos RNAs mensageiros para angiotensinogênio, renina, enzima conversora de angiotensina e receptores AT1 e AT2. Materiais
e métodos: CM mantidas em cultura foram dividias em 3 grupos: controle, tratado com LPS (100ug/ml) e tratado com LPS (100ug/ml) + Inibidor do receptor AT2
(PD113319) por 24 horas. Níveis de expressão dos RNAs mensageiros foram avaliados pela técnica de PCR em tempo real. Resultados: Houve um aumento significante
na expressão do RNAm para o receptor AT2 (vs controle; p<0,05). Conclusão: Os receptores AT1 e AT2 possuem funções antagônicas, sendo que a maior parte das
funções conhecidas da AII são mediadas pelo receptor AT1. O aumento da expressão do receptor AT2 sugere que esse receptor pode apresentar um mecanismo contraregulatório para proteger o rim de efeitos excessivos da ativação do receptor AT1. A sepse constitue uma condição de vasodilatação generalizada, como as CM se
comportam como células da vasculatura lisa, a superexpressao do receptor AT2 poderia ter papel relevante nas alterações glomerulares induzidas pelo LPS.
Participantes: Edgar Maquigussa
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Resumo:
A nefropatia diabética (ND) é caracterizada por alterações morfo-funcionais da célula mesangial (CM) incluindo proliferação celular, expansão de matriz mesangial
culminando com esclerose glomerular. CM em cultura e expostas à elevados níveis de glicose, apresentam aumento na síntese de componentes de matriz mesangial e
aumento na proliferação celular, mimetizando seu comportamento observado na ND. As CM são capazes de captar glicose através de três tipos de transporte: GLUT 1é o facilitador da captação de glicose de forma independente de insulina. GLUT 4- participa da homeostase da glicose em resposta à insulina. SGLT1- realiza o transporte
de glicose acoplado ao sódio.
O efeito do meio hiperglicêmico sobre a expressão e atividade dos transportadores não está totalmente esclarecido.
Objetivo: Avaliar o efeito do meio elevado em glicose sobre os níveis de expressão dos RNAs mensageiros do GLUT1, GLUT4 e fibronectina. E ainda avaliar a captação
de glicose pelas CMs expostas ao meio hiperglcêmico.
Métodos: Foi feita cultura de CM, estas células foram utilizadas entre o 3° e 5° subcultivo. Os grupos foram divididos em controle e em incubações com alta concentração
de glicose (30mM) nos seguintes períodos: 1 hora, 4 horas, 12 horas, 24 horas e 72 horas.
Foram avaliados os níveis de expressão dos mRNAs através de RT-PCR (PCR em Tempo Real). Para avaliar a captação de glicose foi utilizado uma técnica com glicose
marcada com trício.
Resultados: PCR = GLUT1 apresentou aumento nos períodos de 1 e 4 horas de incubação. GLUT4 aumentou bruscamente com 72 horas de incubação. A fibronectina
apresentou aumento em todos os períodos estudados. Na captação de glicose com a presença de insulina observou aumento nos períodos de 4 e 72 horas de incubação
em comparação com o controle. Na ausência da insulina observou-se aumento da captação apenas no período de 4 horas.
Conclusão: Os resultados demonstrou que a alta concentração extracelular de glicose não só aumentou a expressão gênica do GLUT1, como também sua atividade nas
células mesangiais. A expressão do GLUT4, sofreu aumento em 72 horas, sugerindo uma adaptação tardia. Apenas o estímulo da alta glicose não foi capaz de aumentar
a captação por este transportador, sendo que sua translocação para membrana plasmática é dependente de insulina A expressão da fibronectina apresentou-se elevada,
confirmando um dos marcadores de esclerose glomerular.
Participantes: Carine Prisco Arnoni, Priscila Cardoso Cristovam, Daniela Vidotti, Mirian Aparecida Boim
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Os substitutos ósseos têm 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 para o osso, mas sua utilização nem sempre é possível
devido às limitações próprias do fornecimento dessa modalidade de osso. Em vista disso, a possibilidade de se utilizar fatores estimulantes do crescimento ósseo tem
trazido um otimismo na utilização dessas substâncias associadas ao uso do osso homólogo de banco de ossos.
OBJETIVOS: Seguindo a linha de pesquisa sobre substitutos osseos da Disciplina de Ortopedia do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da UNIFESP/EPM, o
trabalho buscou avaliar o papel da BMP (Bone Morphogenetic Protein) como elemento indutivo da consolidação óssea.
MATERIAL E MÉTODOS: Neste estudo piloto foram operados 20 (vinte) coelhos da raça Nova Zelândia, com peso entre 2500 e 3000 g, todos do sexo masculino.
Os coelhos foram submetidos a um procedimento cirurgico no qual era retirado um segmento osseo da diáfise da tíbia direita de 25mm de comprimento. A falha óssea
resultante foi preenchida com osso homólogo de menor tamanho (15 mm), o qual fazia parte do segmento ósseo retirado de outro coelho. Para fixação foi realizada
osteossíntese com uma placa e parafusos. Os coelhos do grupo controle nao recebiam nenhum tratamento adjuvante e os coelhos em estudo recebiam aplicacao de
BMP-2 (Baumer ®) na falha ossea resultante (10mm). Os segmentos de osso retirado eram armazenados conforme os padrões de banco de tecidos ósseos e utilizados
em outro coelho.
Um coelho (5%) faleceu no pós-operatório imediato por complicações pós-cirúrgicas. Os demais 19 (95%) coelhos permaneceram vivos e foram submetidos à eutanásia
no 35ºdia de pós-operatório. Após a eutanásia, foi realizada desarticulação coxo-femural para estudo radiográfico e anatomo-patológico da pata direita. Não foi possível
realizar o estudo anatomo-patológico por problemas tecnicos.
RESULTADOS: Das 19 patas estudadas encontramos, clinicamente, que em 15 (78,94%) não havia mobilidade e em 4 (21,06%) havia mobilidade no foco de fratura. Ao
exame radiográfico foi observado que havia falha no material de síntese em 14 patas (74%), sendo que em 5 patas (26%) o material de síntese foi suficiente. Nos 14
(73,7%) casos com falha no material de síntese, 10 patas (71%) apresentaram desvio antero-posterior inaceitável na tíbia, 2 patas (14%) apresentaram desvio láterolateral inaceitável na tíbia, 1 pata (7%) apresentou quebra da placa e 1 pata (7%) apresentou sinais de soltura do material de síntese.
Uma vez que houve um grande índice de deformidades e falhas no material de síntese, não foi possível analisar separadamente os dois grupos (em termos de valores
confiáveis) quanto ao efeito real da utilizacao da BMP na falha óssea.
CONCLUSÃO: A alta taxa de falha no material de síntese nos levou a interromper o estudo até que consigamos um material de síntese adequado para suportar as cargas
nos membros inferiores do coelho.
Outro ponto negativo foi a falta de adequação do tamanho da peça anátomo-patológica ao dispositivo utilizado rotineiramente para inclusão e preparo das laminas. Dessa
forma foi impossível a análise anátomo-patológica do material obtido.
Com a experiência adquirida com esse estudo estamos confiantes que a metodologia está se adequando às necessidades do estudo. O desenvolvimento de novos
materiais de síntese permitirá a sequência da pesquisa.
Participantes:

João Pedro Rocha Biló, Reynaldo Jesus-Garcia Filho, Maria Teresa de Seixas Alves, Dan Caraí Maia Viola, Márcia Bento Moreira, Guilherme
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Resumo:
Objetivo: A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é uma família de síndromes clínicas caracterizada por deficiência congênita de enzimas específicas para a síntese de
esteróides. Os pacientes com HAC são tratados com glicocorticóides exógenos que reduzem a síntese excessiva de andrógenos adrenais responsáveis pela maioria
das anormalidades clínicas. No Brasil, o tratamento para a HAC é feito essencialmente com acetato de hidrocortisona (AC) formulado em farmácias de manipulação. Por
se tratar de uma preparação heterogênea (suspensão), há a necessidade de se agitar vigorosamente, por determinado período de tempo, o frasco contendo a medicação
a fim de se atingir a homogeneização e, dessa forma, promover a ingestão da dose correta prescrita. Variações nesses procedimentos podem resultar de alteração na
medicação consumida e, conseqüentemente, no tratamento e prognóstico da doença. O presente estudo visa realizar medições de concentrações de produtos adquiridos
comercialmente para constatação de possíveis diferenças que implicariam em insucesso no tratamento da HAC adotado no Brasil.
Materiais e Métodos: foram dosadas por radioimunoensaio (RIE) as concentrações de AC (suspensão a 2%) de três frascos (de 30ml) adquiridos de três farmácias de
manipulação diferentes. Todos os frascos foram previamente agitados manualmente por 10 e 15 segundos, 1, 5 e 10 minutos. Além disso, também foi avaliada a possível
alteração da concentração da droga em cada frasco ao longo do tempo, conforme a retirada de 1 ml por dia (cálculo baseado numa criança de 1m2 SC), simulando-se
o uso dessa medicação em que o frasco é agitado pelos tempos referidos anteriormente.
Resultados: Até o momento foram realizados ensaios para dosagem das três amostras do medicamento, sendo repetida cada amostra, com os tempos de agitação
referidos acima, simulando-se o uso dessas medicações. O método de RIE foi ajustado para a substância escolhida, tendo-se definido o solvente e as diluições
necessárias para sua dosagem.
Conclusões: Como a análise parcial é inconclusiva, apenas após a avaliação final dos resultados definitivos da pesquisa é que será possível concluir se a concentração
da substância em suspensão varia em cada farmácia, e se ela realmente sofre a influência do tempo de agitação e da redução gradual do volume com o tempo de uso.
Apoio Financeiro: CNPq-PIBIC.
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Resumo:
Introdução: A epilepsia é o distúrbio neurológico mais freqüente na prática obstétrica, havendo riscos de mal-formações relacionados às crises e aos medicamentos,
além da possibilidade dos filhotes sofrerem surtos de hipóxia durante as crises convulsivas maternas.
Objetivos: Avaliar se há sofrimento fetal ou perinatal causado pelas crises convulsivas maternas, utilizando-se da gasometria e glicemia como parâmetros indiretos de
avaliação.
Metodologia: Foram utilizadas ratas fêmeas submetidas ao modelo de epilepsia do lobo temporal induzido por pilocarpina, segundo a metodologia descrita por Turski e
cols. (1983). As ratas foram acasaladas e acompanhadas quanto a freqüência de crises durante a prenhez. Os filhotes foram sacrificados dentro de 24 horas após o seu
nascimento e amostras de sangue misto colhidas foram analisadas quanto à gasometria e glicemia. Os resultados obtidos são expressos em média +/- DP e analisados
estatisticamente pelo teste t-Student.
Resultados: A glicemia nos filhotes de ratas portadoras de epilepsia (206,7+/-1,4 mg/dl; n=7) foi maior (p<0,0001) que nos animais controles (80,6+/-4,3 mg/dl; n=20).
Na gasometria, observou-se que nos animais experimentais a pO2 estava aumentada (p<0,05; 113,5+/-15,0), enquanto que [HCO3-] estava diminuída (p<0,05; 15,5+/2,2), em relação ao grupo controle (pO2: 65,0+/-8,3; [HCO3-]: 22,4+/-1,2). Esses dados evidenciam uma acidose metabólica, que é compensada, pelo menos em parte,
por uma hiperóxia. Nos demais parâmetros da gasometria, não houve diferenças.
Conclusão: Acidose metabólica e hiperglicemia encontradas nesses animais podem ser um sinal indireto de sofrimento perinatal em decorrência de uma resposta
fisiológica aumentada ao estresse gerado por crises convulsivas maternas que acontecem durante toda a prenhez.
Apoio: CNPq, PIBIC, FADA, FAPESP, CAPES (aluno de IC bolsista CNPq)
Participantes:
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Resumo:
A apoptose ou morte celular programada representa um processo fisiológico essencial para o desenvolvimento da gestação. Nossa hipótese é que a intensidade de
apoptose placentária aumente de acordo com o tempo de gestação. Para comprovar esta proposição, avaliamos a expressão de molécula pró-apoptótica (Bax), e antiapoptótica (Bcl-2) em tecido placentário de gestações a termo e pós-termo. Selecionamos 5 amostras de placentas a termo e 5 de pós-termo. O material foi processado
e incluído em parafina para análise da expressão de Bax e Bcl-2, por técnica de imunohistoquímica. Placentas do grupo a termo exibiram maior expressão de Bcl-2 (antiapoptótica) do que as do grupo pós-termo. Em contraposição, o grupo de placentas pós-termo exibiu maior expressão de Bax (pró-apoptótica), Estes resultados, em
concordância com nossa hipótese, sugerem que partos pós-termo estão provavelmente associados a um desequilíbrio no processo de apoptose. Investigações futuras
devem ser realizadas para esclarecer se essas alterações são causa ou conseqüência das intercorrências gestacionais.
Participantes: Frederico Inácio Guimarães, Silvia Daher, Alberto Jorge Guimarães, Cristiano Ribeiro, Erica Giovana Barreiro, Estela Bevilacqua, Rosiane Mattar
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A heme oxigenase-1 (HO-1) é um gene de resposta ao stresse que catalisa heme em biliverdina, ferro livre e monóxido de carbono(CO). Os subprodutos
biológicos da HO-1 mostram ser importantes agentes antioxidantes, antiinflamatórios, citoprotetores e com funções antiapoptóticas. Mais recentemente demonstrou-se
que rins transplantados com disfunção crônica do enxerto não expressavam HO-1, sendo o provável mecanismo, a presença do polimorfismo na região promoter do
gene HO-1, que determina este tipo de evolução, pela ocorrência de lesões arterosclerótica associadas com a disfunção crônica do enxerto. Isto é, rins provenientes de
doadores com o presente polimorfismo teriam baixo nível de indução de HO-1 e conseqüentemente nefropatia crônica do enxerto, aqueles provenientes de indivíduos
com níveis normais de HO-1 não apresentariam tal disfunção. OBJETIVOS: Avalias retrospectivamente a associação da presença do polimorfismo da HO-1(alto e baixo
produtores) em doadores e receptores de transplante renal já com diagnostico histológico de RC. Avaliar prospectivamente se o polimorfismo da HO-1 pode ser usado
como”screening” de doadores de órgãos. MATERIAL E MÉTODOS: 1°- Amplificação da região promotora do gene da HO-1 pelo método de PCR: Uma amostra de 2Ml
de sangue venoso total será coletado em um tudo contendo Na2EDTA, O DNA genomico será extraído pelo método de NaCl, A região 5’-flanking da seqüência poly GT
da HO-1 será ampliada com um primer sense fluorescente (5’-AGAGCCTGCAGCTTCTCAGA-3’) e anti-sense fluorescente(5’-ACAAAGTCTGGCCATAGGAC-3’). 2°)
Genotipagem da HO-1 pelo método de análise de microssatélites: Serão analisados as seqüências do produto de PCR em seqüenciador MegaBace 1000(Amersham
Biosciences) e analisadas com o Softwer Genetic Profliler, cada número de seqüência será calculado com 4 clones de alelos(16, 22,27 e 25) como marcadores de
tamanho.RESULTADOS: Até este momento nos coletamos 517 amostras, e 154 foram seqüenciadas. A freqüência do alelo curto é de 26,7%, alelo médio 54,54% e
alelo longo 19,8%. A freqüência de genotipagem (n° pacientes) foi SS: 13, SM: 39, SL: 18, MM: 52, ML: e LL: 9 pacientes. Dentre doadores cadáveres, 22 são melhores.
31 não tem os alelo S. A característica clinica do grupo com e sem alelo S foram: Idade Receptor: 50,72±12 e 45,71±13,57 anos(p=0,146); Tempo de diálise: 49,47±25,9
e 65,22±40,98 meses(p=0,176); Idade doador: 38,31±13,70 e 42,61±12,91 anos(p=0,312); Tempo de isquemia fria: 21,23±6,04 e 23,48±7,23 minutos(p=0,086); Necrose
tubular aguda: 40,9% e 38,7%(p=0,902); Rejeição Aguda: 13,63% e 16,12%(p=1,00); Nefropatia crônica do enxerto: 4,54% e 12,9%9 (p=0,389) respectivamente.
Conclusão: Até este momento, o alelo S em doadores e receptores, não protege contra rejeição aguda e necrose tubular aguda.
Participantes: Renato Quarim Feitoza
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Resumo:
Na fase crônica do Infarto do Miocárdio (IM) em humanos, a Insuficiência Cardíaca (IC) representa 50% das causas de morte. No modelo de IC por IM desenvolvido no
rato, não há informações na literatura correspondentes a estas. Por esta razão, visamos avaliar a incidência de IC em ratos infartados por oclusão da artéria coronária.
Foram realizadas toracotomias nas ratas e a artéria coronária interventricular anterior foi ligada. Transcorrido o período previsto para cada animal, foi feito ecocardiograma,
seguido de sacrifício e retirada do pulmão direito para obtenção do teor de água pulmonar. O coração também foi retirado e preparado em parafina para corte histológico,
que possibilitou medir o tamanho do Infarto. Foram operados 52 animais, dos quais 27 morreram antes do tempo previsto para o sacrifício. Entre os animais que
sobreviveram, 4 foram sacrificados 1 semana após IM (1S), 7 foram sacrificados 2 semanas após IM (2S), 5 foram sacrificados 4 semanas após IM (4S) e 9 foram
sacrificados 8 semanas após IM (8S). Congestão pulmonar (teor de água superior à média em ratos normais acrescida de dois desvios-padrão do normal (77,5% + 1,4%)
foi identificada em todos os grupos (1S: 80,5 +/- 0,4; 2S: 80,5 +/- 0,3; 4S: 80 +/- 0,5; 8S: 80 +/- 0,6). Não houve diferenças significantes entre os grupos (p>0,05). O
tamanho do IM medido pelo ECO foi superior a 40% em todos os grupos, não havendo diferença estatística (p>0,05) entre eles (1S: 48 +/- 3%; 2S: 43 +/- 4%; 4S: 49 +/5%; 8S: 40,5 +/- 5%). As medidas histológicas dos tamanhos dos IMs estão em andamento. O diâmetro do ventrículo esquerdo na sístole estava aumentado em relação
aos normais do laboratório em todos os grupos (1S: 0,64 +/- 0,05; 2S: 0,78 +/- 0,02; 4S: 0,80 +/- 0,02; 8S: 0,77 +/- 0,03), havendo diferenças estatísticas entre o grupo
1S e todos os outros grupos (p<0,05). O diâmetro do ventrículo esquerdo na diástole também estava aumentado em relação aos normais em todos os grupos; entretanto
só foi estatisticamente significante no grupo 1S (1S: 0,76 +/- 0,03; 2S: 0,93 +/- 0,01; 4S: 0,95 +/- 0,02; 8S: 0,93 +/- 0,01). Além disso, a relação E/A também foi
numericamente superior a de ratos normais, porém, as diferenças não alcançaram significância estatística. Conclusão: ratos infartados por oclusão da artéria coronária
descendente anterior desenvolvem Insuficiência Cardíaca precocemente. Já a partir da primeira semana pós IM é possível identificar congestão pulmonar.
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Resumo:
INTRODUÇÃO. Demonstramos anteriormente que a angiotensina II (AII) e a bradicinina (BK) causam resposta hipertensiva portal (RHP) e que angiotensina I (AI) para
exercer esse efeito precisa ser previamente convertida em AII, pela enzima conversora de angiotensina (ECA). O fígado é capaz de converter AI em AII e é o principal
órgão de metabolismo do etanol. Estudos na literatura indicam que o etanol é também capaz de provocar RHP.
OBJETIVO. Avaliar a influência do etanol na RHP à BK, à AII e na conversão hepática de AI em AII.
MÉTODO. Inicialmente foram realizadas 26 perfusões para avaliar o efeito do etanol per se na pressão portal. Para tanto foram estudadas diferentes condições de
mensuração da pressão portal (calibre da coluna graduada), diferentes raças de ratos (Wistar EPM-1 ou Spraque-Dawley), diferentes anestésicos (uretana ou
pentobarbital sódico), diferentes tipos de bomba de infusão (peristáltica ou não-peristáltica) e diferentes concentrações iniciais de etanol (até 100 mM). A seguir estudamos
o efeito do etanol na RHP à BK, à AII e na conversão hepática de AI em AII. Ratos machos foram anestesiados intra-peritonealmente, ventilados artificialmente e tiveram
as paredes abdominal e torácica abertas por incisão mediana caudo-cranial. Foram canuladas a veia porta, atuando como via de entrada da solução de perfusão e a
veia cava inferior torácica, como via de saída. No sistema de perfusão a bomba peristáltica aspira a solução de um balão rotatório que passa por manômetro de água
(indica a pressão portal em cmH2O) e por banho a 37ºC. O fígado é exsangüinado com solução de Krebs-Henseleit-bicarbonato em sistema aberto. Foram realizadas
perfusões com BK na ausência (BK 200 nM) ou na presença (BK-E) de etanol, AII na ausência (AII 2nM) ou na presença (AII-E) de etanol, AI na ausência (AI 3 nM) ou
na presença (AI-E) de etanol ou captropil (0,07 mM, AI-C). Nos experimentos com etanol, antes da adição do peptídeo ao líquido de perfusão, foi adicionado etanol
(Merck-95%) ao perfusato, para que tivesse concentração inicial de 100 mM. Amostras foram coletadas a cada 2,5 minutos para análise da concentração de glicose e
atividade das enzimas ALT, AST e LDH e a pressão portal foi monitorada. Os experimentos com captopril foram realizados de forma semelhante aos com etanol. Ao final
dos experimentos, para avaliar função hepática de depuração, foi realizado teste de bromosulftaleína (BSP).
RESULTADO E DISCUSSÃO. Nas diferentes condições e tempos de perfusão estudados não foi observada RHP ao etanol per se. Nos grupos BK-E e AII-E não houve
aumento na liberação das enzimas avaliadas ou da glicose e o teste do BSP indicou que a função de depuração não foi comprometida (depuração entre 33 e 120
nmol/min/g fígado). Confirmando resultados anteriores verificamos que no grupo AI-C (2 experimentos) não foi observada RHP. Foram efetuados 2 experimentos de
perfusão de fígado de rato com AI-C onde não foi observada RHP. Nos 2 experimentos com BK, a mediana do incremento máximo de pressão portal (MIMP) foi de 6,7
cmH2O (intervalo de 3,2 a 10,5) e ocorreu 30s após a administração do peptídeo (pico de pressão, PP, 30s). Nos 4 experimentos com BK-E, a MIMP foi de 6,0 (3,2 –
10,5) e o PP foi em 30s. Comparando os grupos BK e BK-E, notamos que não houve diferença nas MIMP (Mann-Whitney, p=1,00). Nos 5 experimentos com AII, a MIMP
foi de 8,7 cmH2O (6,0 - 11,5) e o PP ocorreu em 30s (23 - 37). Nos 9 experimentos com AII-E, a MIMP foi de 9,0 ( 5,4 – 11,9) cmH2O e o PP foi de 37s (30 – 40). Os
grupos AII e AII-E não apresentam diferença nas MIMP (Mann-Whitney, p>0,05). Nos 5 experimentos com AI, a MIMP foi de 7,8 (5,0 – 11,5) cmH2O e o PP ocorreu aos
45s (30 – 45). Nos 5 experimentos com AI-E, a MIMP foi de 7,0 (4,1 – 8,1) cmH2O e o PP ocorreu aos 37s (37 – 240). Os grupos AI e AI-E se apresentam estatisticamente
semelhantes em relação a MIMP (Mann-Whitney, p=0,539) e ao PP (Mann-Whitney, p=0,343). Os grupos AI e AII apresentam diferença estatisticamente significativa do
PP (Mann-Whitney, p=0,023). O retardo de 10 segundos pode ser explicado por a AI precisar ser convertida em AII para exercer efeito hipertensor portal.
CONCLUSÕES. 1) Nas condições experimentais usadas o etanol per se não provocou RHP, agressão ao hepatócito ou disfunção hepática de depuração. 2) A velocidade
de conversão de AI em AII não foi influenciada pela presença de etanol. 3) O etanol não interferiu na RHP à BK ou à AII.
Participantes: Flávia Bracale Graciani, Tais Girão da Silva, Hercília Maris Molina, Durval Rosa Borges
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Resumo:
A insuficiência renal aguda ( IRA ) causada por isquemia e reperfusão ( I/R ) costuma elevar os níveis de uréia e creatinina acima dos valores normais. A lesão por
isquemia e reperfusão também ativa marcadores específicos para inflamação, como TNF-&#945;, interleucinas e intérferons. E histológicamante causa lesão tecidual.
O etileno glicol associado ao cloreto de amônia por um curto período de tempo induz a deposição de cristais de oxalato, que causam lesão renal se em grande quantidade,
também ativam marcadores inflamatórios específicos.
O objetivo principal do trabalho é verificar se a insuficiência renal aguda associada a deposição de cristais de oxalato de cálcio aumentaria o dano renal.
Foi utilizado ratos wistar que pesavam entre 200 gr e 250 gr. No dia zero foi iniciado o tratamento com etileno glicol 0.8 % e NH4Cl 1% adicionado a água ingerida
normalmente pelos ratos por dez dias, foi dado dois dias de água natural. Em seguida foi realizado isquemia e reperfusão de sessenta minutos com reperfusão em
seqüência. Após vinte e quatro horas esses animais foram sacrificados. Foi colhido sangue com heparina no dia zero, na pré isquemia e no dia do sacrifício, foi colhido
também o rim do animal.
No sangue foram dosados uréia e creatinina, do rim foram feitas lâminas histológicas e ainda será feito pesquisa marcadores inflamatórios para insuficiência renal aguda
e cristal de oxalato.
Na lâmina histopatológica foi observado uma grande deposição de cristais de oxalato de cálcio e lesões teciduais causadas pela isquemia e reperfusão. Na dosagem da
uréia e creatinina foi observado um grande aumento no valor. Comparando sempre com animais sham e animais controle nos quais foram feitos apenas isquemia e
reperfusão.
Conclui-se que o objetivo primário do trabalho foi alcançado já que foi observado um aumento da lesão renal com a ingestão da solução de etileno glicol e cloreto de
amônia, isso foi visto no aumento nos valores da uréia e creatinina, que foram maiores mesmo quando foram relacionados a animais não tratado e sem I/R, ou quando
comparadas a animais não tratados mas com I/R. Os achados histológicos também mostram o mesmo, que ocorreu maior lesão tecidual em animais que foram tratados
e com I/R comprando aos animais não tratados sem I/R e animais não tratados com I/R.
Participantes: Fernanda Martins Alves, Álvaro Pacheco Silva Filho, Niels Olsen Saraiva Camara, Mauricio Gonçalves Pereira
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Resumo:
O modelo de esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado tem sido empregado para a avaliação concomitante no aprendizado, na memória, ansiedade e atividade
locomotora (Silva et al., 1997; 1999; 2002a,b; Claro et al., 1999; Patti et al., 2005; Silva & Frussa-Filho, 2000). Dentre os parâmetros avaliados por esse modelo, nesse
estudo empregamos a latência para entrada no braço fechado aversivo – uma medida de esquiva inibitória. Paralelamente, estudos anteriores do nosso laboratório
(Chehin, 2004) demonstraram que a nantenina, um alcalóide aporfínico com propriedades antagonistas D1-dopaminérgico, a1-adrenérgico e 5-HT2- serotonérgica e
atividade bloqueadora de cálcio, inibe a indução e a expressão da sensibilização comportamental à anfetamina. Considerando a correlação existente entre sensibilização
comportamental e memória, os objetivos do presente estudo foram verificar os efeitos de diversas doses de nantenina sobre o aprendizado, a memória, ansiedade e
atividade locomotora de camundongos submetidos à esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado e avaliar a capacidade do parâmetro “latência para entrada no
braço fechado aversivo” na mensuração da esquiva inibitória. Camundongos Swiss EPM-M1(03 meses, machos) receberam nantenina (nan) nas doses de 2,5; 5,0; 7,5
e 10,0 mg/Kg, formando os grupos sal (n=13), nan2,5 (n=14), nan5,0 (n=14), nan7,5 (n=14), nan10,0 (n=13). Trinta minutos após a injeção, foi realizada a sessão de
treino e 24 horas depois, a sessão de teste. Na sessão de treino, a nantenina não promoveu alterações na atividade locomotora e na ansiedade, assim como no
aprendizado em nenhuma das doses empregadas. Já, na sessão de teste, nenhuma alteração na ansiedade e na atividade locomotora foi observada. Com relação à
memória, as doses de 2,5 e 5,0 mg/Kg de nantenina promoveram uma diminuição da porcentagem de tempo no braço aversivo e um aumento da latência para entrada
no braço fechado aversivo. Assim, em nossas condições experimentais, a nantenina parece promover uma melhora na memória uma vez que é capaz de aumentar a
latência para entrada no braço fechado aversivo na sessão de teste e ainda, esse parâmetro se mostrou eficaz em avaliar a memória por meio da medição do
comportamento de esquiva inibitória.
Participantes: Melina Lopes Lima, Bruno Roberto Pires, Camilla de Lima Patti, Suzy Tamie Niigaki, Regina Helena da Silva, Rosana de Alencar Ribeiro, Roberto
Frussa Filho
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Resumo:
Informações consistentes da literatura e do nosso laboratório indicam que o ecocardiograma (ECO) é um método que identifica e quantifica, com boa acurácia, o infarto
do miocárdio (IM) na fase crônica em ratos, quando a cicatriz fibrótica já está bem estabelecida. O objetivo desta pesquisa é avaliar se o ECO, realizado ao final da
primeira semana da oclusão coronária, identifica e quantifica o tamanho do IM na fase aguda, durante a qual prevalece o estado de necrose. Ratas Wistar jovens foram
anestesiadas com mistura de cetamina (50 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), ventiladas mecanicamente (90 ipm) e submetidos à toracotomia. Após o coração ser
exteriorizado, a artéria coronária descendente anterior foi ocluída, o órgão recolocado rapidamente em sua posição normal e o tórax fechado por sutura em bolsa. Ao
final de uma semana, as ratas foram novamente anestesiadas e submetidas ao ECO para determinação e quantificação do tamanho do IM. Em seguida, foram sacrificadas
com dose inalatória excessiva de éter etílico e submetidas à toracotomia para ampla exposição do coração e aorta ascendente. A partir desse momento nos utilizamos
de duas técnicas diferentes: 1) após canulação da aorta ascendente, o coração foi perfundido com solução fisiológica tamponada com fosfato, seguida de solução a 1%
do corante cloreto de trifenil tetrazólio (TFT) e mergulhado em solução a 10% de formol. Após 24 horas, o coração foi cortado em quatro fatias e fotografado; 2) o
ventrículo esquerdo foi dissecado, cortado em quatro fatias, mergulhado em solução a 1% de TFT por 2 minutos, e mergulhado em solução a 10% de formol. Passadas
24 horas, as fatias do ventrículo foram fotografadas. Após serem fotografadas, o tamanho do IM foi medido com o auxílio do Software Image Tool para comparação com
o tamanho do infarto identificado no ECO.
Durante o período de dezembro de 2004 a maio de 2006 foram operadas 96 ratas. Observou-se, no período, uma mortalidade total de 42% nos três semestres,
caracterizando a já conhecida mortalidade pós Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). O ECO foi realizado nas 56 ratas sobreviventes e todas foram sacrificadas imediatamente
após o ECO e tiveram o coração corado por TFT. Segundo análise do ECO, 44 (79%) ratas tinham IM. Em 41 delas (93%) o ECO e o TFT indicaram a presença de IM.
Nas 12 ratas em que o ECO não acusou IM, o TFT também não, ou seja, a concordância na ausência de IM foi de 100%. Em 3 ratas (7%) considerou-se a existência de
IM pelo ECO e o TFT não confirmou.
De acordo com as mensurações, na grande maioria dos casos, a diferença entre as duas medidas analisada pelo método de Altman-Bland foi inferior a 20% (razão
ECO/histológico < 1,2), sendo que a maioria das diferenças entre as duas medidas fica em cerca de 10%. Na maior parte das vezes, as medidas pelo ECO são superiores
aos valores obtidos pelo exame histológico (razão ECO/histológico > 1,0). A se considerar os resultados alcançados até o presente momento, admitimos que a medida
ecocardiográfica do Infarto do Miocárdio reflete, com boa aproximação, o tamanho do IM avaliado histologicamente ao final da primeira semana pós-oclusão coronária.
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Silvia Mendes de Oliveira, Sarah Bortolucci Dagostino, Ednei L. Antonio, Alexandra Alberta dos Santos, Paulo José Ferreira Tucci

318

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Medicina Experimental
Título:

Papel do estresse oxidativo e mediadores da inflamação na obesidade experimental induzida por
dieta hipercalórica

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Porto-Silva, C.C.; Antonio Neto, J.N.; Voltera, A.F.; Ginoza. M.; Cesaretti, M.L.R.; Ribeiro, A.B.; Kohlmann, O.; Zanella, M.T.
Carolina Castro Porto Silva - UNIFESP
Maria Teresa Zanella - Medicina / Endocrinologia

Resumo:
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a pressão arterial de cauda, o metabolismo glicidíco, peróxido de hidrogênio e mediadores de inflamação em um modelo
de obesidade induzida por dieta hipercalórica.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados 20 ratos EPM1-Wistar machos, de aproximadamente 250g (90dias) divididos em 2 grupos - Controle (WST) e Cafeteria
(CAF). O grupo Controle recebeu durante 12 semanas dieta padrão Nuvilab, já o Grupo Cafeteria recebeu dieta hipercalórica, hiperprotéica, hiperlipídica e altamente
palatável. Durante 3 meses os animais foram pesados e sua pressão arterial média caudal foi aferida semanalmente.Transcorridas 12 semanas de acompanhamento,
todos os animais dos dois grupos estudados foram submetidos a determinação da glicemia e da insulenemia de jejum através do HOMA. Após o término do HOMA, os
animais foram sacrificados e o tecido adiposo branco foi rapidamente pesado e congelado em um freezer a -70o C. As amostras estão estocadas e nelas se determinarão
a quantidade de peróxido de hidrogênio através de técnicas de citometria de fluxo e PAI-1 e TNF-alfa por PCR.As espécies reativas de oxigênio serão medidas
indiretamente pela técnica de metabolismo oxidativo por citometria de fluxo.
RESULTADOS: Até o presente momento, já foi realizada a medição da pressão arterial caudal e do peso dos animais de ambos os grupos. Conforme já esperado, a
pressão arterial de cauda não se alterou significativamente, porém verificou-se uma elevação do peso corporal (Controle: 380±12 vs Cafeteria= 424±15 g, p<0,05).Os
valores da glicemia de jejum não se alteraram (Controle: 88±3 vs Cafeteria= 90±7 mg/dl, ns), Nos animais obesos também se verificou o aumento do peso do tecido
adiposo (Controle: 1,67±0,05 vs Cafeteria= 1,91±0,04 g/100g, p<0,05). Não houve alteração nos pesos do coração e do ventrículo esquerdo dos ratos. Aguarda-se os
resultados dos testes aos quais as amostras coletadas foram submetidas.
DISCUSSÃO: Estes dados preliminares confirmam o papel eficaz da dieta cafeteria em produzir aumento do peso corporal e da gordura corporal. A determinação das
insulinemias poderá dizer se os animais tornaram-se resistentes à insulina.A quantificação das espécies reativas de oxigênio no plasma e tecidos dos ratos poderá
sugerir importância do estresse oxidativo na gênese da obesidade induzida por dieta hipercalórica.
Participantes:
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Resumo:
O processo fisiológico da doença infecciosa tem sido alvo de diversos estudos nos últimos anos. O insucesso no tratamento medicamentoso pode levar esta infecção a
alcançar uma proporção sistêmica causando um quadro conhecido por sepse. A sepse pode ser caracterizada por uma resposta inflamatória generalizada com ativação
de cascatas fibrinolíticas e de coagulação, resultando em injúria endotelial desencadeando diversos processos fisiológicos, entre eles, a insuficiência renal e a hipotensão
severa, sendo que esta não responde aos medicamentos vasopressores. Entre as hipóteses que descrevem estes eventos está a ativação dos canais para potássio
sensíveis ao ATP (K-ATP) presentes na membrana das células da vasculatura lisa, ainda sem resultados preliminares o objetivo deste trabalho consiste em avaliar a
pressão arterial e a função renal de ratos sépticos na vigência do bloqueador de canal específico para os canais K-ATP.
Participantes: Edgar Ferreira da Cruz, Nestor Schor, Mirian Aparecida Boim, Clara Versolato Razvickas
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Resumo:
Evidências recentes sugerem que o óxido nítrico (NO) estaria envolvido na transmissão em tecidos ricos em nervos simpáticos, como os vasos sangüíneos e ducto
deferente (DD) (TODA & OKAMURA, 2003). A fim de investigar o envolvimento do NO na ação dos transmissores dos nervos (noradrenalina e ATP) e o seu papel na
hipertensão primária, adotamos como modelo o DD de animais geneticamente hipertensos (Spontaneously Hypertensive Rat ou SHR). Os DD (prostática) de ratos
normotensos (NWR) e SHR (16-20 semanas) foram montados entre dois eletrodos de platina em banho de orgãos isolados contendo Tyrode a 30OC (pH = 7,4) e
estimulados eletricamente (0,2-20Hz, 1ms, 60V) para indução das contrações neurogênicas. Sobre estas foram estudados os efeitos de fármacos capazes de aumentar
(L-arginina, nitroprussiato de sódio e outros) ou reduzir (L-NAME, L-NMA e outros) a biossíntese de NO. Adicionalmente, estudou-se o efeito destes fármacos sobre as
contrações produzidas pela noradrenalina e ATP administrados exogenamente. As contrações neurogênicas ou aquelas produzidas pela noradrenalina (10-4M) e ATP
(10-3M) exógenos não foram alteradas após a incubação da L-arginina ou L-NNA (10-5 a 10-2M), em DD de NWR e SHR. Estes resultados sugerem que nas condições
estudadas o NO não desempenha um papel importante na neurotransmissão simpática, tanto em animais normotensos quanto hipertensos.
Participantes: Renata Camargo Alves, Neide Hyppolito Jurkiewicz, Afonso Caricati Neto, Aron Jurkiewicz
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Resumo:
Objetivos: O modelo da pilocarpina, assim como a epilepsia do lobo temporal (ELT) em seres humanos, caracterizam-se por uma ampla diversidade no perfil de crises
epilépticas. Neste trabalho buscamos avaliar a relação entre ansiedade e susceptibilidade ao status epilepticus (SE) por meio da pré-seleção de animais em testes
comportamentais de ansiedade, e posterior indução do SE com pilocarpina (PILO).
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos (n= 30) foram submetidos aos testes comportamentais de Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e Campo Aberto (CA). No LCE,
foram avaliados os tempos de permanência em segundos (T) e número de entradas (N) nos braços abertos (BA) e fechados (BF). No CA, avaliaram-se os tempos de
permanência na periferia (TPP), no centro (TPC), locomoção (Lo) e levantar (Le). Foi predefinido que animais que permanecessem até 7% TBA pertenceriam ao grupo
de animais ansiosos (ANS), entre 8 e 15% intermediários (INT) e >15% o grupo não ansiosos (NANS). Posteriormente, os animais foram submetidos à indução por PILO
(320 mg/kg, ip.), obtendo-se animais que desenvolveram SE (SE) e os que não desenvolveram SE (NSE). Os dados apresentados a seguir serão como média ± EP.
Houve diferenças estatísticas nos animais ANS [(12±2);(2±0,4)], INT [(30±2);(3±0,4)] e NANS [(63±4);(6±0,3)] no TBA e NBA, respectivamente. Houve ocorrência de
100%, 50% e 35% para os animais dos grupos ANS, INT e NANS, respectivamente, quanto à susceptibilidade a SE. Além disso, animais ANS tiveram 50% de mortalidade
quando comparados aos grupos INT e NANS (25 e 25%). Os comportamentos de exploração: Lo, Le, TPP e TPC não foram diferentes entre os grupos.
Conclusões: As avaliações no LCE permitiram definir subgrupos de animais com padrões comportamentais diferentes, não decorrentes de distúrbios motores (conforme
dados do CA). Os animais ansiosos apresentam maior susceptibilidade à epilepsia induzida por PILO, e maior percentagem de mortalidade após SE. Sugere-se a
existência de uma relação entre ansiedade e susceptibilidade às ELT.
Apoio financeiro: CNPq, PRONEX, Instituto do Milênio, FAPESP-CEPID.
Participantes: Silvia Regina Bica Kohek, Mirian Marcela Blanco, Jair Guilherme dos Santos Junior, Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A catarata é a principal causa de deficiência visual e cegueira curável no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há 45 milhões de cegos
no mundo, dos quais 40% são devido à catarata. No Brasil, a prevalência desta doença é em torno de 2,4% em indivíduos acima de 50 anos. No Estado de São Paulo a
prevalência da doença é de cerca de 310.082 pessoas (junho/2005). Embora não haja cura clínica, a intervenção precoce e o entendimento da patologia deverão diminuir
a cegueira por tal patologia. OBJETIVOS: Construção de um modelo didático com as características anatômicas da catarata objetivando-se a educar e informar pacientes,
profissionais e alunos da área da saúde, com a finalidade de auxiliar na prevenção para a redução da morbidade da doença. MATERIAL E MÉTODOS: A construção do
modelo tridimensional da lente se baseou em informações pré-existentes. Para a construção digital fidedigna utilizou-se o software 3D Studio MAX (Autodesk, Inc., USA).
O protótipo foi desenvolvido sob uma escala 1:10. RESULTADOS: O arquivo digital serviu como modelo para produção do protótipo em resina de poliuretano CH Shape
1200 (Chenopoxy, Taboão da Serra, Brasil), usando-se um torno CNC com 1&#956;m de tolerância, com diâmetro frontal de 100 mm, diâmetro antero-posterior de 40
mm, raio de curvatura anterior de 100 mm e raio de curvatura posterior 60 mm. A partir deste protótipo foi construído o modelo do cristalino em duas calotas de silicone
sendo preenchido com materiais de diversas colorações e opacidades, simulando o cristalino fisiológico e a catarata. CONCLUSÃO: Com a análise da literatura e
ferramentas digitais foi possível a construção virtual de um modelo de cristalino humano, que pode gerar forma física em molde a partir de torno CNC e modelo em
silicone. O impacto previsto, conforme demonstrado por Silva et. al. e Oliveira et. al., será a utilização deste modelo no incremento da educação dos pacientes portadores
de tal moléstia, contribuindo na adesão do doente aos métodos terapêuticos com redução na incidência de cegos no mundo.
Participantes: Luiz Fernando dos Reis Falcão, Fabrizzio Batista Guimarães de Lima Souza, Ivan da Silva Monteiro Júnior, Paulo Schor
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Resumo:
Um importante e potente vasoconstritor na fisiopatologia de doenças hipertensivas e cardiovasculares é o octapeptídeo, angiotensina II (AII). Trabalho anterior de nosso
Laboratório mostrou que tanto a angiotensina I (AI) quanto AII promovem resposta hipertensiva portal (RHP) hepática. Verificamos ainda que no fígado, AI é eficazmente
convertida em AII pela enzima conversora de angiotensina (ECA) e que a RHP da AI é decorrente da conversão em AII. O efeito da AII em ratos espontaneamente
hipertensos (SHR) ainda não havia sido estudado. Dessa forma nosso objetivo foi comparar a resposta hipertensiva portal hepática por AII em ratos espontaneamente
hipertensos com a de ratos normotensos.
Métodos: A RHP foi avaliada em modelo de perfusão de fígado isolado e exanguinado de rato. Resumidamente, após anestesia com injeção intraperitoneal de uretana
(1,3 g/kg) as veias porta e cava inferior acima do diafrágma foram canuladas, tornando-se as vias de entrada e saída do perfusato no fígado, respectivamente. A
exsanguinação foi feita com 200 ml de solução Krebs-Henseleit-bicarbonato (pH 7,4–7,5), saturada com 5%CO2/95%O2, num fluxo constante de 3–4 ml/min.g de fígado.
Durante esse período o duto biliar principal foi canulado. Após a exsanguinação, o sistema foi fechado com recirculação por 5 min com 30 ml de solução Krebs contendo
BSA (1 mg/ml). O líquido foi novamente trocado por outros 30 ml da mesma solução, acrescidos de 3 mg de bromosulfaleína e recolhidas alíquotas de perfusato nos
tempos 0, 1, 3 e 5 minutos. Nesse momento, AII (2nmol) era injetada na cânula aferente e o ganho de pressão do peptídeo avaliado através da coluna graduada ligada
ao sistema e registrada nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 segundos e 2, 3, 5, 7 e 10 minutos. O líquido foi então novamente trocado por outros 30 ml de Krebs/BSA e após
5 min outra injeção de AII (2nmol) era aplicada. A RHP foi calculada pela AUC obtida pelo cálculo da área sob a curva do gráfico “tempo de perfusão versus ganho de
pressão portal” e expressa em cmH2O.min. A viabilidade hepática foi avaliada através da depuração de bromosulfaleína (BSP), produção de bile e liberação de glicose.
Amostra de sangue da aorta abdominal foi retirada para dosagem sérica da atividade da ECA, determinada em fluorímetro Hitachi F-2000 pela medida da fluorescência
do substrato específico Abz-FRK(Dnp)-P. A atividade da ECA foi expressa em mU/ml de soro (1 mU=nmol of Abz-FRK(Dnp)P-OH hidrolisado por minuto). A análise
estatística foi feita no programa GraphPad Prism (versão 3.0).
Resultados: A resposta hipertensiva portal hepática da 1ª injeção de AII (45,1±2,5) dos ratos SHR foi igual quando comparada a de ratos normotensos (37,0±2,4). A 2ª
injeção de AII também foi semelhante nos dois grupos, de 21,9±2,0 para o grupo SHR e de 22,9±5,9 para o grupo de ratos normais. A RHP da primeira injeção de AII
foi significativamente maior do que a segunda apenas nos SHR (P=0,000). A atividade (U/ml) da ECA do grupo SHR (115,0±7,7) foi semelhante ao do grupo normal
(98,9 epm=5,2). A depuração do BSP e produção de bile, foram iguais nos dois grupos porém a liberação de glicose (mg glicose liberada/g fígado em 5 min de perfusão)
foi maior (P=0,000) nos ratos normais (3,4±0,5) do que nos SHR (1,6±0,1).
Conclusão: Em ratos espontaneamente hipertensos a dessensibilização dos receptores por AII é maior quando comparada a de ratos normais.
Participantes:

Débora Conte Kimura, Adriana Karaoglanovic Carmona, Simone Silva Cotrin, Maria Kouyoumdjian
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Resumo:
Introdução: Fatores ambientais, como a novidade e o condicionamento ambiental, podem modular a sensibilização comportamental aos efeitos estimulantes locomotores
de psicoestimulantes. Além disso, alguns parâmetros de atividade locomotora (particularmente entradas na zona central) parecem ser mais sensíveis para detectar a
sensibilização comportamental induzida por cocaína. O presente trabalho teve como objetivos estudar como a novidade e o condicionamento ambiental podem modular
o modelo de sensibilização comportamental imediata induzida pela anfetamina (ANF) em camundongos, utilizando as freqüências de locomoção total (LOT), periférica
(LOP), central (LOC) em campo aberto (CA) como parâmetros experimentais.
Métodos: No primeiro experimento, camundongos fêmeas (3 meses de idade, 40-45g) receberam uma injeção intraperitoneal (i.p.) de salina (SAL) ou 5 mg/kg de ANF
pareada ou não ao CA ou em suas gaiolas-moradia. Quatro horas depois, todos os animais receberam uma injeção desafio i.p. de SAL e quinze minutos depois foram
observados em CA para mensuração das freqüências de LOT. LOP e LOC. O segundo experimento apresentou protocolo semelhante, com a única diferença de que a
injeção desafio foi de ANF na dose de 1,5 mg/kg.
Resultados: A injeção indutora de ANF aumentou significativamente todos os parâmetros de locomoção (LOT, LOP e LOC) dos animais desafiados com SAL previamente
pareados ou não-expostos (mas não nos não-pareados) ao CA. A injeção indutora de ANF potencializou a LOT e a LOP de todos os animais desafiados com ANF, mas
apenas aumentou a LOC nos animais submetidos à novidade ou ao condicionamento ambiental.
Conclusão: Nossos resultados mostram: 1) o desenvolvimento de uma sensibilização imediata à novidade induzida pela ANF e um condicionamento ambiental imediato
em camundongos; 2) a potencialização da sensibilização imediata induzida pela ANF a uma injeção desafio de ANF pela novidade e pelo condicionamento ambiental e
3) a importância da mensuração de diferentes parâmetros de atividade locomotora em experimentos de sensibilização comportamental.
Participantes: Ana Camila de Castro Gandolfi, Joyce Borges Tsuchiya, Daniela Fukue Fukushiro, Roberto Frussa Filho
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Resumo:
Introdução: A epilepsia é uma desordem do cérebro caracterizada por uma predisposição permanente de gerar crises epilépticas, acompanhadas de conseqüências
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. O estabelecimento da condição epiléptica requer a ocorrência de pelo menos uma crise (Fisher e col., Epilepsia,
46:470, 2005). Dentre as formas de epilepsias descritas, a epilepsia do lobo temporal (ELT) é a de maior incidência. O modelo da pilocarpina mimetiza as principais
características da ELT, reproduzindo o padrão de lesão hipocampal. O estudo da aplicação de células-tronco no modelo da pilocarpina pode ampliar o conhecimento
desta prática terapêutica no tratamento das epilepsias de difícil controle humana. Este estudo teve como objetivos: 1. caracterizar o
modelo experimental de epilepsia induzida por pilocarpina no rato isogênico Fisher F344; 2. administrar células-tronco obtidas de polpa dentária humana pela veia safena
magna, em animais submetidos ao modelo da pilocarpina e avaliar: a) a migração e/incorporação destas células em diversos órgãos como rim, baço, fígado, pulmão,
coração e cérebro, através de marcação de fluorescência; b) as alterações comportamentais e histológicas antes e após o tratamento com células-tronco.
Métodos: Obtenção do modelo experimental: Dois grupos de animais foram tratados com pilocarpina por via sistêmica (340mg/kg,ip), para serem estudados no período
agudo (4h após status epilepticus, SE) e no período crônico (2 meses após SE). Um grupo de animais submetido à pilocarpina, recebeu tratamento com células-tronco
4 h após o SE. Os animais foram sacrificados e os órgãos (cérebro, fígado, baço, rim, pulmão e coração), foram retirados e congelados em isopentano -30ºC. Estes
foram fatiados em criostato (20µm) e observados diretamente ao microscópio de fluorescência para detecção da presença das células-tronco. Um grupo de animais
com 14 dias após status epilepticus (SE), foi submetido à vídeomonitorização durante 40 dias, para verificação da freqüência de crises espontâneas. Em seguida, o
grupo foi submetido a testes comportamentais como campo aberto e esquiva passiva. Os animais foram mantidos no biotério por seis meses, após os quais receberam
tratamento com células-tronco pela veia safena. Decorridos 7 dias, estes foram novamente monitorizados por vídeo durante 15dias tendo sido anestesiados e perfundidos
para análises histológicas (hematoxilina-eosina e fucsina ácida).
Resultados: A análise histológica dos animais tratados com células-tronco durante o SE, mostrou a presença de fluorescência em estrutura com aspecto celular no
fígado, mas não no cérebro e demais órgãos.
Observamos que a administração de pilocarpina (340 mg/kg) é capaz de desencadear o aparecimento de crises espontâneas e recorrentes com uma freqüência de 2,25
± 1,25 crises por dia, após um perído de latência de 15,22 ± 0,97 dias. A mortalidade no período agudo foi de 22%, chegando a 66% ao término de 6 meses. A análise
comportamental realizada em campo aberto mostrou que os animais crônicos possuíam um aumento significativo da atividade locomotora e diminuição da atividade
exploratória em relação aos animais controles. A análise de retenção de memória, aferida por meio do teste de esquiva passiva, mostrou que animais epilépticos não
aprendem a evitar o estímulo aversivo apresentado no momento do treino, durante o teste, como ocorre com o animal controle. A administração de células-tronco não
alterou a freqüência de crises espontâneas dos animais epilépticos que foi de 2,25±1,25 crises/dia antes do tratamento e de 3,47 ± 2,72 crises/dia após tratamento.
Conclusão: O modelo experimental de epilepsia induzido por pilocarpina pode ser reproduzido no rato isogênico Fisher F334 com características comportamentais e
histológicas semelhantes ao do rato Wistar. A administração de células-tronco não foi detectada no cérebro dos animais epilépticos, e não alterou a freqüência de crises.
Apoio financeiro: CNPq, FADA, Capes e Fapesp.
Participantes:
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Silva Fernandes
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Os acidentes constituem importante problema mundial de saúde pública na infância, pois, embora reconhecidas como previsíveis, controláveis e passíveis
de prevenção, permanecem entre as principais causas de morbimortalidade neste grupo etário. A segurança de crianças deve ser considerada uma prioridade e sua
relevância decorre não somente da elevada mortalidade, mas também do alto peso das lesões não fatais e de suas seqüelas. Enquanto os dados de mortalidade por
acidente são geralmente bem conhecidos, pouco se sabe oficialmente sobre as lesões não fatais, que são muito mais freqüentes. Tendo em vista que o papel do Hospital
Escola é fundamental para a análise e difusão de conhecimentos, dados epidemiológicos dos casos de acidentes em crianças atendidas no Pronto Socorro do Hospital
São Paulo foram colhidos e analisados para elaboração de planos de ação que visem não só o melhor atendimento, mas também a prevenção.
OBJETIVO: Analisar a demanda de crianças acidentadas ao serviço de urgência do Hospital São Paulo
MÉTODOS:
Tipo de estudo: Levantamento retrospectivo de dados secundários
Local do estudo: Serviço de Pronto-Socorro do Hospital São Paulo
População: Todos os atendimentos de menores de 10 anos de idade do ano de 2004 (levantamento via CPD). Todos os atendimentos de menores de 10 anos durante
os meses de janeiro e fevereiro de 2006 (levantamento manual em fichas do SAME)
RESULTADOS:
No ano de 2004 foram atendidas 9.472 crianças menores de 10 anos de idade no Serviço de Pronto Socorro do HSP. Destas foi possível identificar 1.032 crianças
atendidas por lesões decorrentes de acidentes. A idade média das crianças acidentadas foi de 5,6 anos (DP=2,7), com maior ocorrência em crianças de 3 a 6 anos de
idade e 60,1% eram do sexo masculino. Os atendimentos se distribuíram em 31,8% no serviço de cirurgia, 33,2% de ortopedia e 35,0% de pediatria. Quanto às lesões
mais freqüentes, 24,4% eram traumatismo e lesões em segmento cefálico, 15,4% em membros superiores, 10,5% em membros inferiores e 14,1% foram descritos
apenas como quedas. Foram detectados três casos de agressão e um de lesão por arma de fogo. Os dados armazenados no CPD não fornecem informações de conduta
e evolução dos casos. Houve, portanto, a tentativa de análise dos casos através do levantamento das fichas de atendimento e pastas hospitalares nos casos com número
de registro hospitalar. Das pastas levantadas, nenhuma continha informação sobre o evento, ressaltando uma grande falha no sistema de armazenamento de informações
através das pastas hospitalares. As fichas de atendimento do pronto socorro do HSP estão armazenadas sem nenhuma ordem ou sistematização, o que tornou impossível
a localização e análise dos casos. Assim, decidiu-se realizar pesquisa manual de dois meses de atendimento (jan. e fev. 2006) antes que as fichas fossem encaminhadas
ao depósito. Nessa busca manual foram detectados 165 casos de acidentes em menores de 10 anos de idade no período, dos quais 57,6% eram do sexo masculino,
com a faixa etária de 2 a 4 anos mais frequentemente envolvida. O perfil de lesões foi semelhante ao levantamento anterior. Em 33,3% dos casos foram solicitados
exames subsidiários, sendo a maioria exames de imagem. 65,5% dos casos receberam alta após o atendimento, 7,3% foram encaminhados a outros serviços e 3,6%
necessitaram de internação.
CONCLUSÃO: O estudo da demanda de crianças acidentadas ao serviço de urgência do HSP foi seriamente prejudicado devido à falta de sistematização no registro e
armazenamento dos atendimentos. São necessários reestruturação e aprimoramento dos processos de informação do serviço, sem os quais os levantamentos e análises
epidemiológicas ficam impossíveis de serem realizadas, impossibilitando consequentemente o planejamento de medidas de prevenção e educação.
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Resumo:
O presente estudo tem como objetivo avaliar a frequência que indivíduos HIV positivos mantém comportamento de risco e expõem indivíduos HIV negativos à infecção
com sua cepa, bem como aumentam a probabilidade de pacientes HIV positivos se reinfectarem por vírus resistente.
A transmissão de cepas resistentes é um grave problema de saúde, pois os indivíduos assim infectados terão o arsenal de drogas efetivas diminuído. A presença de
resistência primária indica que indivíduos HIV+ sob trata-mento ARV estão mantendo comportamento de risco e expondo indivíduos negati-vos. De certa forma estes
indivíduos também estão se expondo a adquirir cepas resistentes uma vez que super infecção pode ocorrer, implicando a necessidade de campanhas de informação e
conscientização para pessoas HIV positivas.
Foi utilizado como método de pesquisa a aplicação de questionários e entrevistas com os pacientes da clínica de tratatamento para HIV positivos da UNIFESP (CCDI)
buscando-se coletar informações que dessem mensuração à indices de comportamento de risco dos pacientes, conhecimento das formas de transmissão do HIV e
opinião sobre atitudes de indivíduos HIV positivos.
Com os resultados obtidos busca-se avaliar as variáveis que estão associadas ao comportamento de risco dos pacientes e determinar a frequência que eles mantém tal
comportamento.
Palavras-Chave: Gênero, Comportamento de Risco, Conhecimento Correto.
Participantes: Pedro Capuani Rocha
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Resumo:
Trauma é qualquer lesão causada por energia física aplicada ao organismo (cinética, eletricidade, mecânica, frio, calor, etc). De todas as doenças, comparando-se
mortalidade, é a terceira causa de morte no Brasil, perdendo apenas para cardiopatias e neoplasias, em primeiro e segundo lugar respectivamente. Porém, há um
agravante, trauma é a doença que tira mais anos de vida produtivos de um indivíduo, em média 40 anos frente aos 20 pelas cardiopatias. Sem contar os gastos com
reabilitação dos seqüelados.
O trauma só foi reconhecido como doença a partir do final da década de 60, sendo que um dos protocolos de atendimento do trauma, o ATLS (Advanced
Trauma Life Suport), por exemplo, foi elaborado a partir da constatação de um médico sobre a não integração das várias fases do atendimento ao trauma. Esse protocolo
foi trazido para o Brasil no final da década de 80.
O atendimento a um politraumatizado inicia-se no pré-hospitalar. Na cidade de São Paulo, há dois sistemas públicos operantes, quais sejam: o 193 e o 192.
O Corpo de Bombeiros dá suporte para ambos os sistemas, mas é diretamente relacionado ao 193, cuja central (COBOM), capacitada na triagem das informações
recebidas e despacho do efetivo necessário para cada tipo de acidente. Essa central gera uma média de 420 ocorrências a cada 24 horas na cidade de São Paulo. Há
um médico regulador na central para gerenciar os recursos hospitalares disponíveis, através de um mapa, no qual pode-se ver os hospitais e os postos do Corpo de
Bombeiros. O médico ainda recebe fax de hospitais, caso haja problemas com recursos humanos e/ou equipamentos, solicitando que a central não envie doentes para
esses hospitais. O resultado disso é que o fax, desloca viaturas com vítimas de uma determinada área para outros centros hospitalares, diferentes dos da referência
(pela grade) local. Teoricamente, a grade de referência que consta no mapa deveria funcionar bem, mas devido à grande diversidade de problemas na saúde pública,
sabemos que ela funciona até certo ponto.
Conhecida a situação, o projeto levantou 4 meses de fax recebidos pelo COBOM dos hospitais da cidade de São Paulo para análise do material, podendo dessa forma
avaliar o funcionamento da grade de referência hospitalar vigente com o intuito de apontar problemas e sugerir soluções.
O projeto foi dividido em 3 etapas: organização física dos fax, organização virtual dos fax e análise do material. As etapas 1 e 2 estão finalizadas, já a etapa 3 está em
processo de finalização junto ao orientador, co-orientadores e colaboradores.
Não conseguimos levantar os 6 meses de fax propostos no projeto devido a tardia liberação do acesso aos fax (apenas em setembro de 2005) e a laboriosa organização
física e virtual dos mesmos, visto que os fax se encontravam misturados em horários e dias, além da dificuldade encontrada no entendimendo das informações contidas
nos fax (qualidade do fax, caligrafia médica entre outros). Assuntos esses, futuramente pormenorizados na entrega dos resultados finais.
Participantes: Fábio Serra Barbosa da Silva, Simone de Campos Vieira Abib, Daniela Paoli de Almeida, João Aléssio Juliano Perfeito, Luiz Francisco Poli de
Figueiredo, José Honório de Almeida Palma da Fonseca
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Resumo:
Justificativa e objetivo: Dados epidemiológicos mostram que o uso de drogas e álcool por adolescentes tem aumentado nos últimos anos, o que preocupa os profissionais
de saúde. Sabe-se que o adolescente usuário de drogas pode desenvolver precocemente problemas relacionados a esse uso, podendo passar da fase de experimentação
para a de abuso, mais rapidamente do que adultos. Essa realidade reforça a importância de investimentos na detecção precoce do consumo de drogas pelos adolescentes
bem como em técnicas de intervenção e tratamento. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo geral avaliar a viabilidade da implantação de um serviço de atendimento
a adolescentes usuários de substâncias psicotrópicas e a pais de adolescentes.
Método: 71 pais de adolescentes foram convidados, através de cartazes afixados em locais públicos, notícias da mídia ou pela escola de seus filhos a participar de um
programa de orientação sobre como abordar o uso de drogas com seus filhos adolescentes (grupo experimental) e 34 pais, com perfil sociodemográfico semelhante,
foram convidados apenas para responder alguns questionários (grupo controle). As orientações foram realizadas em um encontro com duas horas de duração, sendo
inicialmente aplicados os mesmos questionários utilizados no grupo controle para coleta de dados sociodemográficos, conceitos e atitudes sobre o uso de drogas e seu
próprio consumo de substâncias psicoativas, para o que foi utilizado o questionário ASSIST–OMS. Todas as perguntas foram respondidas voluntariamente pelos pais,
aos quais foi garantido o sigilo das informações e solicitada a assinatura de consentimento de participação informado. Em seguida foi realizada uma discussão, durante
a qual os pais podem tirar dúvidas sobre o assunto e foram distribuídos folhetos sobre as diversas drogas. Ao final dos encontros, os participantes preencheram um
questionário de avaliação do processo.
Resultados: A amostra inicial foi composta por 105 pais, sendo 34 do grupo controle e 71 do experimental. Nos dois grupos, foi clara a predominância de mães (78,4%),
sendo a média etária de 43 anos. Aproximadamente 65,0% eram casados, 61,0% relataram bom relacionamento familiar, 67,6% estavam empregados, embora em
25,0% das famílias houvesse pessoas desempregadas. A maioria das famílias tinha renda mensal entre 3 e 15 salários mínimos (3 a 8 – 53,3% e 9 a 15 – 19,1%). O
número médio de filhos relatado pelos pais foi de 2,5 (DP=1,3). Dentre os questionários, 51,4% foram respondidos em relação aos filhos homens e 41,9% em relação
às filhas. A maior parte dos filhos (80,0%) se encontra na faixa etária de 10 a 16 anos.
Analisamos as questões relativas ao consumo de substâncias psicoativas realizado pelos pais. Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, 17,1% dos pais nunca
consumiram qualquer tipo de bebida, enquanto que 78,1% já consumiram pelo menos uma vez na vida. Destes, nos últimos três meses, 28,6% utilizaram uma ou duas
vezes, 12,4% ingeriram ao menos semanalmente, 8,6% o fizeram ao menos mensalmente e 25,7% não consumiram no período. Dos que consumiram nos últimos três
meses, menos de 9,0% relataram ter um forte desejo ou urgência em utilizar bebidas alcoólicas, menos de 3,0% relataram algum problema de saúde, social, legal ou
financeiro resultante do uso de álcool ou ter deixado de fazer coisas que normalmente eram esperadas que fizessem em decorrência do uso de álcool, 4,8% possuem
amigos, parentes ou outras pessoas que demonstraram preocupação quanto ao consumo de bebidas alcoólicas e 3,8% já tentaram controlar, diminuir ou parar de beber.
Quanto ao consumo de tabaco, 44,8% dos pais nunca fumaram e 48,6% já usaram ao menos uma vez na vida. Destes, 35,2% não utilizaram nos últimos três meses e
12,4% o fizeram diariamente. Dos que usaram nos últimos três meses, menos de 8,0% relataram ter forte desejo ou urgência de fumar, menos de 4,0% relataram algum
problema de saúde, social, legal ou financeiro resultante do uso de tabaco, 10,5% possuem amigos, parentes ou outras pessoas que demonstraram preocupação quanto
ao consumo de tabaco e 8,6% já tentaram controlar, diminuir ou parar de fumar.
Em relação ao consumo de outras drogas (maconha, cocaína, anfetaminas, inalantes, hipnóticos, alucinógenos e opióides, entre outras), mais de 80% nunca usaram
qualquer tipo de droga. Dentre os que usaram pelo menos uma vez na vida, 10,5% consumiram maconha, 4,8% cocaína, 4,8% anfetaminas, 1,9% inalantes, 5,7%
hipnóticos, 2,9% alucinógenos e 2,9% opióides.
Conclusão: Os dados observados sugerem que alguns pais deveriam receber algum tipo de orientação ou intervenção breve dirigida ao seu próprio consumo,
paralelamente à orientação sobre como abordar o assunto com seus filhos adolescentes, dado que pontuaram na faixa sugestiva de uso abusivo de álcool (2,9%), tabaco
(9,5%) ou outras drogas, maconha, anfetaminas e hipnóticos, (1,0%).
Continuidade: Será dada continuidade à coleta de dados para os grupos controle e experimental, além do seguimento para avaliar o impacto e efetividade da intervenção.
Participantes: Carlos Eduardo Borges Marra, Bianca Carareto Alves, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni, Maria Angélica Mariottini Lima Trovo, Eroy
Aparecida Silva, Ana Regina Noto, Denise de Michelli
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Resumo:
Introdução: Acredita-se que o uso de álcool se relacione a maior prevalência de outros transtornos psiquiátricos, que podem ser prévios ao uso ou decorrentes do mesmo.
Objetivo: Avaliar o desempenho de jovens com diversos padrões de uso de álcool em escalas de detecção de transtornos psiquiátricos.
Método: Foram entrevistados 41 adolescentes atendidos no PROAD, da UNIFESP, em 2003, e 43 adolescentes da população geral, sendo ambos os grupos comparáveis
do ponto de vista sócio-demográfico. Os 84 jovens foram divididos em grupos de não-usuários de álcool (52 indivíduos), usuários leves ( 18 indivíduos que utilizaram
álcool 1 ou mais vezes por semana, nos 30 dias anteriores à coleta dos dados) e usuários pesados (14 indivíduos que utilizaram álcool diariamente, no mesmo período).
Foi criado um banco de dados utilizando-se o software SPSS 8.0 e as respostas obtidas foram comparadas, utilizando-se o teste ANOVA.
Resultados: As questões de 1 a 20 da escala SRQ avaliam a existência de transtornos mentais em geral. Foi encontrada diferença significativamente maior na pontuação
obtida pelos usuários pesados (não-usuários: 4,84 ± 3,67; usuários leves: 5,12 ± 3,62; usuários pesados: 8,43 ± 6,18 – p = 0,02), de forma que, utilizando o ponto de
corte 7/8, 50,0% dos jovens desse grupo apresentam alta probabilidade de serem portadores de algum transtorno. Já as questões de 21 à 24, buscam detectar traços
psicóticos. Também nesse caso, houve pontuação significativamente maior no grupo de usuários pesados (não-usuários: 1,13 ± 0,99; usuários leves: 1,55 ± 0,92;
usuários pesados: 1,86 ± 0,77 – p = 0,027). O mesmo foi verificado para a pontuação obtida na escala CES-D, utilizada para avaliar a prevalência de depressão (nãousuários: 14,93 ± 9,73; usuários leves: 14,60 ± 7,43; usuários pesados: 24,46 ± 10,12 – p = 0,005). Com o ponto de corte 15/16, 76,9% dos jovens que utilizaram álcool
diariamente se mostraram positivos para depressão. Por fim, a pontuação média na escala de ansiedade de Beck dos usuários pesados foi significativamente maior que
a dos demais grupos (não-usuários: 9,16 ± 9,28; usuários leves: 9,55 ± 6,55; usuários pesados: 17,00 ± 15,48 – p = 0,05), sendo 50,0% deles positivos para ansiedade
utilizando-se o ponto de corte 15/16.
Conclusão: Pôde-se confirmar a impressão clínica da maior prevalência de transtornos mentais, traços psicóticos, depressão e ansiedade entre os adolescentes usuários
pesados de álcool, quando comparados a populações de não-usuários e usuários leves, o que reforça a necessidade de se enfocar não só a dependência química, mas
também os transtornos a ela associados. Vale enfatizar que esses distúrbios podem ser tanto a causa como a conseqüência do uso indevido de psicotrópicos.
Participantes:

Thiago Marques Fidalgo, Evelyn Doering da Silveira, Dartiu Xavier da Silveira
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Resumo:
Justificativa e objetivo: Dados epidemiológicos mostram que o uso de drogas e álcool por adolescentes tem aumentado nos últimos anos, preocupando os profissionais
de saúde. Sabe-se que o adolescente usuário de drogas pode desenvolver precocemente problemas relacionados a esse uso, podendo passar da fase de experimentação
para a de abuso mais rapidamente que os adultos. Essa realidade reforça a importância de investimentos na detecção precoce do consumo de drogas pelos adolescentes
bem como em técnicas de intervenção e tratamento. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo geral avaliar a viabilidade da implantação de um serviço de atendimento
a adolescentes usuários de substâncias psicotrópicas e a pais de adolescentes. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil dos pais de adolescentes que participaram
do programa de orientação sobre uso de drogas na adolescência.
Método: 71 pais de adolescentes foram convidados, através de cartazes afixados em locais públicos, notícias da mídia ou pela escola de seus filhos a participar de um
programa de orientação sobre como abordar o uso de drogas com seus filhos adolescentes (grupo experimental) e 34 pais, com perfil sociodemográfico semelhante,
foram convidados apenas para responder alguns questionários (grupo controle). As orientações foram realizadas em um encontro com duas horas de duração, sendo
inicialmente aplicados os mesmos questionários para coleta de dados sociodemográficos, conceitos e atitudes sobre o uso de drogas utilizados no grupo controle. Cada
pai escolheu um filho a respeito do qual responderia as questões sobre atitudes em relação ao uso de drogas. Após a aplicação dos questionários foi feita uma
apresentação multimídia sobre os efeitos das principais drogas de abuso, e suas conseqüências, orientações e sugestão de estratégias para abordar a questão. Em
seguida foi realizada uma discussão, durante a qual os pais podem tirar dúvidas sobre o assunto e são distribuídos folhetos sobre as diversas drogas. Ao final dos
encontros, os participantes preencheram um questionário de avaliação do processo.
Resultados: A amostra inicial foi composta por 105 pais, sendo 34 do grupo controle e 71 do experimental. Nos dois grupos, foi clara a predominância de mães (78,38%),
sendo a média etária de 43 anos. Aproximadamente 65% eram casados, 61% relataram bom relacionamento familiar, 67,6% estavam empregados, embora em 25%
das famílias houvesse pessoas desempregadas. A maioria das famílias tinha renda mensal entre 3 e 15 salários mínimos (3 a 8 – 53,33% e 9 a 15 – 19,05%). O número
médio de filhos relatado pelos pais foi de 2,5 (DP=1,3). Dentre os questionários, 51,43% foram respondidos em relação aos filhos homens e 41,90% em relação às
filhas. A maior parte dos filhos (80%) se encontra na faixa etária de 10 a 16 anos. Quanto às informações sobre drogas de abuso, a maior parte dos pais (75,2%)
mencionou a televisão como principal fonte de informação. Somente 27,6% dos pais citaram a escola dos filhos como fonte de informação sobre drogas. Em relação às
atitudes dos pais sobre o uso de substâncias pelos filhos, foi observado que as atitudes de repressão são menos severas em relação ao uso de álcool ou tabaco quando
comparadas às atitudes em resposta ao uso de outras drogas. A atitude mais comum ao saber do uso de álcool e tabaco pelos filhos orientar sobre danos causados
(álcool 92% e tabaco 84%). Quanto ao uso de outras drogas, a maioria opta pela orientação sobre danos, mas as atitudes mais severas (advertência oral, castigo com
restrições e castigo físico) são mais freqüentes quando comparadas ao uso de álcool ou tabaco. Ao surpreender os filhos utilizando outras drogas, 64% dos pais relataram
orientação sobre danos, 19% advertências orais, 7,6% aplicação de castigos de restrição e 6,7% de castigos físicos.
A maioria dos pais (73%) considera que têm papel importante na prevenção do uso de drogas pelos filhos, no entanto aproximadamente 25% dos pais relataram ter
dificuldade para fazer prevenção em casa. Quando conversam sobre drogas com os filhos, a maioria (66,7%) considera importante mostrar as conseqüências negativas
do uso de drogas com o intuito de amedrontar os filhos.
A maior parte dos pais (82%) concorda que o ambiente familiar pode favorecer o alcoolismo. Além disso, 14% destes pensam que o alcoolismo é um problema de falta
de caráter. Entre as drogas, a maconha foi considerada a “porta de entrada” para o uso de outras substâncias psicotrópicas e o conhecimento dos pais sobre drogas foi
referido como insuficiente por 34% dos respondentes.
Conclusão: As análises iniciais sugerem que os pais consideram que têm um papel importante na prevenção do uso de drogas pelos filhos, no entanto faltam conceitos
claros sobre as conseqüências do uso de drogas, como fazer a prevenção e como abordar o assunto com o adolescente. Além disso, é necessário maior acesso a fontes
de informações sobre o tema, principalmente na escola dos filhos.
Continuidade: será dada continuidade à obtenção de dados para os grupos controle e experimental, além do seguimento de avaliação, para que possa ser medido o
impacto da orientação realizada.
Participantes:

Bianca Carareto Alves, Ana Regina Noto, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni, Denise de Michelli, Eroy Aparecida Silva, Maria Angélica
Mariottini Lima Trovo, Carlos Eduardo Borges Marra
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Resumo:
A Doença de Fabry (DF) é um erro inato do metabolismo dos glicoesfingolipídeos (GL), devido a diminuição ou ausência da atividade da enzima lisossômica agalactosidase A (a-GAL A). A DF é recessiva e ligada ao cromossomo X. A deficiência de atividade da a-GAL A leva a depósito progressivo dos GL levando a uma
doença multisistêmica e progressiva, caracterizada por acroparestesia, hipoidrose, angioqueratomas, opacidade da córnea, intolerância ao calor/frio, podendo causar
distúrbios cardíacos, cerebrovasculares e grave comprometimento renal.O diagnóstico pode ser baseado na clínica do paciente e histórico familiar de sintomas similares
como doença renal, derrame cerebral ou problemas cardíacos precoces, mas a raridade da doença e a pouca especificidade dos sintomas fazem com que a DF seja
subdiagnosticada. A importância de um screening em uma população submetida à diálise se dá pela maior probabilidade de se encontrar um portador da DF em um
nicho de pacientes renais crônicos. O objetivo deste estudo é estabelecer uma curva de normalidade das atividades da a-GAL A em nossa população (para se determinar
os valores normais) e em pacientes submetidos à diálise (para identificar portadores da DF entre pacientes renais crônicos). Foi determinada a atividade da a-GAL A por
método fluorimétrico em amostra composta por 120 homens saudáveis e 1493 homens submetidos diálise, utilizando gotas de sangue seco em papel de filtro (Chamoles
et al, 2001). A média da atividade da a-GAL A no grupo controle foi de 4,6 µmol/L/h, seguindo uma distribuição normal (Kolmogorov-Smirnov test, p>0,20). A média no
grupo da diálise foi de 6,86 µmol/L/h (Kolmogorov-Smirnov test, p<0,01), não seguindo uma distribuição normal devido à heterogenicidade do grupo, que incluía pacientes
com diferentes estágios de doença renal. Quando o valor da atividade é inferior a 2µmol/L/h é solicitada uma amostra de sangue para se confirmar resultado em
leucócitos, cujo valor compatível com a DF é inferior a 1,4 µmol/L/h. Até agora, foram identificados 6 pacientes compatíveis com DF entre os pacientes em diálise.
Financiamento: FAPESP, CNPq (PIBIC) e GENZYME DO BRASIL.
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Mayra Del Bosco Rodrigues, Luciano Camargo Galdieri, Vanessa Gonçalves Pereira, Fernanda Gonçalves de Souza, Karen Barbosa Mulles, Ana
Maria Martins, Cecília Micheletti, Sandra Kyosen, Vânia D´Almeida
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Um número maior de afecções psicológicas e mentais se seguem ao envelhecimento. A depressão é uma das condições que nas últimas décadas tem
sido reconhecida como importante, porém freqüentemente subdiagnosticada. Estudos demonstram que é a principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo.
OBJETIVOS: Avaliar a relação entre sintomatologia depressiva e as características sociodemográficas e capacidade funcional de uma coorte de idosos num período de
10 anos, bem como sua relação com as causas de morte. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram incluídos na coorte original todos os residentes com 65 anos ou mais,
arrolados na área da Vila Clementino na cidade de São Paulo (Projeto EPIDOSO), que responderam ao primeiro inquérito domiciliar em 1991- 1667 idosos, sendo 575
(34,5%) do sexo masculino e 1092 (65,5%) do sexo feminino. As 424 declarações de óbito encontradas referentes aos idosos que faleceram entre 1991 e abril de 2006
foram obtidas a partir da busca das certidões de óbito com os familiares e também por meio da parceria com a Fundação SEADE. As causas de falecimento foram
classificadas de acordo com a classificação internacional das doenças (CID-10), elaborada pela OMS: doenças do aparelho circulatório (I00-I99), doenças do aparelho
respiratório (J00-J99), septicemia (A41), neoplasias (C00-D48), doenças do aparelho digestório (K00-K93), e outras. Os idosos foram divididos em três grupos segundo
a sintomatologia depressiva: aqueles com screening positivo para sintomatologia depressiva tomando ou não antidepressivos; aqueles cujo screening era negativo mas
tomavam antidepressivo, ou seja, deprimidos controlados; e aqueles em que o screening era negativo e não tomavam antidepressivos, isto é, não possuíam
sintomatologia depressiva. Para avaliação de sintomatologia depressiva utilizou-se o instrumento de rastreamento/screening SPES- Short Psychiatric Evaluation
Schedule: um escore de 6 ou mais pontos indica sintomatologia depressiva. O estado cognitivo foi avaliado por meio do MEEM, que apresenta um escore de corte padrão
de 24 pontos (um escore <24 indica prejuízo cognitivo). A independência nas AVDs foi baseada no número de AVDs que o idoso necessitava auxílio. Para tanto, foi
utilizada uma lista com 15 ítens, contendo para cada AVD uma escala já validada. RESULTADOS: Dos 1667 idosos participantes do primeiro inquérito domiciliar, 1639
(569 homens e 1070 mulheres) responderam as questões relativas à sintomatologia depressiva. 325 idosos (19,8%) apresentavam screening positivo, sendo que destes
apenas 3,7% eram tratados com antidepressivo. 1314 idosos (80,2%) apresentavam screening negativo e, destes, 1,6% tomavam antidepressivo, ou seja, eram
deprimidos controlados. Foram encontradas as seguintes classes de antidepressivos em uso no primeiro inquérito domiciliar: tricíclicos (64,0%), IMAOs (5,5%) e atípicos
(30,5%). Houve relação estatisticamente significante entre sintomatologia depressiva e as variáveis sócio demográficas (sexo, faixa etária, escolaridade, estado civil).
Das mulheres, 23,3% apresentavam screening positivo. 23,9% dos idosos com idade superior a 80 anos e somente 16,4% dos que tinham entre 65 e 69 anos obtiveram
screening positivo. Dos analfabetos, 29,3% eram positivos no screening, sendo tal porcentagem mais de duas vezes maior que os 11,9% observados entre os que haviam
concluído o colegial ou cursado o ensino superior. 25,5% dos solteiros e 22,8% dos viúvos também apresentavam screening positivo, número maior que o observado
entre os casados (16,8%). Relação estatisticamente também foi observada entre a sintomatologia depressiva e a capacidade funcional medida pelas AVDs e pelo MEEM.
27,1% dos que apresentavam prejuízo cognitivo obtiveram screeening positivo (p<0,001). Dos que eram extremamente comprometidos nas AVDs, 46,9% apresentavam
screening positivo (p<0,001), porcentagem muito superior à dos que eram considerados independentes (6,9%). Ao analisamos a relação entre o número de medicamentos
tomados pelos idosos participantes do estudo e a sintomatologia depressiva, também foi observada relação estatisticamente significante (p<0,001): 40,5% dos idosos
que tomavam 5 ou mais medicamentos apresentavam screening positivo. Observou-se, também, relação estatisticamente significante entre a sintomatologia depressiva
e a situação do idoso (morto, vivo ou contato perdido) no Projeto atualmente (p<0,01): dos que morreram, 23,5% apresentavam screening positivo. A primeira causa de
morte entre os idosos foram as doenças cardiovasculares (37,5%), seguida das doenças do aparelho respiratório (25,0%). Não foi verificada relação entre sintomatologia
depressiva e qualquer causa específica de óbito (p>0,05). CONCLUSÃO: Os fatores preditivos de sintomatologia depressiva são: sexo feminino, idade maior que 80
anos, analfabeta, solteira ou viúva, e que faz uso de mais de 5 (cinco) medicamentos. A presença de sintomatologia depressiva está relacionada com prejuízo da
capacidade funcional, medida pelo MEEM e pela independência nas AVDs. Embora não esteja relacionada com nenhuma causa específica de morte, é também um fator
preditivo de mortalidade.
Participantes: Márcio Tomita da Rocha Lima, Luiz Roberto Ramos
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Resumo:
Os macro-determinantes das condições de saúde dos povos indígenas no Brasil são pouco conhecidas. Geralmente discutem-se doenças infectoparasitárias,
desnutrição, acesso diferenciado a serviços de saúde, dentre outros, resultantes de um contato maior com a sociedade nacional. Entretanto, uma dimensão
particularmente ignota da epidemiologia dos povos indígenas, e com amplos impactos no presente e futuro, diz respeito às doenças crônicas não-transmíssiveis. O
surgimento desse grupo de doenças como elementos no perfil de morbimortalidade indígena está associado a modificações na subsistência, na dieta e atividade física
decorrentes de mudanças socioculturais.
Neste trabalho apresentamos as mudanças no perfil antropométrico e metabólico dos Ikpeng, desde quando foram examinados por equipes médicas da UNIFESP-EPM,
em 1968, e analisar as mudanças ocorridas até 2001, ano da última grande revisão geral dos dados de saúde destes índios.Os dados foram coletados das fichas médicas
e livros de registro do arquivo do programa de saúde da UNIFESP-EPM.
As informações coletadas apontam para indicadores de obesidade e hipertensão arterial elevados.Além disso, sinalizam dislipidemia e alteração da glicemia de jejum
com tendência a aumento nos próximos anos.
Os resultados apresentados apóiam a hipótese de que os indígenas estão atravessando um complexo processo de transição epidemiológica no qual, ainda que as
doenças infectoparasitárias persistam como principal causa de morbimortalidade, nota-se um peso expressivo de doenças crônicas não-transmissíveis. Ressalta-se que
é fundamental que sejam tomadas medidas preventivas para minimizar o problema.
Participantes:
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A imunização tem demonstrado ser a medida de saúde pública mais econômica para prevenir doenças e evitar a morte de crianças. Um dos entraves à
vacinação é o desconhecimento e disponibilidade das vacinas disponíveis e úteis para as várias faixas etárias.
OBJETIVOS: O objetivo principal deste estudo é identificar o nível de conhecimentos sobre imunização entre professores do ensino fundamental, além de analisar a
adequação das carteiras de vacinação dos estudantes de 5ª a 8ª séries, comparando os achados de escolas diferentes (uma escola pública e outra privada) e promover
orientação dos professores e alunos das escolas escolhidas sobre imunizações.
MATERIAIS E MÉTODOS: Carteiras de vacinação de estudantes do ensino fundamental foram avaliadas pela aluna, sob supervisão da orientadora para verificar a
adequação ao calendário proposto pelo PNI e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de acordo com a idade da criança. Foram feitos “Escores de adequação vacinal“
para cada vacina do calendário e para cada série analisada nas duas escolas, comparando-se os resultados de acordo com a idade e tipo de escola (pública ou privada).
O questionário aplicado aos professores de ciências abordou conhecimentos sobre o assunto vacinas e a forma como esse assunto é abordado em suas aulas.
RESULTADOS: Até o presente momento não foram obtidos resultados conclusivos, pois o projeto ainda está em fase de andamento das análises das carteiras de
vacinação. Através dos dados obtidos até o momento vemos que, de acordo com o calendário vacinal proposto pelo Ministério da Saúde (que se responsabiliza pelos
custos das vacinas e faz campanhas de vacinação), das 91 crianças analisadas, apenas uma única criança possui o esquema de vacinação completo, e esta é da escola
particular.
Para BCG observou-se, que todas as 34 crianças da escola particular (100%) e 56 crianças da escola pública (98,2%) receberam essa vacina.
Na escola particular, 16 crianças das 34 avaliadas (47,05%) receberam a vacina para hepatite B com o esquema completo (3 doses) e apenas 1 criança iniciou a
vacinação, mas não completou. Entre as crianças da escola pública, apenas 25/57 (43,85%) receberam o esquema completo, e 11 (19,29%) delas iniciaram o esquema
de vacinação, mas não completaram.
Entre as crianças da escola particular, 33/34 crianças (97,05%) completaram o esquema de três doses da vacina contra poliomielite mais dois reforços, e, entre as
crianças da escola pública, 47/57 crianças (82,45%) completaram o esquema.
Para vacina contra Difteria, Tétano e Coqueluche (DPT) observou-se que entre as crianças da escola particular, 28/34 crianças (82,35%) completaram o esquema de
três doses mais dois reforços, e, entre as crianças da escola pública, 48/57 crianças (84,21%) completaram o esquema.
Para vacina contra o Haemophilus influenzae tipo b (Hib) observou-se que entre as crianças da escola particular, num total de 34 crianças, 12 crianças (35,29%)
completaram o esquema de vacinação, e entre as crianças da escola pública, num total de 57 crianças, 20 crianças (35,08%) completaram o esquema de vacinação.
Sendo que, 10/34 crianças da escola particular (29,41%) e 18/57 da escola pública (31,57%) receberam o esquema de vacinação após o primeiro ano de vida.
Para vacina contra Sarampo observou-se que apenas 1 das 34 crianças da escola particular e 2 das 57 da escola pública não receberam essa vacina dando um total de
96,7% de crianças vacinadas, mas apenas 24 crianças (26,37%) das 91 crianças avaliadas receberam a vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR). Entre as
crianças da escola particular, 12 crianças (35,29%) receberam o esquema completo da vacina contra SCR, e entre as crianças da escola pública, também 12 crianças
(21,05%) receberam a dose única mais o reforço dessa vacina.
Para vacina contra varicela apenas 4 das 91 crianças avaliadas (4,4%) receberam essa vacina – 8,8% das crianças da escola particular e 1,1% da escola pública.
Para a vacina dupla adulto (dT) observou-se a cobertura vacinal de 4,4% do total de crianças avaliadas (4/91), sendo 5,88% das crianças de escola particular (2/34) e
3,51% das crianças de escola pública (2/57).
Para a vacina contra hepatite A observou-se a cobertura vacinal de 8,79% do total de crianças avaliadas (8/91), sendo todas as 8 da escola particular.
Para a vacina contra febre amarela observou-se a cobertura vacinal de 13,2% do total de crianças avaliadas (12/91), sendo 11,76% das crianças de escola particular
(4/34) e 14% das crianças de escola pública (8/57).
Para a vacina contra pneumococo observou-se que nenhuma criança foi vacinada.
Para a vacina contra meningococo observou-se que 2 crianças (2,2%) do total de crianças analisadas tomaram as 3 doses da vacina até os 12 meses de vida e que
ambas são da escola particular, e que 8 crianças (8,8%) do total receberam a dose única indicada para crianças com mais de 12 meses de vida, sendo 6 da escola
particular (17,64%) e 2 da escola pública (3,5%).
Participantes:
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Resumo:
Objetivos: Descrever o perfil de crianças e adolescentes internados na retaguarda de Pediatria do HSP quanto à idade, sexo e tempo de permanência, bem como a
vinculação anterior e posterior destes pacientes com serviços do HSP. Métodos: 1ª etapa - utilizados dados secundários do Centro de Processamento de Dados do
Hospital São Paulo referentes ao atendimento em 2004 (de 01/01 a 31/12), totalizando 1760 pacientes; 2ª etapa - análise do prontuário de uma amostragem,
randomicamente selecionada (115 prontuários), dos que foram encaminhados para ambulatórios do HSP e do universo de óbitos (total 22). Resultados: Dentre os 1760
pacientes, a faixa etária mais freqüente foi de menores de 1 ano (36%, seguido de 1-4 anos- 30%); o tempo de permanência foi menor do que 24 horas em 35%; os
meses de março, abril, maio e junho tiveram maior número de internações e a porcentagem de óbitos foi de 1,25%; a maioria dos pacientes foi encaminhada somente
para residência (52,27%) e 43,98% para algum ambulatório do HSP. Os diagnósticos mais freqüentes (de entrada) foram: Broncopneumonia (10,17%) e Outras doenças
dos brônquios – broncoespasmo (6,14%). A causa de óbito mais freqüente foi septicemia (7 de 22). A análise dos prontuários revelou que 40% dos pacientes já eram
acompanhados no serviço (o ambulatório mais freqüente foi hematologia pediátrica) e, quanto ao encaminhamento, a maioria foi referenciada para a pneumologia
pediátrica (15%); 71% compareceram a pelo menos uma consulta para a qual haviam sido encaminhados. Conclusão: As doenças do aparelho respiratório são as causas
mais freqüentes de internação, a maioria dos pacientes que procurou o serviço não estava vinculada anteriormente, chamando a atenção o expressivo número de
encaminhamentos para o próprio serviço, a partir desta unidade de urgência/emergência.
Participantes: Ana Carolina Sato, Rosana Fiorini Puccini, Edina Mariko Koga da Silva, Anelise Del Vecchio Gessulo
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Resumo:
O presente resumo apresenta os caminhos tomados pela pesquisa em andamento no âmbito da Disciplina de Ciências Humanas em Saúde. A pesquisa toma como
objeto de reflexão o atendimento prestado pelos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, aos corpos feridos por atos considerados violentos em
um hospital público de emergências na cidade de São Paulo (Hospital Arthur Ribeiro de Saboya, conhecido como Jabaquara), como parte de uma parceria entre essa
universidade (Departamento de Medicina Preventiva) e o referido hospital.
A pesquisa está sendo desenvolvida a partir da metodologia utilizada na pesquisa antropológica, a etnografia, cuja principal característica, relativamente ao método
experimental, é a inclusão do pesquisador/observador no campo de pesquisa, sendo sua presença considerada um dado a ser levado em conta na análise do material
observado, interferindo assim na qualidade deste dado.
Realizamos, toda a equipe, seminários quinzenais, onde discutimos os trabalhos de campo, textos teóricos (Da Matta 1983; Costa 1986; Soares 1996) e outras
experiências de pesquisa sobre o tema (Minayo e Souza, 1999; Skaba, 1997; Deslandes, 1999 e 2002; Jacquemot, 2001). E é com base nesses seminários, nas
experiências compartilhadas e na literatura que estudamos e discutimos, que nos capacitamos para a realização da pesquisa no campo em estudo.
Como objetivos na participação no projeto, cito: a investigação da relação dos profissionais, onde nós, alunas do curso de enfermagem procuramos centralizarmos nos
profissionais da enfermagem, com os pacientes vítimas de violência, focalizando na forma como são tratados e indagando sobre o que constitui violência e como se
delimita, nesses casos, a atenção à saúde, do ponto de vista dos profissionais enfermeiros; a busca de elementos para entender as implicações da criação de uma
atenção especializada à vítimas de violência, no referido hospital; e a contribuição para a avaliação da possibilidade de consolidação de uma atenção especializada a
vítimas de violência no hospital.
Para o alcance desses objetivos, utilizamos técnicas no trabalho de campo, tais como, a observação do trabalho dos profissionais da enfermagem na emergência, em
particular, do atendimento e registro dos casos de violência, e o treinamento para realização de entrevistas com os profissionais, junto às professoras orientadoras e
demais bolsistas de IC, com maior experiência de trabalho de campo.
Em nossas visitas ao hospital em estudo, mais especificamente nos setores do Pronto Socorro, estamos notando até agora, que os profissionais não se preocupam em
saber se o paciente é ou não vítima de violência. Fizemos uma busca de como são feitos os relatórios e registros na emergência e percebemos que muitos casos de
violência passam despercebidos. Os profissionais da enfermagem não sabem dizer se tem, ou qual é o caso de violência no momento.
Para tentarmos entender o porque desse distanciameto dos profissionais da história dos pacientes, e se tem algo que os afastam, temos como planejamento para as
próximas visitas, aprofundarmos mais no que é “ser um profissional da emergência” para os próprios profissionais da enfermagem.
Participantes:
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Este projeto de iniciação científica faz parte de uma pesquisa mais ampla, que analisa o atendimento a vítimas de violência, na área da saúde. Neste
estudo em particular há um direcionamento para a violência infantil.
OBJETIVOS: Investigar a lógica do atendimento aos casos de violência contra criança, ou seja, como os profissionais de saúde identificam e tratam as vítimas, além de
analisar as implicações da criação de uma atenção especializada a esses casos, bem como o modo como a instituição os conduz.
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada num hospital de emergência no município de São Paulo que utiliza o método etnográfico e suas técnicas de
observação e entrevista, além da análise de prontuários e documentos.
DISCUSSÃO/RESULTADOS: O trabalho de campo permite–nos afirmar que há uma tentativa de sistematizar o atendimento às crianças vítimas de violência por meio
de uma ficha de notificação compulsória, a qual contém as considerações do médico, da psicologia e do serviço social. Esses casos são encaminhados ao Conselho
Tutelar e/ou à Vara da Infância e Juventude, conforme sua gravidade.
Percebemos também que apesar de os profissionais estarem, de fato, anotando suas respectivas considerações na ficha, muitos não têm o devido envolvimento com o
serviço, prejudicando, assim, tanto a identificação como o atendimento a essas vítimas.
Participantes: Mariana Granado Barbosa, Pedro Fiorini Puccini, Cynthia Andersen Sarti, Rosana Machin Barbosa
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Resumo:
A pesquisa diz respeito ao atendimento em saúde a corpos feridos por atos violentos em um hospital público de emergências na cidade de São Paulo (Hospital Arthur
Ribeiro de Saboya, conhecido como Jabaquara), como parte de uma parceria entre esta universidade (Departamento de Medicina Preventiva) e o referido hospital. Mais
especificamente, objetivamos a reflexão sobre o atendimento prestado pelos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, aos corpos feridos por atos
violentos e sua percepção desta atenção específica, no contexto da emergência.
Como objetivos da pesquisa que está em andamento, ressalto: indagar sobre as implicações da criação de uma atenção especializada a casos de violência para o
trabalho dos profissionais e funcionários, dando particular atenção aos profissionais de enfermagem, do hospital, a partir de seu ponto de vista; indagar sobre a lógica
de classificação dos casos de violência no campo da saúde; indagar sobre o que constitui um atendimento “de emergência” e sua lógica de prioridades; indagar como
os médicos e enfermeiros, que atendem casos de emergência, tratam e representam as vítimas de violência; problematizar teoricamente a (in)diferenciação entre doença
e violência, o que, como hipótese, refletiria uma tendência a traduzir em termos biomédicos um problema que requer tratamento interdisciplinar, o que é reconhecido
pela criação de um núcleo especializado.
Estamos desenvolvendo essa pesquisa com base na metodologia qualitativa, utilizando o método próprio da pesquisa antropológica, a etnografia, cuja principal
característica, relativamente ao método experimental, é a inclusão do pesquisador/observador no campo de pesquisa. Sua presença é considerada como um dado a ser
levado em conta na análise do material observado, interferindo na qualidade deste dado. Isto significa dizer que o “viés” do pesquisador é considerado parte intrínseca à
pesquisa, cujas implicações não podem ser ignoradas, mas sim trabalhadas analiticamente (Da Matta 1978, Becker 1997, Sarti 1999, Victora, Knauth, Hassen 2000).
Utilizamos, para o trabalho de campo, as técnicas que acompanham a metodologia etnográfica: a observação do trabalho na emergência e, em particular, do atendimento
e registro dos casos de violência. Nessa observação, nós, alunas do curso de enfermagem, procuramos centralizar nossa pesquisa nos profissionais da enfermagem e
assim fizemos durante as visitas no hospital a partir do segundo semestre de 2005; o treinamento para realização de entrevistas com os profissionais, junto às professoras
orientadoras e demais bolsistas de IC, com maior experiência de trabalho de campo.
Como resultados encontrados até o momento, temos: a ampliação do conhecimento sobre os profissionais de enfermagem, que atuam nos serviços de emergência, a
partir da sua própria percepção de seu trabalho; o conhecimento da dinâmica do hospital, principalmente a atuação dos enfermeiros no atendimento às vítimas de
violência; o aprofundamento do conhecimento qualitativo de um problema – o da violência – que tem tido prioritariamente uma abordagem quantitativa na área da saúde
pública; o fornecimento de subsídios para a compreensão da presença da questão da violência no campo da saúde, como uma construção histórica, social e cultural, a
partir da perspectiva de seus próprios agentes; e de subsídios para a formulação de políticas de saúde dirigidas ao atendimento aos casos de violência, considerando a
perspectiva dos profissionais de saúde, agentes deste cuidado.
Participantes:
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Hoje, diante de sua alta incidência mundial, a questão da violência é prioridade de saúde pública, segundo resoluções da OMS. Esta pesquisa diz
respeito ao atendimento em saúde a casos de violência, num hospital público de emergências em São Paulo que implantou um serviço de atenção especializada a estes
casos.
OBJETIVOS: Investigar a relação dos profissionais, em seu atendimento, com vítimas de violência, indagando sobre o que constitui violência e como se delimita a
atenção à saúde nesses casos, do ponto de vista destes profissionais.
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa etnográfica, que utiliza as técnicas qualitativas da observação e da entrevista.
DISCUSSÃO/RESULTADOS: Acompanhamos o serviço da emergência, observando o atendimento durante o último ano. Destacamos os seguintes pontos: a) embora
tenha se criado um serviço de atenção especial à vítima de violência, foi observado que esta consulta não se diferencia das outras, identificando-se violência com doença,
nos termos do atendimento segundo o modelo biomédico; os profissionais entrevistados externaram a importância de equipes multidisciplinares para o auxílio na
condução do caso de alguns pacientes, principalmente mulheres e crianças vítimas de violência sexual. Porém, este não seria um serviço para o setor de emergências:
“uma equipe multiprofissional que atendesse esses casos (...) Mas a emergência é médica” (neurocirurgião); b) Quer seja pelo fato de comumente não ser reconhecido
como vítima, quer seja pelo prevalente discurso de que a maioria é constituída de homossexuais que se auto-provocam as lesões devido às suas práticas, os entrevistados
afirmaram também a dificuldade do atendimento ao homem vítima de violência sexual: “um jovem que foi violentado, buscou o serviço por este ser uma referência [serviço
de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual]. Chegou no balcão e foi dispensado, porque não era mulher” (assistente social) c) há um descompasso entre
profissionais e usuários do serviço de saúde na percepção do que constitui “emergência”: para os primeiros, são casos trazidos por ambulância, ou aqueles que, pelos
sinais indicam risco de morte: sangramentos, desmaios ou traumas evidentes; já os usuários recorrem à “emergência” quando julgam que sua situação é grave, por estar
sendo vivenciada como insuportável, o que resulta em desentendimentos quanto à diferenciação entre emergências e casos ambulatoriais: “o tempo de espera é de 2
horas, o pronto socorro é para atendimento de URGÊNCIA, URGÊNCIA!!!” (mural do hospital); d) apesar da intenção de respeitar o princípio da atenção indiferenciada
e universal, o atendimento revelou diferenciações a partir de um julgamento moral do paciente. Ressaltamos, nesse sentido, uma resistência ao atendimento quando a
“vítima” é também “agressor”: “esse tomou seis tiros e não morreu, porque é bandido, mas eu não o discriminei por causa disso. Eu até fiz a sutura bonitinha...” (cirurgião).
Participantes: Marcelo Mendes Suarez
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Resumo:
O aborto inseguro é um grave problema de saúde pública, reconhecido pela comunidade internacional em conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas
(ONU). No Brasil, assim como nos outros países da América Latina e Caribe, embora a legislação com relação à interrupção da gravidez seja bastante restritiva é
significativo o número de abortos feitos em condições de clandestinidade. A interrupção da gravidez constitui a quinta maior causa de internações na rede pública de
saúde (SUS) e estudos revelam que o aborto é a terceira causa de morte materna. O trabalho tem como objetivo conhecer e analisar o atendimento prestado às mulheres
com abortamento espontâneo e aquelas em situação de abortamento provocado que foram internadas em dois hospitais da rede pública de saúde da cidade de São
Paulo, para realização de curetagem. Utilizou-se a metodologia qualitativa com o uso das técnicas de entrevistas gravadas em profundidade com profissionais e com as
mulheres; e observação do fluxo de atendimento. Com a análise dos achados pretende-se interrogar sobre o exercício da violência no ato do atendimento às mulheres
que decidiram pela interrupção de uma gravidez indesejada.
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Resumo:
É notória a abundância de estudos que enfocam os fatores de risco e proteção relativos ao abuso de drogas. Entretanto, grande parte deles oferece subsídios somente
para a compreensão dos fatores de risco, em detrimento dos fatores protetores, os quais, se analisados profundamente por uma perspectiva sociológica, são de grande
valia na elaboração de programas de prevenção efetivos contra o uso de drogas. Diz-se análise sociológica quando a compreensão de como o fenômeno se processa
se dá segundo aqueles que o desenvolvem, ou seja, é isenta de qualquer influência da interpretação de quem explora essa determinada realidade da qual não faz parte.
Nesse sentido, a exploração de uma realidade pouco estudada como a forma que o usuário de droga é percebido pela sociedade, pode ajudar-nos a entender o quadro
político-médico-social desenvolvido em relação ao uso de drogas, já que esta percepção coletiva parece ser um fator de peso na criação de políticas públicas direcionadas
à área.
Essa percepção do usuário de drogas pela sociedade é influenciada em grande parte por fontes de informação que abordam o tema do uso de drogas segundo seus
próprios valores morais, ideológicos e, por vezes, segundo interesses aéticos. Essa influência acaba por formar um suposto “senso comum” que, na maioria da vezes,
não reflete a expressão da realidade de fato.
Dessa forma, o projeto pretende investigar, entre grupos religiosos (padres, pastores, sacerdotes, enfim, formadores de opinião dentro de determinadas
comunidades religiosas), o que estes pensam sobre o uso de drogas e, consequentemente, sua opinião sobre o usuário das mesmas; avaliar as diferentes informações
que possuem sobre o tema; levantar as principais fontes de informação de que se utilizam para formar essa opinião; de que maneira o formador de opinião religioso
influencia a opinião de seus fiéis e da população em geral e, por fim, conferir se os valores da religião contemplam e dão sustentabilidade à visão do religioso.
Dado que o caminho investigativo que aqui se apresenta pressupõe “determinados procedimentos de obtenção, verificação e sistematização do conhecimento e uma
concepção do mundo e da posição do homem dentro dele” (Fernandes, 1997, p.50), valemo-nos de princípios do método científico no campo sociológico cujo instrumento
de análise é a metodologia qualitativa.
Tendo em vista todo esse contexto, o presente estudo busca investigar o consumo de drogas sob a óptica de grupos religiosos, averiguando, entre os formadores de
opinião de determinadas religiões (padres, pastores, responsáveis pelos cultos e celebrações), a bagagem de conhecimento que eles têm sobre o tema e como eles
lidam com o assunto na prática religiosa. Nesse sentido, a investigação almeja esclarecer certas dúvidas, tais como: Segundo esses grupos, o que levaria uma pessoa
a usar e a não usar drogas? Que informações esse líder religioso tem sobre drogas? De onde obteve essas informações? Existe coerência entre o que pensa esse líder
religioso e os conceitos professados pela sua religião? Como os religiosos encaram o uso de drogas, o usuário, o tratamento do usuário e a prevenção ao uso? O que
ele tem transmitido aos seus fiéis sobre esse tema?
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Resumo:
INTRODUÇÃO O envelhecimento da população brasileira é uma realidade, assim como o crescimento da desigualdade social. Apesar de existirem políticas públicas que
buscam assegurar os direitos dos idosos, alguns estão em situação de miserabilidade e desprovidos de proteção do Estado. Assim, tomamos por objeto a velhice em
situação de rua. OBJETIVO Caracterizar a população usuária do Abrigo Especial para Idosos do Projeto Oficina Boracea (POB), localizado na cidade de São Paulo.
METODOLOGIA É um estudo exploratório, visando aprofundar conhecimentos sobre a velhice na rua para subsidiar a pesquisa “Velhice em situação de rua:
(re)construindo a prática de enfermagem”. Foram entrevistados 20 idosos (oito homens e 12 mulheres) por meio da aplicação de um questionário com questões fechadas.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS Doze idosos têm menos de 70 anos de idade, caracterizando um perfil do idoso-jovem. No que tange a cor, observamos que 12 são
brancos e oito não-brancos. Quanto à procedência, nove são da região nordeste e dez da sudeste, apenas dois nasceram em São Paulo. Dezesseis moram nessa cidade
há mais de 20 anos, o que nos leva a pensar que devem ter estabelecido vínculos afetivos. Doze dos entrevistados têm parentes na cidade de São Paulo, porém apenas
três mantêm contato freqüente. Onze têm parentes fora da cidade e apenas um mantêm contato. A totalidade dos idosos entrevistados não viveu a experiência de morar
na rua, foram todos albergados. O POB foi o primeiro albergue para oito idosos, e sete passaram por apenas um abrigo antes de vir para o Projeto. Dezessete relataram
que há menos de três anos tinham uma casa para morar, o que denota o curto período na situação. Os motivos pelos quais saíram de casa foram: desajuste familiar (5),
perdas econômicas oriundas de doença (3), dificuldades financeiras (5), despejo (5) e não sabe (2). Quanto à escolaridade, dois são analfabetos, oito têm fundamental
completo, seis incompleto e quatro ensino médio. Quinze não trabalham remuneradamente, e cinco vivem de bico. O auxílio de seguridade/promoção social é fonte de
recursos para oito idosos, enquanto oito não possuem rendimento; todos dependem da assistência estatal. Todos exerciam anteriormente alguma atividade profissional
remunerada. Causou-nos perplexidade a presença de uma advogada e um professor, o que nos mostra a vulnerabilidade social independentemente da escolaridade.
Doze dos idosos afirmaram satisfazer bem suas necessidades básicas, e oito não. Catorze dizem que necessitam e gostariam de trabalhar. Vale questionar os diferentes
significados que dão a esses atributos. Observamos que os idosos com menos tempo de albergue, são mais críticos quanto a sua situação. No que diz respeito à
identificação de problemas de saúde, depreendemos nas respostas que para eles problema de saúde é algo agudo que o faz procurar imediatamente os serviços de
saúde – Pronto Socorro e/ou Unidade Básica de Saúde. Vale destacar que dos 13 eventos agudos, dois foram por atropelamento, ou seja, não uma doença aguda e sim
um agravo. Visto que sete tem hipertensão arterial e três diabetes, e não as identificaram como o último problema de saúde, apesar de fazerem controle periódico, levanos a crer que o fato de terem uma doença crônica não os faz sentirem doentes. Não têm dificuldade de obtenção de medicamentos, pois recebem no posto.
CONCLUSÃO Na busca de caracterizar a população usuária do Abrigo Especial para Idosos do POB observamos que há um paradoxo em relação à teoria e a prática
da vida na rua. Se para a primeira o indivíduo em albergue está em situação de rua, os idosos estudados não se consideram como tal. Fato esse que deverá ser estudado
em estudos futuros. Com escassez econômica e pouca condição para inserção no mercado de trabalho, parece estar estagnada como um exército de reserva excedente,
e desprovidos de mínimas condições de vida. Essa população depende do Estado, e requer preparo para (re)integração social, o que é um grande desafio para os
técnicos comprometidos com a causa da velhice na rua.
Participantes: Flávia Saraiva Leão Fernandes, Milena Veiga Raizer, Ana Cristina Passarella Brêtas

345

XIVCongresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2006

Saúde Coletiva
Título:

O QUE PENSAM OS PAIS DE ADOLESCENTES A RESPEITO DO CONSUMO DE DROGAS

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Wakigawa, A.C.; Oliveira, L.G.; Sanchez, Z.M.
Akemi Costa Wakigawa - UNIFESP
Solange Aparecida Nappo - Psicobiologia / Psicobiologia

Resumo:
INTRODUÇÃO: Ainda que se considere o abuso de drogas uma decisão individual é de suma relevância ressaltar que a família, em particular os pais, tem um papel
significativo na imposição e/ou mudança do comportamento de seus membros, que no cotidiano se traduzem em comportamentos de proteção ou de risco, principalmente
quando se faz referência a tema como o uso de drogas. Além disso, a forma como o usuário de drogas é percebido pela sociedade é um fator de peso na criação de
políticas públicas direcionadas à área de abuso de drogas psicotrópicas.
OBJETIVO: Considerando-se que os pais são importantes formadores de opinião pública e que a adolescência é fator relevante na experimentação de drogas, esse
projeto intuiu no conhecimento da opinião de pais de adolescentes a respeito do uso e abuso de drogas e de seus usuários, aproveitando-se também para caracterizar
o uso de drogas lícitas e ilícitas nessas famílias.
MATERIAIS e MÉTODOS: Para atingir esse propósito optou-se por abordagem metodológica qualitativa. Utilizou-se amostra intencional e selecionada por critérios,
composta pelo número de pais iguais ao número de mães de adolescentes (faixa etária de 12 a 18 anos) de diferentes perfis socioeconômicos. A amostra foi submetida
à entrevista semi-estruturada direcionada por questionário constituído de perguntas abertas. As entrevistas foram gravadas, posteriormente transcritas, codificadas e
submetidas a rigoroso processo de análise dos dados.
RESULTADOS: Foram entrevistadas 30 famílias, constituindo 15 pais e 15 mães, de faixa etária entre 35 e 59 anos, cujo número de filhos adolescentes variou entre 1 e
5. O conceito de droga foi tido como algo “ruim, triste e prejudicial à saúde”, associado freqüentemente ao uso de substâncias ilícitas (maconha, cocaína e crack), quase
não sendo feita menção às drogas lícitas como o álcool e principalmente o cigarro. Mesmo quando citados, o uso de cigarro e álcool foi minimizado frente ao uso de
substâncias ilícitas, consideradas a principal causa de complicações físicas a seus usuários. Porém, em relação aos prejuízos sociais, o álcool foi a droga mais referida
por aqueles que o vivenciaram na família de origem. Tanto entre os pais quanto entre os adolescentes o uso de cigarro e álcool foi freqüente, tendo-se observado também
o uso de drogas ilícitas entre ambos os grupos. O usuário de drogas, considerado um ser digno de pena, carente e, no entanto, merecedor de distância poderia ser
reabilitado na sociedade com tratamento especifico. Apesar do uso de drogas ter sido relacionado como uma atitude individual e da personalidade da pessoa, também
foram apontadas como motivos ao uso, a curiosidade, a influência de amigos e a desestrutura familiar. Ocupar os jovens com atividades estaria relacionado ao principal
fator de proteção ao uso de drogas. Os pais que já informaram seus filhos a respeito do consumo e abuso de drogas se consideraram importantes no contexto de
prevenção e apoiariam um programa de orientação sobre drogas que fosse dirigido exclusivamente a eles, uma vez que admitem uma grande insegurança para conversar
com os filhos sobre o assunto.
CONCLUSÃO: Tendo-se consciência do alto custo que um usuário de drogas traz à sociedade e sabendo da importância dos pais no contexto de prevenção, observamos
que, embora os entrevistados possuíssem algum tipo de informação sobre drogas e concordassem em relação ao malefício decorrente de seu uso abusivo, há uma
distorção quanto ao uso e efeitos de drogas lícitas, havendo, até mesmo uma banalização do uso de cigarro, fato que sugeriria uma revisão e re-elaboração das políticas
públicas e dos programas de prevenção ao uso de drogas atualmente disponíveis.
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Resumo:
A legislação que regulamenta a prática do aborto varia conforme o país, indo desde a proibição total até a permissão do aborto seletivo a pedido da gestante. Entretanto,
inclusive nos lugares em que a prática não é legalizada, ela é, desafortunadamente, utilizada como método anticoncepcional e muitas vezes realizada por pessoas
imperitas, em precárias condições de higiene e sem o menor suporte técnico hospitalar para os casos de complicações. Desta feita, a prática do aborto clandestino
constitui-se num importante problema de Saúde Pública. O trabalho busca Identificar mediante emprego de regressão logística, os fatores mais associados à recorrência
ao aborto provocado no decorrer da vida reprodutiva, tanto para o total de mulheres em idade fértil, quanto para o subconjunto de mulheres que tiveram pelo menos uma
gestação. No total, foram 375 mulheres entrevistadas e relatado 45 casos de aborto provocado, 42 de espontâneo e 6 de ambos os casos. Além do perfil das mulheres
que provocaram aborto, outro dado muito importante é o grande número de complicações pós aborto provocado, mostrando que este tipo, expõe as mulheres ao risco
de morte, devido a praticas utilizadas para a realização desses.
Participantes: Henrique Mochida Takase, Rebeca de Souza e Silva
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Resumo:
A doença tipo II de depósito de glicogênio, também conhecida como doença de Pompe, é uma desordem do metabolismo do glicogênio resultando em defeitos na
atividade da hidrolase lisossomal alfa-1,4 glicosidase ácida em todos os tecidos dos indivíduos afetados. A deficiência enzimática resulta no acúmulo lisossomal
generelizado de glicogênio. Essa desordem é transmitida por um traço autossômico recessivo, podendo ser caracterizados dois principais quadros clínicos. O primeiro é
a forma grave que acomete em geral crianças, com manifestação de cardiomegalia acentuada, macroglossia, fraqueza progressiva dos músculos e hipotonia grave. A
morte ocorre antes dos dois anos de idade. O segundo é a forma branda que acomete adultos, com manifestação de fraqueza progressiva dos músculos, destacandose os pulmonares (diafragma), resultando em morte por falha do sistema respiratório. Entre os dois extremos existem inúmeras manifestações clínicas intermediárias. O
objetivo desse trabalho é determinar o padrão normal da atividade enzimática da a-1,4 glicosidase ácida em gota de sangue seca em papel de filtro (volume
correspondente a 1,375ml de sangue), e assim, determinar a curva de normalidade em amostra da população brasileira composta de 150 indivíduos de ambos os sexos.
Essa curva irá permitir diagnósticos futuros, tornando-os mais rápidos e precisos. A metodologia desse trabalho, propõem a dosagem das enzimas ácida (AaG), ácida
inibida (AaGIA), neutra (NaG), e seus respectivos brancos para cada amostra. A leitura é feita por meio da fluorescência do produto enzimático; 4-metilumbeliferona. O
diagnóstico é realizado a partir dos dados da relação feita entre a NaG e a AaGIA e da % de inibição, sendo os normais com NaG/AaGIA menor que 30 e % de inibição
menor que 90. Foram dosadas as enzimas em 152 voluntários e obtivemos os seguintes resultados: NaG/AaGIA igual a 13 ± 4,2 e % inibição 71,8 ± 6,2 (média ± DP),
dessa forma foi possível construir a curva de normalidade com distribuição normal (teste de Kolmogorov Smirnov; p > 0,2), que servirá de referência para identificação
de afetados pela Doença de Pompe.
Apoio Financeiro: CNPq (PIBIC), AFIP e GENZYME do Brasil
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Resumo:
Introdução: a “comunidade” Paula Ney situa-se na subprefeitura da Vila Mariana, sendo escolhida para ser feita uma pesquisa piloto sobre prevalência de hipertensão
arterial e seus fatores de riscos.
A hipertensão arterial representa um dos principais agravos à saúde do Brasil, principalmente devido às suas complicações, como as doenças cérebro-vascular, arterial
coronariana e vascular de extremidades, além da insuficiência cardíaca e da insuficiência renal crônica.O tratamento da hipertensão arterial é considerado complexo do
ponto de vista de adesão, uma vez que envolve mudança de estilo de vida.
O estudo atual procura complementar o levantamento epidemiológico realizado em 2002/2003 e ainda, aprofundar o componente qualitativo, no que diz respeito ao
reconhecimento da dimensão emocional dos portadores de hipertensão arterial.
Objetivo: identificar o modo como as pessoas da comunidade entendem e percebem o processo saúde-doença, dando uma maior ênfase à hipertensão arterial.
Paralelamente, visa-se à recuperação da história do povoamento da região e de sua constituição enquanto “comunidade”
Materiais e Métodos: no componente quantitativo, foi feito um cadastramento das famílias da “comunidade” Paula Ney com intuito de levantar dados populacionais, como
número de crianças, média de idade.
Para coletar informações que dizem respeito aos hábitos de vida e de sociabilidade dos moradores, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, técnica amplamente
utilizada em pesquisas qualitativas com moradores antigos e mais recentes do local. Além das entrevistas, foi utilizada a prática antropológica de registro de atividades
e impressões em diário de campo.
Discussão e resultados: a comunidade “Paula Ney” situa-se no bairro de classe média da Vila Mariana, em um beco, passando quase desapercebida para quem passa
no local. Divide-se em duas áreas, sendo essas áreas chamadas pelos moradores de “Buracão 1” e “Buracão 2” . Há, ainda, a pensão próxima a uma das entradas do
Buracão 1. No Buracão 1, são encontrados os moradores mais antigos da “comunidade” Paula Ney e lá o conceito de comunidade é muito presente (“é praticamente
uma família esse pessoal...se tem qualquer coisa, todo mundo ajuda todo mundo...”). Já no Buracão 2, onde grande parte dos moradores são jovens maranhenses,
solteiros, que trabalham na construção civil, não foram percebidos fortes vínculos entre os moradores de lá mesmo e entre os mesmos e os moradores do Buracão 1,
que reconhecem os maranhenses como um grupo à parte (“Eles se ajunta mais com a turma deles, né (...) eles não se mistura muito com a turma que não é do
Maranhão”.). Na pensão, alguns moradores antigos do Buracão 1 lá moravam quando esse ainda não existia. Atualmente, na sua maioria, os moradores são migrantes
nordestinos e não parecem estar tão à vontade com a pesquisa, talvez por não terem sido envolvidos no primeiro contato, em 2002/2003. Sempre há novos moradores.
A questão de violência abordada foi o uso de drogas, que foi atribuído à falha na educação dada aos filhos pelos pais. |Mas, os moradores não se envolvem ou
incomodam-se com os usuários (“muitos falam que se alguém vier bagunçar, pra falar com eles que eles tomam providência. Trabalhador é trabalhador. Vagabundo é
vagabundo”).
Quanto à saúde, os principais aspectos abordados foram: o atendimento no posto de saúde e o atendimento médico. Sobre o posto de saúde, a demora no atendimento
e a exigência do comprovante de residência para a marcação de consultas (“levei a conta do banco e eles não aceitaram. Fiquei brava e não voltei mais”) foram as
principais reclamações. A figura do médico foi bastante visada no que diz respeito à pressa ao atender e à maneira de tratar os pacientes (“Se todo mundo pudesse,
todo mundo pagava um convênio médico. Todo mundo pagava pra ser bem tratado. Humildade em primeiro lugar. Estudou pra quê?”). As reclamações culminam com a
busca de serviços de saúde alternativos, como a Igreja local, e esse serviço acaba por assumir um papel de caridade (“o HSP é bom, mas demora muito, por isso prefere
ir à igreja. Lá atendem rapidamente e ela logo é encaminhada para fazer os exames”).Além disso, os moradores percebem-se como excluídos socialmente no contexto
da saúde pública e verbalizam isso quando se referem à entrega de medicamentos gratuitos no posto de saúde (“não pega remédio do posto porque não presta. Dão
para o pobre porque não presta”). Mas, alguns sentem-se impotentes para mudar essa situação (“Nós somos uma gota d’água ali dentro do oceano. Não podemos fazer
nada”) e não reconhecem, plenamente, o seu direito de um serviço de saúde gratuito e de qualidade (“agora a gente não paga nada, não podemo exigir nada também”).
Especificamente sobre hipertensão arterial, muitos moradores a atribuem ao cigarro, à bebida e ao estresse (“ O meu é nervoso. O médico falou que não deve guardar
nervoso.”) e muitos não encontram explicações para a ausência nas consultas para controlar a pressão arterial.
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Resumo:
O comportamento da pressão arterial de povos do Parque Indígena do Xingu (PIX) foi estudado no projeto INTERSALT, de âmbito internacional, que incluiu 52 povos de
32 paises. O principal objetivo do projeto, realizado nos anos de 1985 e 1986, era determinar a relação entre a pressão arterial e a concentração de eletrólitos eliminados
na urina de 24 horas. Quatro povos apresentam resultados diversos dos demais: Papua da Nova Guiné, grupo nativo do Quênia, índios Yanomami da fronteira do Brasil
com a Venezuela e índios do PIX. As diferenças apresentadas foram: níveis baixos de pressão arterial, ausência ou rara ocorrência de hipertensão arterial, pressão
arterial inalterada com o decorrer da idade, baixo teor de sódio e elevado teor de potássio na urina de 24 horas (Carvalho e col. 1989).
Transcorridos 15 anos, foram reavaliadas a pressão arterial e a massa corpórea de indivíduos que haviam participado do projeto INTERSALT e que ainda estavam
presentes nas aldeias do PIX. A reavaliação foi feita entre os anos de 1999 e 2003, seguindo os mesmos procedimentos adotados no INTERSALT.
Muitos índios estudados em 1985/86 não foram localizados, seja por terem falecido, seja por não habitarem mais a região. Dos 200 índios estudados originalmente no
projeto INTERSALT foram obtidos dados de aproximadamente 130.
Participantes: Cristiano de Souza Noto, Manuel Augusto Piunti Teles, Roberto Geraldo Baruzzi
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Resumo:
Introdução: A partir dos anos 80, com o aumento de mortes e lesões por causas externas e maior controle de doenças infecto-contagiosas, o tema “violência” passou a
ser importante objeto de estudo na área da saúde. Movimentos organizados da sociedade impulsionaram políticas públicas para esse setor. O estudo está sendo
desenvolvido num Hospital que, em 2001, criou uma atenção específica aos casos de violência. Este serviço também é referência no atendimento a casos de intoxicações
no município de São Paulo.
Objetivos: O objetivo da atual fase da pesquisa é o de analisar como os profissionais de saúde da internação de um hospital de emergências atendem, identificam e
tratam as violências e lesões autoprovocadas. Além disso, é importante destacar como objetivos específicos da pesquisa a minha sensibilização como estudante para
lidar com a problemática da violência na saúde, a capacitação para a metodologia qualitativa de pesquisa científica, a abordagem interdisciplinar do corpo, da saúde e
da doença e o trabalho em equipe com estudantes de outros cursos.
Metodologia: O trabalho realizado baseia-se na metodologia qualitativa de pesquisa, que requer a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação do grupo de
investigadores com os atores sociais envolvidos. Durante o processo de trabalho de campo, seus instrumentos são corrigidos e readaptados visando às finalidades da
investigação. As técnicas específicas para coleta de dados de nossa pesquisa são: a observação da dinâmica da internação com composição de diários de campo e
entrevistas com profissionais da internação do Hospital (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais). Também são realizados seminários com a equipe para
discussão das atividades de pesquisa e leituras teóricas sobre a temática.
Discussão: Através de informações coletadas na primeira fase da pesquisa, desenvolvida no Pronto Socorro do Hospital, sentimos a necessidade de entendermos de
que mecanismos os profissionais lançam mão para identificarem situações de violência não imediatamente definíveis como tais e de que forma lidam com violências
diferentes daquelas marcadas por lesões por arma de fogo ou arma branca, como a violência doméstica, por exemplo. Por isso, partimos para o setor da internação do
hospital, onde encontramos profissionais diferentes daqueles da urgência/ emergência e, além de médicos e enfermeiros, teríamos maior contato com psicólogos,
assistentes sociais, fisioterapeutas. Trabalharmos na internação nos daria a chance de acompanharmos casos mais “crônicos” e de observarmos como as intervenções
de diferentes profissionais se dariam durante a estada do paciente naquele serviço. Ao iniciarmos a pesquisa na internação notamos a diferença fundamental em relação
aos regimes de trabalho dos profissionais médicos em comparação com os profissionais médicos da emergência. Como na internação existem pacientes de diferentes
especialidades sendo tratados, a internação do Hospital Municipal é dependente do setor da emergência. Na internação atuam médicos diaristas e na sua ausência o
profissional da emergência é acionado. Outro ponto a ser considerado diz respeito à falta de troca de informações entre os médicos da emergência e da internação nos
casos em que os pacientes “estabilizados” sobem para a internação, revelando uma descontinuidade do atendimento. Em situações de violência surge um “novo” papel
da internação - manter o paciente internado até que os trâmites jurídicos e de maiores esclarecimentos sobre a situação sejam concluídos. Nos casos de violência, as
psicólogas e assistentes sociais têm papel fundamental. Elas são vistas pelos outros profissionais como referências no serviço de atenção especializado – como aponta
a médica chefe da internação: “pesquisa sobre casos de violência? Você já conhece as assistentes que trabalham no nosso Serviço Social?”. O nosso contato com o
Serviço Social do Hospital revelou, surpreendentemente, uma preocupação crescente desses profissionais quanto ao atendimento a casos de violência atingindo o
gênero masculino, desfazendo o lugar caracterizado como de agressor ao homem jovem ou adulto, como havíamos nos deparado na emergência pelos profissionais
médicos e enfermeiros.
Participantes:

Carolina Viana Benze, Rosana Machin Barbosa
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Resumo:
Esta pesquisa assumiu como objetivo geral analisar a função educativa na atuação em Nutrição no contexto de diferentes espaços do Complexo Hospital São
Paulo/Universidade Federal de São Paulo, a partir da ótica dos nutricionistas.
No âmbito dos objetivos específicos delineou-se apreender concepções de nutricionistas sobre o seu papel como educador em saúde; mapear as atividades que são
identificadas pelos nutricionistas como atividades educativas e identificar facilidades e dificuldades para o desenvolvimento da função educativa do nutricionista em sua
prática profissional.
O referencial teórico abrangeu o resgate do percurso histórico da Nutrição, os documentos que sustentam as práticas dos nutricionistas e as relações da Nutrição com o
binômio saúde-educação.
O caminho metodológico envolveu a aplicação de questionário estruturado a nutricionistas que atuam no complexo HSP/UNIFESP, procurando conhecer a ótica de
profissionais que tem cotidianos diversos, seja com enfoque na assistência hospitalar, seja com enfoque na inserção em setores vinculados à pesquisa e ao ensino. A
análise dos dados compreendeu a caracterização dos participantes, bem como análise de conteúdo da questão aberta proposta sobre as concepções de educação
nutricional.
O processo analítico permitiu reconhecer que o campo da Nutrição tem papel de destaque no processo de mudanças de concepções e estilos de vida relacionados à
alimentação da população e o profissional da área pode orientar usuários para que tenham cotidianos saudáveis que promovam sua saúde. Os participantes do estudo
reconheceram a função educativa do nutricionista como algo que transcende a mera transmissão de informações e insere-se na construção de uma cultura de educação
nutricional.
Importante destacar que todos os sujeitos da pesquisa, independente de suas inserções no contexto investigado, identificam a função educativa do nutricionista como
algo fundamental na prática profissional.
Esses dados demandam novos estudos, sugerindo aprofundamentos nas áreas relativas 1)às experiências presentes na graduação e a aprendizagem sobre educação
nutricional, possibilitando uma compreensão mais ampliada sobre as ênfases e focos privilegiados nos processos de formativos de futuros nutricionistas; (2)às inovações
curriculares em Nutrição e as relações estabelecidas com a educação em uma perspectiva interdisciplinar e (3)às práticas cotidianas que têm como objetivo a educação
nutricional.
Participantes: Paula Cunico Furlanetto
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Resumo:
A Seqüência de Möebius é uma doença caracterizada por uma paralisia facial. Ela é definida como uma paralisia congênita do sexto e sétimo pares de nervos cranianos
e está freqüentemente associada à paralisia de outros pares de nervos periféricos, anomalias craniofaciais e músculo-esqueléticas.
Sua etiopatogenia ainda não está esclarecida. Algumas pesquisas apontam que há deficiência na formação do nervo motor que inerva os músculos da face. Já outras
indicam que há ausência de tecido muscular para a realização dos movimentos. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que a doença seja hereditária (transmitida
dos pais aos filhos através dos genes), já outros acreditam que a causa seja teratogênica (malformação originada durante a gravidez e causada por agentes químicos
ou físicos, como alguns remédios ingeridos pela mãe).
Este trabalho é um estudo de caso que tem como objetivo demonstrar que a terapia fonoaudiológica, em pacientes com a Seqüência de Möebius, pode tornar a vida do
individuo melhor. Para ser incluído, será escolhido um individuo portador da Seqüência de Möebius sem apresentar manifestações associadas: convulsões, alterações
ventriculares, hidrocefalia, lesões no SNC.
Será avaliado 1 indivíduo com 10 anos de idade, sexo feminino, que se enquadra no critério de inclusão. Inicialmente, a anamnese desse paciente será realizada para
se registrar os dados pertinentes ao caso estudado.
Em seguida, o paciente será filmado em atividade dinâmica espontânea, verificando-se o rosto e o corpo, com o objetivo de se perceber se o paciente é capaz de usar
movimento gestual e corporal que corrobore para sua comunicação com as outras pessoas.
Após oito sessões de terapia em que esta atividade será implementada, o paciente será novamente filmado para se observar se houve mudança e se esta,
efetivamente, melhora a condição de comunicação.
O resultado parcial foi obtido analisando a primeira filmagem da paciente em atividade dinamica espontânea,verificando o corpo e o rosto. Com base no
Quadro- Categorias funcionais dos gestos comunicativos In COLLETTA, J.M. - A propos de la catégorisation fonctionnelle des kinèmes co-verbaux,obtivemos dentro das
categorias funcionais os Gestos autônomos. Quanto aos valores, a paciente apresentou gestos discursivos como: Ato iniciativo:requisição,ordem,cumprimento e Ato
reativo:resposta afirmativa,negativa,recusa,confirmaçõa. Na categoria Funcional Gestos interativos,a paciente apresentou valores como Regulador:sinal com valor de
escuta,atenção e compreensao e Fático:sinal com valor de apelo e solicitação.
Ja quanto aos Gestos Associados obtivemos os Gestos meta-discursivos. Neste, valores como o Co-ativo:realiza o ato discursivo junto com a fala. Quanto aos Gestos
Sintáticos,valores como De marcação:delimita uma sequencia,uma intervenção,um movimento discursivo.
Participantes:

Aline Eclair Saad
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Resumo:
Introdução: A fisiopatologia do quelóide não está elucidada e, portanto, seu tratamento é baseado em dados empíricos. Existem evidências na literatura de que o
acetonido de triancinolona é eficaz para tratamento dessa disfunção cicatricial, porém existem controvérsias quanto à concentração da droga a ser utilizada para injeção
intralesional.
Objetivo: Pesquisar a concentração mais eficaz de acetonido de triancinolona para aplicação intralesional no quelóide.
Método: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados eletrônicas de Medline, via interface da Pubmed, Lilacs, via interface da Biblioteca Virtual
em Saúde, Web of Science, via interface do ISI (Institute for Scientific Information) Web of Knowledge e da Base de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas até o dia
10 de maio de 2006. Utilizou-se uma estratégia de busca de alta sensibilidade e baixa especificidade, formulada a partir dos descritores, sinônimos e siglas que se
relacionavam diretamente com quelóide e aplicação intralesional de acetonido de triancinolona. Adequou-se esta estratégia segundo os padrões de busca adotados por
cada base de dados, não sendo realizada limitações de recuperação de artigos quanto à data, idioma, desenho de pesquisa, periódico e país de origem do estudo
publicado. Somente ensaios clínicos controlados e randomizados ou quasi-randomizados que pesquisaram a efetividade e segurança de duas ou mais concentrações
diferentes de acetonido de triancinolona para aplicação intralesional no quelóide fizeram parte da revisão. Não foi realizada restrições quanto à idade, gênero e cor da
pele dos pacientes, assim como da origem e idade da cicatriz queloideal. Os desfechos clínicos avaliados foram a redução da extensão e espessura do quelóide e dos
sinais e sintomas clínicos de prurido, dor e hiperemia. Dos estudos recuperados com a estratégia de busca, dois pesquisadores, de forma independente, realizaram a
triagem e verificaram a qualidade metodológica dos mesmos, excluindo-se os estudos que não se enquadravam nos critérios de inclusão. As discrepâncias entre ambos
foram resolvidas por discussão e consenso. Para análise descritiva dos dados consideraram-se os desfechos clínicos como variáveis qualitativas de escala categórica
nominal. Foi proposto o agrupamento dos possíveis estudos incluídos quanto à homogeneidade metodológica. Na análise inferencial considerou-se a metanálise a partir
do risco relativo com 95% de intervalo de confiança, com gráficos construídos em modelo randômico e calculados no programa Review Manager (RevMan 4.2.8). A
análise de sensibilidade foi programada.
Resultados: A estratégia de busca recuperou 2 artigos na base de dados da Medline, 2 na Lilacs, 39 na Web of Science e 13 na base de dados Cochrane de Revisões
Sistemáticas, sendo 8 revisões completas e 5 protocolos de revisão. Assim, recuperou-se 56 artigos. Deste total, não havia estudos que se enquadrassem nos critérios
de inclusão estipulados.
Conclusão: Não existem ensaios clínicos controlados e randomizados que pesquisem a concentração mais eficaz de acetonido de triancinolona para aplicação
intralesional no quelóide. É necessário que se façam estudos randomizados neste tema, a fim de detectar possíveis diferenças de concentração do acetonido de
triancinolona na eficácia da aplicação intralesional para tratamento de quelóide.
Participantes: Rafael Fagionato Locali, Bernardo Hochman, Lydia Masako Ferreira
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Centro Alfa faz uso de prontuário eletrônico para atendimento dos seus pacientes desde a sua criação há 5 anos. Um dos objetivos para a utilização
de um prontuário eletrônico é organizar as informações dos pacientes de forma clara, objetiva e de fácil recuperação. Para este estudo o fato das informações estarem
em formato digital possibilitou esta pesquisa, de outra forma este projeto seria extremamente complexo e incompleto.
OBJETIVO: O objetivo deste projeto é a pesquisa em dados clínicos (diagnósticos, condutas e tratamentos) dos pacientes atendidos no Centro Alfa e compará-los com
as diretrizes padronizadas pela Associação Médica Brasileira.
MATERIAL E MÉTODO: Banco de Dados com 5.338 pacientes atendidos no Centro Alfa no período de junho de 2001 a dezembro de 2005. As tabelas de diagnósticos,
exames físicos e medicamentos foram extraídas do prontuário eletrônico e analisadas através das ferramentas Access e Excel do pacote “microsoft office”. Foram
selecionados os diagnósticos mais prevalentes na população estudada. Também foi utilizada a ferramenta de pesquisa do próprio prontuário nas histórias clínicas.
RESULTADO: O diagnóstico mais prevalente é o de Hipertensão essencial (primária), com prevalência de 24% (n=1274). Destes, 97% têm dois ou mais diagnósticos e
85% dos pacientes têm este diagnóstico há mais de dois anos. Apenas 62% (n=801) dos hipertensos tiveram medidas de pressão registradas na tabela de exames
físicos. De acordo com as normas da AMB para se fazer o diagnóstico de hipertensão é necessário que o paciente tenha no mínimo de 2 consulta com 2 medidas de
pressão por consulta. Dentro deste requisito, 80% dos pacientes tiveram duas ou mais consultas porém somente 38%, tiveram quatro ou mais medidas de pressão
arterial registradas. Outras patologias associadas a hipertensão foram; 28% Obesidade, 21% Diabetes Mellitus e 17% Dislipidemia, sendo que somente 1,5% dos
hipertensos têm estes três diagnósticos associados. O diagnóstico de doença isquêmica do coração esta presente em 13% destes pacientes. O uso de tabaco é feito
por 8,6% dos hipertensos apenas um quarto foram orientados sobre o mal do tabagismo. Cerca de 16% dos hipertensos tiveram todos os exames de rotina solicitados.
Outros estudos sobre a qualidade do atendimento aos hipertensos ainda estão sendo desenvolvidos.
CONCLUSÃO: Os resultados mostram uma dificuldade em analisar os dados mais detalhadamente, sugerindo que tanto os alunos quanto os preceptores do Centro Alfa
apresentam ainda dificuldade em utilizar o prontuário eletrônico de forma completa. Esta limitação é mais presente na análise da solicitação de exames, das medidas de
pressão e das condutas que não foram preenchidas na maioria dos pacientes atendidos. Esta falta de informação é essencial para a analise da qualidade do atendimento.
Participantes: Eduardo Cerello Chapchap, Claudia G. Novoa Barsottini, Jacques Wainer
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Resumo:
Conhecer os procedimentos fundamentais para manter a vida de uma vítima até a chegada de socorro especializado deve fazer parte da cultura geral de qualquer
cidadão. Quando a vítima a ser socorrida é uma criança, variações utilizadas em cada faixa etária, devido às variações de tamanho, são ignoradas. O objetivo deste
trabalho é observar a mudança de conhecimento prático em relação ao suporte básico de vida em pediatria após a utilização do programa Como salvar a vida de uma
criança? situado em www.virtual.epm.br/material/sbv. 63 pessoas entre cuidadores e responsáveis por crianças que estudam na Escola Paulistinha foram voluntários
para realização de teste prático com auxílio de bonecos, com verificação individual das manobras e filmagem para conferir posteriormente o desempenho real do
voluntário. Os voluntários foram divididos ao acaso em dois grupos. O primeiro grupo teve acesso ao programa por 20 minutos antes de ser avaliado no teste prático
(grupo teste), o segundo grupo foi avaliado no teste prático sem acessar o programa (grupo controle). O grupo teste teve resultados consideravelmente melhores,
mostrando que o programa pode ser útil como ferramenta no apoio ao treinamento do SBV pediátrico.
Participantes: Marcos Minamoto Miyabe
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Resumo:
Introdução: A doença arterial coronária apresenta-se como a principal causa de morte em vários países. O tratamento cirúrgico dessa entidade por meio da enxertia de
condutos artérias mostra-se efetivo, com índices de perviabilidade melhores do que os venosos. Entretanto, Khot e col, em 2004, apresentaram resultados contrários,
inferindo melhor patência do enxerto de veia safena do que o de artéria radial.
Objetivo: Comparar a efetividade do enxerto de artéria radial com o enxerto de veia safena para revascularização do miocárdio, em associação com a artéria torácica
interna.
Método: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, utilizando uma estratégia de busca de alta sensibilidade e baixa especificidade aplicada às bases de dados
da Medline, via a interface da Pubmed e Lilacs, via interface da Biblioteca Virtual em Saúde, até setembro de 2005. Esta estratégia foi formulada a partir de descritores,
sinônimos e siglas de artéria radial, veia safena e revascularização do miocárdio e adequada segundo os padrões de recuperação de artigos de cada base de dados.
Não foi realizada limitações de data, idioma, periódico e país de origem do estudo publicado para recuperação dos artigos. Dois pesquisadores, de forma independente,
realizaram a seleção dos artigos identificados, e, em seguida, avaliaram criteriosamente a metodologia dos artigos selecionados, segundo os critérios de inclusão de
estudos estipulados. Somente os ensaios clínicos controlados e randomizados, com adequado sistema de aleatorização foram incluídos. Em todas as situações em que
ocorreu discordância entre os pesquisadores foi realizada uma reunião de consenso. Não foi estipulada restrição quanto ao período pós-operatório para avaliação
angiográfica do enxerto, o vaso tratado cirurgicamente e as características epidemiológicas dos pacientes incluídos. Considerou-se o desfecho clínico de oclusão do
enxerto como uma variável qualitativa, de escala categórica nominal. Os resultados foram expressos como risco relativo (RR), com 95% de intervalo de confiança (IC).
Os gráficos foram construídos em modelo randômico e calculados no programa Review Manager (RevMan 4.2.8).
Resultados: Foram recuperados 398 artigos por meio da estratégia de busca aplicada às bases de dados. Destes, somente 3 estudos atendiam aos critérios de inclusão
e foram incluídos na revisão sistemática. Foram computados 1116 enxertos, dos quais 558 eram de artéria radial e 558 de veia safena, sendo avaliados 1 ano e 5 anos
após o procedimento operatório. Na análise de 1 ano pós-operatório não foi detectada diferença estatística beneficiando um dos enxertos (RR 0,31 [95% IC 0,05 – 1,84]),
assim como na avaliação em 5 anos (RR 2,75 [95% IC 0,31 - 24,52]). A estimativa de efeito global não mostra proporções de eventos significativos entre os grupos (RR
0,53 [95% IC 0,13 - 2,18]).
Conclusão: Apesar dos estudos serem de boa qualidade metodológica, não houve resultado estatisticamente significativo beneficiando um dos enxertos. O poder
estatístico da metanálise é baixo, portanto, são necessários novos ensaios clínicos controlados e randomizados, com tamanho de amostra adequado para detectar
possíveis diferenças entre os tratamentos propostos.
Participantes: Rafael Fagionato Locali, Enio Buffolo, Roberto Catani
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Resumo:
Introdução: O estresse é constante em meio à graduação de medicina e o presente estudo pretende avaliar o estresse intrínseco e extrínseco dos alunos e pesquisar as
fontes de estresse inerentes ao curso e aquelas que são particulares de cada indivíduo. A adaptação também é um fator importante na graduação médica e essencial
para que o aluno tenha uma boa qualidade de vida. Estudando os fatores citados pelos próprios alunos, podemos compreender suas atitudes com base em problemas
vividos e relatados por eles.
Objetivo: Compreender quais são os aspectos estressantes mais relevantes para os alunos em diferentes momentos da formação acadêmica e analisar as causas.
A importância desse estudo reside no fato de que quando fatores estressantes passam a ter um grande impacto na vida acadêmica, a formação médica pode vir a ser
marcada por deformações em forma de atitudes negativas dos alunos e em forma de psicopatologias. As informações obtidas com essa pesquisa poderão servir de
subsídio para futuras intervenções na graduação médica da Unifesp.
Metodologia: O estudo é transversal, com amostras randomizadas dos alunos do 2º e do 6º ano da UNIFESP - duas amostras de exatamente 41 alunos de cada ano.
Todos os estudantes foram informados sobre o estudo e voluntários, sendo o resultado tratado de forma confidencial e em regime de anonimato. Aplicou-se um
questionário composto por questões abertas e por 58 questões de múltipla escolha de uma escala tipo likert desenvolvida e validada por Colares (1999), ”Escala de
atitudes frente a algumas fontes de tensão do curso médico”; a qual analisa quatro fatores: a) escolha profissional, b) o curso médico, c) morte e d) saúde mental X estilo
de vida.
Resultados: A amostra dos 82 alunos apresenta-se da seguinte forma: 55,6% é do sexo masculino e 44,4% do sexo feminino, a média de idade é de 23,2 anos, cerca
de 54% é procedente da Grande São Paulo e mora com pais ou irmãos.
A análise do Fator 1 - Aspectos psicológicos e adaptação ao curso médico - evidenciou que os aluno tem a capacidade de se adaptar durante a graduação médica, o
que é muito positivo e animador; as médias desse escore foram de 3,5 para o sexto ano e de 3,3 para o segundo.
O Fator 2 - Escolha profissional e características do curso médico – evidenciou uma atitude negativa geral, sendo o sexto ano mais negativo quanto a escolha da profissão
e ao curso médico do que o segundo. Esse resultado demonstra um descontentamento mais acentuado no final do curso. As médias para esse escore foram de 2,3 para
o sexto ano e de 2,6 para o segundo.
O Fator 3 - Manifestação de comportamentos anti-sociais - mostrou que os alunos do segundo ano usam menos atitudes anti-sociais que os alunos do sexto ano. As
médias foram de 3,5 para o sexto ano e de 3,9 para o segundo.
Por último, o Fator 4 - Saúde pessoal e estilo de vida – mostrou que os alunos do segundo ano são mais positivos – cuidam-se mais - com relação a sua saúde e hábitos
de vida saudáveis que o sexto. As médias desse escore foram de 3,5 para o sexto ano e de 3,8 para o segundo.
Foi aplicado o Teste de Qui-quadrado em todas as questões e encontramos diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) que demonstraram: os alunos do sexto
ano estão mais adaptados que os do segundo ano; com relação ao aspecto da morte, os alunos adquirem um grande aprendizado durante o curso médico, pois se
referem mais preparados para lidar com ela no final da graduação. Já com relação ao estilo de vida, os alunos do segundo ano são mais positivos – estão menos
estressados com o estilo de vida que levam. Outro fator que chamou a atenção é o relacionado à escolha profissional e a características do curso médico, no qual os
dois anos mostraram-se negativos, sendo os sextoanistas mais negativos que os alunos do segundo ano – os sextoanistas estão menos satisfeitos com a escolha da
carreira e com a graduação. Um outro importante dado refere-se a uma maior aceitação do uso de maconha pelos alunos do sexto ano.
Discussão: Atentar para a saúde mental do estudante de medicina, não deve ser apenas uma preocupação dos profissionais da área de saúde mental; mas deveria essa
questão deve ser avaliada no âmbito educacional. A formação médica não pode estar desvinculada dos aspectos que envolvem a adaptação acadêmica do estudante
frente ao curso e a profissão, o processo didático pedagógico e a saúde mental do estudante.
A identificação precoce das tendências de comportamentos do estudante de medicina frente às fontes de estresse do curso assume um caráter importante diante dos
possíveis riscos aos quais estão sujeitos e, que na maioria das vezes, se estendem ao longo de sua vida profissional.
A aplicação da escala vem validar a importância do estresse durante a graduação médica e pode demonstrar o que mais afeta os alunos. Podemos observar que os
graduandos, no geral, não estão satisfeitos com o curso e com a escolha profissional, devido aos resultados predominantemente negativos do fator 2, o que leva a
pensarmos possíveis alterações na graduação.
Participantes:
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Adriana Rainha Mascia
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Resumo:
Objetivo: As espécies do gênero Cecropia são plantas conhecidas na medicina popular como embaúba e utilizadas para o tratamento de hipertensão, asma, bronquite
e outras afecções respiratórias. Estudos anteriores do grupo mostraram que o extrato aquoso (EA) da espécie C. glazioui Sneth protegeu as lesões da mucosa gástrica
induzidas por etanol, e reduziu o volume e a acidez total da secreção ácida gástrica em ratos com ligadura pilórica. O efeito anti-secretor ácido gástrico foi relacionado à
presença no extrato de constituintes inibidores da bomba de próton, a H+,K+-ATPase gástrica, o que poderia contribuir para a atividade anti-úlcera detectada. O presente
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiúlcera dos extratos de duas espécies de embaúba comuns da mata atlântica, a Cecropia hololeuca (embaúba branca)
e Cecropia peltata (embaúba preta).
Métodos e resultados: Os extratos aquosos (EA) das duas espécies foram testados nas lesões gástricas agudas induzidas por etanol 75% (ETOH, 0,3 ml/animal, v.o.),
por antiinflamatórios não esteroidais (indometacina 30 mg/kg, s.c.) e por estresse por imobilização a 4º C. Nas mesmas doses os efeitos dos extratos foram também
avaliados nos parâmetros da secreção ácida gástrica em camundongos com ligadura pilórica. A administração do EA de C. hololeuca nas doses de 0,1; 0,5 e 1 g/kg,
v.o., 30 minutos antes, reduziu o índice de lesão da mucosa gástrica (ILM) induzida por ETOH de 57% e 72% do controle (22,3±4,3) nas duas maiores doses, enquanto
que o número de úlceras foi reduzido de 81% do controle (9,2±2,0). Já nos animais tratados com as mesmas doses do EA de C. peltata, o ILM foi reduzido de 44% e
69% do controle, enquanto que o número de úlceras diminuiu de 56% e 86% do controle nas doses de 0,5 e 1 g/kg, respectivamente. Nas lesões induzidas por estresse
por imobilização a frio (4º C, 2 h), o EA de C. hololeuca (0,1 a 1 g/kg, v.o) reduziu o ILM na maior dose de 55% do controle (13,0 ± 2,0), enquanto que o número de
úlceras foi reduzido de 67% e 88% do controle (4,81 ± 1,4) nas duas maiores doses testadas. No mesmo modelo, o EA de C. peltata (0,5 e 1 g/kg, v.o) reduziu o ILM
de 51% e 64%, e o número de úlceras de 63% e 90% do controle nas duas maiores doses testadas. Nas lesões induzidas por indometacina (30 mg/kg), o EA de C.
hololeuca (0,1 a 1 g/kg, v.o.) reduziu o ILM de 53% do controle (14,7 ± 3,5) na maior dose , e o número de úlceras de 57% e 77% do controle (5,5±1,5) nas duas maiores
doses testadas. O EA de C. peltata (0,5 e 1 g/kg) reduziu o ILM de 52% e 65% e o número de úlceras de 64% e 79% dos respectivos controles. Em camundongos
submetidos à ligadura pilórica de 4 h, o tratamento com o EA de C. hololeuca e de C. peltata (0,1 a 1 g/kg, i.d) reduziu o volume de secreção de 34 a 62% e 34 a 55%
(controle=1,14 ± 0,15 mL) e da acidez total de 33 a 64% e de 36 a 67% do controle (8,26 ± 1,49 mEq [H+]/L/4h, n=8).
Conclusões: Os resultados mostraram que o extrato aquoso de C. hololeuca e C. peltata apresentaram atividade antiúlcera nos três modelos de úlcera testados, como
observado anteriormente com o extrato de C. glazioui. Esta atividade pode ser explicada pela atividade anti-secretora ácida gástrica observada com os extratos das
duas espécies.
Apoio Financeiro : CNPq, CAPES
Participantes: Juliana Sturaro
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Resumo:
Objetivos: Baccharis trimera Less. (carqueja), família Asteraceae, é utilizada na medicina popular brasileira para o tratamento de distúrbios gastrintestinais e
cardiovasculares. Estudos anteriores do grupo mostraram que o extrato aquoso (EA) da planta reduziu a secreção ácida gástrica de ratos, in vivo, e reduziu as lesões
gástricas induzidas por estresse a frio ou por etanol 75% em ratos (Gamberini e col., 1991, Mem Inst Oswaldo Cruz. 86 Suppl 2:137, 1991). Este trabalho teve por objetivo
analisar os mecanismos envolvidos na atividade anti-secretora ácida gástrica e antiúlcera da planta, determinando-se os efeitos de frações e compostos isolados do EA
na H+,K+-ATPase gástrica, etapa final estimulatória da secreção ácida gástrica. Métodos e Resultados: O EA das partes aéreas de B. trimera foi fracionado por
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) resultando em dez frações (F1-F10) que foram testadas in vitro em preparações de H+, K+-ATPase isolada da mucosa
de coelho. Os microssomos gástricos contendo H+, K+-ATPase gástrica foram obtidos por centrifugação diferencial e gradiente de sacarose/Ficol, e o teor de proteínas
determinado. A atividade enzimática foi determinada por medidas do fósforo inorgânico (Pi) liberado pela hidrólise do ATP, em meio contendo Mg2+ e K+ . Estudos
químicos levaram à identificação de um diterpeno ent-clerodano na F8 e um diterpeno neo-clerodano em F10. A partir de ensaios preliminares foram determinadas as
concentrações ótimas da enzima (10 µg/mL de proteína) e do substrato (ATP 1 mM) para 10 min de incubação com as frações teste. O coeficiente de extinção do Pi a
820nm (22227 M-1cm-1) foi determinado a partir de curvas padrão de fósforo inorgânico (2 a 120 µM). A eventual presença de Na+,K+-ATPase nas amostras foi excluída
em ensaios realizados na presença do inibidor específico ouabaína (0,1 a 10 µM). Amostras contendo Tris-HCl 50 mM, pH 7,4; MgCl2 2 mM; KCl 20 mM e ATP 1 mM,
em volume final de 0,5 mL foram incubadas na ausência e na presença das frações teste e a reação iniciada por adição de 10 µg da enzima. A incubação das frações
F2 a F10 (10 a 300 µg/mL) não alterou significativamente a atividade ATPásica comparativamente ao controle (23,0 ± 0,7 µmol Pi/ mg proteína/h). Na presença de
concentrações iguais ou maiores que 500 µg/mL das mesmas frações a atividade enzimática foi reduzida de 10 a 40% do controle. A incubação do inibidor de bomba
omeprazol (10 nM a 1 mM), controle positivo do teste, inibiu a atividade da H+,K+-ATPase com CI50= 12,4 µM. Conclusão: Os resultados indicam que a atividade antisecretora ácida gástrica de B. trimera não parece relacionada à inibição da H+,K+-ATPase gástrica, mas sim a uma ou mais etapas anteriores das vias colinérgica e
histaminérgica regulatórias da secreção ácida. Apoio Financeiro: CNPq.
Participantes: Eliana Della Coletta
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Resumo:
A telemedicina, especialidade caracterizada pela prática da medicina à distância através do uso de recursos tecnológicos, está emergindo nos últimos anos como uma
forma adicional de atendimento ao paciente. Nos últimos anos, algumas instituições internacionais têm trabalhado com o tema. OBJETIVO: Este estudo buscou avaliar
a atuação de Organizações Internacionais no campo da Telemedicina, a qual cresce aceleradamente pelos avanços em tecnologias de telecomunicação adaptadas à
área da saúde, endossada pela difusão da Internet. METODOLOGIA: análise de documentos e relatórios publicados pelas organizações-alvo, publicações em sites
relacionados, além de e-mails trocados em comunicação pessoal com indivíduos envolvidos. RESULTADOS: A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem sua
participação na Telemedicina com um caráter político, procurando utilizar recursos de telecomunicação como ferramenta fortalecedora dos sistemas de saúde, garantindo
o acesso universal e os Direitos Humanos. A segunda organização avaliada é a União Internacional em Telecomunicação (UIT), a qual, dividida em dois grupos (D e T),
trabalha desenvolvendo tecnologias e padrões em Telemedicina. O primeiro atua promovendo projetos-piloto, e deles obtêm experiências práticas. O segundo produz e
qualifica padrões em hardware, softwares, sistemas e etc. Ambas as organizações atuam em conjunto para evitar duplicar esforços e atuar mutuamente, buscando
harmonia e cooperação no setor. Têm em comum a participação no eHealth Standardization Coordination Group (eHSCG) e no projeto Telemedicine Alliance (TMA),
além de outros consórcios individuais. CONCLUSÃO: a OMS assume liderança propondo que cada país deverá definir como implementar uma nova forma de assistência
de acordo com as diretrizes e estratégias destacados em sua 58º Assembléia Mundial. A UIT apresenta, também, planos e diretrizes para a realização e implantação de
sistemas de telecomunicação em sistemas de saúde. No entanto, o tempo para se observar mudanças significativas, que trariam investimentos e atenção dos governos,
é de médio a longo prazo. Ademais, nota-se falta de colaboração e atuação efetiva por parte dos membros da UIT, e atenção específica pela OMS. Por outro lado, esse
setor tem bastante potencial de crescimento, seguindo a tendência atual pela globalização dos serviços e da informação.
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Resumo:
Introdução: Durante a graduação em medicina, algumas situações muito peculiares vão exigir do aluno um complexo preparo técnico-relacional. Lidar com pessoas
doentes e com as reações emocionais dos pacientes e familiares, conviver com a morte e o morrer, administrar as vivências de impotência frente às dificuldades e
limitações decorrentes da precariedade do sistema de saúde, são algumas das situações experimentadas pelos estudantes. Estas experiências têm efeitos na percepção
e no envolvimento pessoal do estudante e também no engajamento e no empenho com que o médico tratará seus futuros pacientes, ou seja, vão participar da construção
da identidade médica. Formar médicos tecnicamente bem preparados, éticos, com capacidade de desenvolver relações empáticas com os pacientes e com
responsabilidade social são missões da escola médica. Conhecer as atitudes dos estudantes frente a situações relevantes da pratica médica pode contribuir para o
aperfeiçoamento da formação profissional em medicina.
Objetivo: Avaliar atitudes dos alunos frente a aspectos relevantes da prática médica.
Método: Foi feito um estudo transversal em que foi aplicado a duas amostras randomizadas de alunos do segundo e do sexto ano um questionário, que continha algumas
questões abertas e a escala “Instrumento de avaliação de atitudes de estudantes de medicina frente a aspectos relevantes da prática médica”, desenvolvida e validada
por Colares (2002). A escala contém 52 questões referentes a seis situações relevantes da pratica médica: (1) aspectos emocionais em doenças orgânicas, (2) atenção
primária à saúde, (3) outros aspectos da atuação médica na comunidade, (4) contribuição do médico ao avanço científico da Medicina, (5) morte e (6) doença mental. As
atitudes são categorizadas em positivas, negativas e conflitantes.
Resultados: A amostra é composta por 81 alunos, 41 do sexto ano e 40 do segundo, sendo 55,6% do sexo masculino e 44,4% do sexo feminino, a média de idade é de
23,2 anos, cerca de 54% é procedente da Grande São Paulo e mora com pais ou irmãos, pretendem a especialidade clínica em torno de 53% e cirúrgica 37%. Os alunos
do segundo ano apresentaram atitudes positivas frente a quatro fatores: (1) aspectos emocionais em doenças orgânicas, (2) atenção primária à saúde, (3) outros aspectos
da atuação médica na comunidade e (4) contribuição do médico ao avanço científico da Medicina; tiveram atitudes predominantemente conflitantes frente à (5) doença
mental; e atitude predominantemente negativa frente à (6) morte. Os alunos do sexto ano apresentaram atitudes predominantemente positivas frente a três fatores: (1)
aspectos emocionais em doenças orgânicas, (2) atenção primária à saúde e (3) outros aspectos da atuação médica na comunidade; revelaram atitudes conflitantes frente
aos fatores (4) morte e (5) contribuição do médico ao avanço científico da Medicina; e predominantemente negativas frente à (6) doença mental. Observou-se que os
estudantes apresentaram atitudes positivas frente à pelo menos três dos seis aspectos abordados, que o sexto ano e o segundo ano apresentam atitudes com diferença
significativa frente à morte (chi2=6,901 ,g.l.=1, p<0,05) e sem diferença estatisticamente significativa em relação aos demais fatores.
Discussão: A semelhança entre os grupos sugere que aparentemente as atitudes positivas são intrínsecas ao aluno, pois não observamos mudanças nos dois grupos
estudados, o que pode sugerir a presença da chamada “vocação médica”. Já a diferença nas atitudes frente à morte, com os alunos do sexto ano apresentando atitudes
conflitantes, ou seja, ora positiva, ora negativa, sugere que, com o passar do curso, o aluno tem algumas experiências que favorecem a reflexão e melhor posicionamento
diante das situações envolvidas com a morte. As atitudes negativas frente a doença mental observadas nos dois grupos, sugerem a necessidade de intervenções
educacionais específicas para que se possam influenciar as atitudes dos estudantes frente a este relevante aspecto da pratica médica.
Continuidade: Aplicar a escala no quarto ano médico e analisar as questões abertas do questionário aplicado nos três grupos, fazendo também um estudo qualitativo
dos dados.
Participantes: Adriana Rainha Mascia, José Francisco Fernandes Quirino Santos, Ana Cecilia Lucchese, Luiz Antonio Nogueira Martins, Mario Alfredo De
Marco, Fernanda Braga Silva
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Resumo:
Introdução: Os fungos são onipresentes na natureza e suscitam problemas de importância diversa em variados setores das atividades humanas, na medicina, além de
micoses produzidas por verdadeiros patógenos, aumenta cada vez mais o número de micoses produzidas por fungos oportunistas, sendo assim o campo de estudo
amplia-se com o aparecimento de novas doenças ocasionadas por estes microrganismos. No laboratório é freqüente a necessidade de manutenção dos fungos em
culturas, devido à dificuldade de mante-los em boas condições, não existe um método padronizado que permita uma preservação adequada destes. Durante a
conservação dos fungos, devem ser mantidas as características morfológicas, genéticas e fisiológicas. O objetivo do trabalho foi avaliar as características
micromorfológicas e macromorfológicas de 40 fungos filamentosos durante um período de 6 meses utilizando os métodos de conservação: água destilada, óleo mineral
e congelamento a -70°C.
Material e Métodos: Foram analisadas 40 amostras de fungos filamentosos (20 de origem ambiental e 20 de origem clínico), obtidas no Laboratório Especial de Micologia
(LEMI), UNIFESP.
As técnicas utilizadas no estudo foram o método de armazenamento em água destilada esterilizada onde os fungos foram semeados sobre a superfície de tubos contendo
ágar Sabouraud esterilizado (DIFCO), e incubados a temperatura ambiente por um período de sete dias, então, foi colocada uma porção da colônia de fungo filamentoso
em tubos contendo 5 mL de água destilada esterilizada; no método de conservação por óleo mineral os fungos analisados foram semeados sobre a superfície de tubos
contendo ágar Sabouraud esterilizado (DIFCO) e incubados a temperatura ambiente por um período de sete dias, após este período foi adicionado óleo mineral
esterilizado; no método de conservação por congelamento a – 70ºC os fungos analisados foram semeados sobre a superfície de placas de Petri contendo ágar GPYA
esterilizado, após crescimento satisfatório foram cortados quadrados de 3mm x 3mm de ágar sendo colocados até completar ¾ partes da capacidade de um criotubo de
4 mL, sendo preenchido utilizando glicerol (60%) e incubados a -70°C até sua posterior análise.
Resultados: Como resultados parciais obtivemos uma diversidade grande de cores e texturas, cada uma condizente com o tipo de colônia a que pertence a cepa, já com
relação às características microscópicas, notamos que todas as espécies fúngicas analisadas apresentaram um micélio vegetativo característico tanto como os seus
microconídos e macroconídios. Durante os 2 primeiros meses (novembro/janeiro), no método água destilada esterilizada somente 2 (5%) colônias apresentaram
contaminação; no método óleo mineral 4 (10%) colônias apresentaram contaminação e 2 (5%) não apresentaram crescimento; no método de congelamento a -70ºC
somente 2 (5%) colônias apresentaram contaminação. Decorridos 4 meses (novembro/março), no método água destilada esterilizada podemos notar que 4 (10%) colônias
apresentaram contaminação e em 2 (5%) colônias não ocorreu crescimento; no método óleo mineral 12 (30%) apresentaram contaminação e 3 (7,5%) não apresentaram
crescimento; no método de congelamento a -70ºC somente 3 (7,5%) das colônias apresentaram contaminação.
Conclusões: Sendo assim, podemos estimar de acordo com os resultados parciais que o método que apresentou uma melhor conservação das características
morfológicas e fisiológicas dos fungos filamentosos analisados foi o de congelamento – 70ºC.
Participantes:
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Resumo:
A telemedicina , especialidade caracterizada pela prática da medicina à distância através do uso de recursos tecnológicos , está emergindo nos últimos anos como uma
forma adicional de atendimento ao paciente . Nos últimos anos, alguns trabalhos foram apresentados avaliando o crescimento da telemedicina em função do número de
publicações científicas realizadas pelo mundo . OBJETIVO: Reproduzir trabalhos já existentes procurando aprimorá-los apresentando um método que possa ser usado
em trabalhos posteriores , avaliando a quantidade de artigos publicada pelo mundo. METODOLOGIA: Para tanto, buscamos em bases de dados da Internet como
Pubmed, Scirus, IEEE, Google News referências baseadas em uma lista de termos revisada criticamente, utilizados nestes trabalhos anteriores. Foram realizadas
análises utilizando gráficos e tabelas que demonstram relações entre indicadores de desenvolvimento, quantidade de artigos publicados por país do instituto de origem
da pesquisa, termos utilizados na chave de busca, um mapa com efeito termodinâmico mostrando as regiões do globo onde existe maior tendência de se publicar.
RESULTADOS: De maneira geral , crescimento em todas as fontes de informação da quantidade de publicações em telemedicina e seus termos relacionados, incluindo
novos os termos para classificação e busca. O Brasil , dentro dessa visão , ocupa uma modesta posição no cenário internacional, entretanto é o maior produtor de artigos
na América do Sul. As comparações com outros indicadores, mostram que a produção de artigos esta relacionada a alguns destes indicadores, enquanto outros não
observou-se nenhuma correlação. CONCLUSÕES: Com base nesses resultados , pode-se dizer que gradativamente ocorre uma maturação na área de telemedicina
com seu crescimento aparecendo em diversas bases de dados científicas espalhadas pelo mundo e é diretamente relacionada com a capacidade de mobilizar recursos
de um pais.
Participantes: Rogério Bueno da Rosa, Felipe Contoli Isoldi, Carlos José Reis de Campos, Paulo Roberto de Lima Lopes
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Resumo:
INTRODUÇÃO
A internet oferece um vasto conteúdo para a educação de estudantes e profissionais da saúde, tanto durante a graduação quanto na especialização e atualização do
conhecimento (Glick, Moore, 2001; Jeanty et al, s.d.; UNIFESP Virtual, 2006). Por meio dela, já é possível a participação em cursos a distância e o acesso rápido, fácil e
gratuito a um imenso volume informações que anteriormente eram centralizadas somente em bibliotecas.
A UNIFESP, como uma das universidades mais conceituadas do país, está sempre aberta à aplicação de novas tecnologias. O Departamento de Informática em Saúde
(DIS-UNIFESP) foi pioneiro no Brasil na pesquisa das novas metodologias, desenvolvimento e implementação de ferramentas educacionais na Internet na área da saúde.
(Sigulem, 1997).
Sendo assim, faz-se necessário conhecermos os perfis dos alunos da graduação da UNIFESP para que se possa fazer um uso cada vez maior, mais objetivo e eficiente
da educação a distância no geral e para cada grupo dentro da Universidade. Esta é a meta deste projeto.
OBJETIVOS
Determinar o perfil de acesso à internet dos alunos de graduação da UNIFESP, de acordo com os diferentes cursos e séries. Isto também poderá guiar um possível
aperfeiçoamento no website da UNIFESP e UNIFESP Virtual de acordo com as necessidades identificadas na análise do perfil de acesso dos alunos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A primeira etapa do projeto consistiu em definir o formulário a ser preenchido pelos alunos. Foram escolhidas aquelas categorias de maior expressão e de mais comum
acesso na rede, que coincidem com a maioria das pesquisas já feitas.
Tendo isto por definido, o formato de apresentação foi definido. Nesta segunda etapa, foi montado um bloco, contendo as folhas do formulário.
A pesquisa será realizada com estudantes de todos os cursos de graduação: Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica, para que
possamos traçar um paralelo entre as séries e cursos. Todos os alunos receberão o bloco com os formulários, devendo responder as seguintes questões a cada acesso
a Internet, em um período de 1 mês.:
- Compras ou pesquisas de preço;
- Navegação ou pesquisas em sites de buscas;
- Multimídia
- Correio eletrônico
- Bate-papo on-line
- Trabalhos e pesquisas escolares
- Busca de emprego
- Jogos on-line
- Cursos on-line educacionais
- Consulta ou uso dos serviços de governo eletrônico (Detran, etc)
- Portais de Notícias
- Sites de Comunidades
- Bancos
A terceira etapa consiste na distribuição dos blocos aos alunos. A imensa dificuldade de encontrar os alunos de internato nos levou a excluir os mesmos da pesquisa,
visto que não têm uma rotina.
A quarta e última etapa consiste em reaver os formulários, já preenchidos, contabilizar os dados e compará-los.
Antes da pesquisa com todos os alunos da graduação, com exceção dos já citados internos, será realizada uma pesquisa com um grupo reduzido de alunos com o
objetivo de testar o instrumento desenvolvido.
RESULTADOS
O primeiro resultado obtido foi o desenvolvimento de um modelo de formulário para pesquisa do perfil de acesso e uso da internet dos alunos de graduação da UNIFESP.
Este modelo de formulário está sendo validado na etapa atual da pesquisa.
Em uma próxima etapa do trabalho, com os dados obtidos da análise dos perfis dos alunos pretende-se aperfeiçoar o website da UNIFESP e UNIFESP Virtual, de forma
que atendam de melhor forma as necessidades dos alunos.
DISCUSSÃO
Para a realização da pesquisa, tínhamos a opção de trabalhar com computador de mão, que facilitaria a tabulação dos dados, ou em papel. Devido ao baixo número
disponível do primeiro meio para um grande número de alunos participantes do projeto, escolhemos a segunda opção.
O bloco contém 50 folhas com o formulário impresso, mais 50 de uso livre pelo aluno. Estes números foram escolhidos na tentativa de otimizar e adequar a necessidade
de preenchimento à técnica utilizada pelas gráficas para a confecção dos mesmos. Foi escolhido o papel reciclado, uma alternativa menos custosa e de boa aceitação,
para a capa do bloco. Houve a necessidade de verba de patrocinador para a fabricação dos mesmos.
Porém, mesmo reduzindo os custos, a falta de tempo e a dificuldade para conseguir um patrocínio, nos limitaram em fazer um maior número de blocos, o que nos levou
a fazer uma pesquisa inicial piloto, com um grupo de alunos, abrindo portas para uma pesquisa mais completa posteriormente.
BIBLIOGRAFIA
Glick TH, Moore GT. Time to learn: the outlook for renewal of patient-centred education in the digital age. Med Educ 2001;35:505-9.
Jeanty P, Sleurs E, Bircher AM, Valero G. Knowledge, education, research and the Web [editorial]. Ultrasound Obstet Gynecol [s.d.];181-87.
Sigulem D. Um novo paradigma de aprendizado na prática médica da UNIFESP/EPM [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1997.
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Resumo:
Introdução: O Objective Structured Clinical Examination (OSCE) é uma metodologia que avalia habilidades clínicas. É composto por uma série de estações – em torno
de 10, dependendo do tema abordado - pelas quais os estudantes fazem um rodízio e são avaliados por um observador dentro de cada estação. A idéia de realizar uma
avaliação on-line parte do pressuposto de que seja possível realizá-la de forma fidedigna e válida, sendo capaz de avaliar o conhecimento clínico do aluno de Medicina.
Transpor o método para o computador resultaria num processo de rápida realização e fácil administração.
Objetivo: Construção de um modelo on-line de avaliação clínica em Cardiologia baseada na metodologia OSCE.
Materiais e Métodos: O público alvo desse trabalho é o estudante de graduação do curso de Medicina. Dessa forma, foram abordados assuntos básicos em Cardiologia
que todo médico deve conhecer e estar apto a diagnosticar e tratar. Por poder ser armazenado em um pequeno espaço físico e, assim, ser usado na Internet, e por
permitir o desenvolvimento de imagens dinâmicas e animadas, foi escolhido o software Macromedia Flash MX® para a confecção do programa.
Resultados: Foi elaborado um modelo de estação para armazenar e apresentar as situações a serem avaliadas. Foram criadas 3 estações. A primeira avalia a capacidade
do aluno tirar uma história clínica de dor e fornecer uma hipótese diagnóstica; a segunda estação é focada no exame de ausculta cardíaca; na terceira estação, o aluno
deve avaliar um eletrocardiograma e fornecer a conduta apropriada para o caso em questão. Para que a avaliação ocorra de forma objetiva, serão utilizados checklists
das tarefas que o aluno deve cumprir em cada estação. Após a realização da tarefa o aluno poderá receber um feedback automático comentando as suas respostas.
Conclusões: Até o presente momento foram criadas 3 estações baseadas na metodologia OSCE. Outras estações deverão ser criadas a fim de poder ser realizada uma
avaliação on-line completa e analisar se a metodologia será capaz de avaliar o conhecimento de alunos de Medicina.
Financiamento: CNPq/PIBIC
Participantes: Renato Shintani Hikawa, Alcides Teixeira Barboza Junior, Monica Parente Ramos, Meide Silva Anção, Daniel Sigulem, Gisele Grinevicius Garbe
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Resumo:
O objetivo deste estudo é desenvolver um Centro de Diagnóstico Virtual no Departamento de Oftalmologia da UNIFESP/EPM, visando atendimento local e à distância
de pacientes com diagnóstico de infecção pelo vírus HIV. O ponto de partida foi o desenvolvimento de uma página na internet para a realização de interconsultas. è
importante salientar que é apenas um pedido de segunda opinião, a condução do caso continua sob responsabilidade do médico solicitante. Para o envio do caso o
paciente deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido sobre sua participação. Com a criação do site foi feito o cadastro dos médicos aptos a opinar sobre
os casos, o solicitante também tem de se cadastrar. O passo seguinte foi a elaboração do questionário, que deve conter as informações mínimas e a possibilidade do
envio de fotos de exames do paciente em questão. Agora, para validação desse sistema e continuidade do projeto, estão sendo realizados testes com fotografias e casos
de pacientes atendidos no serviço de oftalmologia da Unifesp-EPM obtidos através dos seus prontuários. Visamos, com esse estudo, a disponibilização dessa nova
tecnologia para auxílio no atendimento dos pacientes, bem como a capacitação de profissionais da área de saúde.
Participantes: Eduardo Pantaleão Sarraff, Bruno Konno

368

Título:

Desenvolvimento de Biosensores Baseados na Emissão do Európio (III) em Tetraciclina: Colesterol

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Peixoto, P.H.S.; Courrol. L.C.
Pedro Henrique dos Santos Peixoto - Faculdade de Tecnologia de SP
Lilia Coronato Courrol - Mecânica de Precisão / Óptica Técnica-Espectroscopia Óptica

Resumo:
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um biossensor baseado no aumento da banda de emissão do íon Európio III, para determinação do teor colesterol em
solução.
O peróxido de hidrogênio é um dos subprodutos da quebra de algumas moléculas em reações enzimáticas, o qual provoca excitação no complexo EuTc (európiotetraciclina). Para a obtenção do peróxido de hidrogênio foi proposta a utilização da enzima colesterol oxidase, a qual oxida o colesterol formando proporcionalmente
H2O2 como subproduto. Com o decorrer dos estudos de emissão verificou-se que o colesterol puro é um agente excitador da sonda EuTc. Assim não é necessária a
utilização da enzima colesterol oxidase para a formação de peróxido de hidrogênio, fato que tornaria o método mais barato e direto.
Pela primeira vez foi publicada a atividade do colesterol para a sonda európio-tetraciclina em solução. A variação da intensidade luminosa do complexo é determinada
por espectroscopia óptica a qual permite leituras em tempo real da ordem de umol/L. Sendo este o ponto de partida para a determinação de colesterol total em soro ou
plasma humano com a precisão que o método oferece.
Participantes: Pedro Henrique dos Santos Peixoto, Lilia Coronato Courrol
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Resumo:
Introdução: Estudos demonstram que as células progenitoras endoteliais (EPCs) derivadas da medula óssea contribuem para a vascularização tecidual após eventos
isquêmicos, tais como, oclusão arterial de membros inferiores e infarto do miocárdio. Desta forma, a introdução de progenitores vasculares exógenos poderia facilitar a
restauração da revascularização desses órgãos, bem como do tecido renal.
Objetivo: Isolar, padronizar e caracterizar a cultura de células progenitoras endoteliais obtidas da medula óssea de camundongo para seu posterior uso no tratamento de
lesão renal provocada por isquemia.
Materiais e Métodos: Camundongos machos da linhagem CB57BL/6 com 6-8 semanas sofreram deslocamento cervical. Posteriormente foi feita a dissecação do fêmur
seguido do corte das epífises. As células da medula óssea foram isoladas através de injeção intramedular de meio DMEM e coletadas em tubos de 15 ml. A solução foi
purificada com solução Ficoll Histopaque (1077), e formou um anel de células mononucleares que pode ser facilmente retirado com pipeta Pasteur. Estas células
mononucleares foram cultivadas em placas com fibronectina contendo meio de EAGLE modificado por Dulbecco (DMEM), suplementado com soro fetal bovino 5% e
então levadas para incubação a 37° C para aderência das células.
O modelo cirúrgico de isquemia-reperfusão (IR) foi realizado em condições assépticas, porém não estéreis. Os camundongos CB57BL/6 foram previamente anestesiados
com solução anestésica de Cloridrato de Xilazina (Anasedan–VetbrandsTM) 6mg/kg e Cloridrato de Ketamina (Dopalen–VetbrandsTM) 35mg/kg, diluído para um volume
final de 100µl em solução fisiológica à 0,9%, administrado pela via intraperitonial. Após a anestesia foi realizada uma incisão transversal no abdômen do animal, as
vísceras abdominais foram deslocadas para o lado e recobertas com gaze embebida em solução salina até o final do procedimento. Em seguida os pedículos renais
foram clampeados com clipes microvasculares caracterizando o processo isquêmico. Após 45 minutos os clipes foram retirados com o cuidado de avaliar se estava
ocorrendo a reperfusão renal. A sutura da cavidade peritoneal foi realizada com fio absorvível tipo CatGut e a da pele com fio de Nylon monofilamento tipo Prolene 6-0.
Após a cirurgia os camundongos foram mantidos em sistema de aquecimento por 1 hora. Para comprovação da insuficiência renal aguda decorrente do processo cirúrgico
amostras de sangue foram coletadas, com anticoagulante, após a isquemia, 30 minutos, 3, 6, 12 e 24 horas de reperfusão. Para cada tempo do experimento foram
utilizados 5 camundongos. O sangue foi centrifugado à 2500rpm e o plasma utilizado para dosagem de uréia e creatinina no aparelho Bio 200 com o Kit Labtest de Uréia
UV e Creatinina K.
Resultados: As células obtidas da medula óssea dos camundongos apresentaram boa adesão ao substrato e o rendimento médio foi de 1,1X106 células/mL.
Tanto a uréia quanto a creatinina séricas são marcadores da função renal e camundongos normais apresentam níveis de uréia de 54,33 mg/dl e creatinina 0,4 mg/dl que
são valores esperados para esta espécie. Na insuficiência renal aguda esses níveis sofrem elevação. Na isquemia apresentaram níveis de 88,40 mg/dl ± 16,13 de uréia
e 1,44 mg/dl ± 0,39 de creatinina. Já os animais submetidos a reperfusão apresentam 86,7 mg/dl ± 4,12 e 1,04 mg/dl ± 0,28 em 30 minutos, respectivamente de uréia e
creatinina, 101,85 mg/dl ± 15,67 e 1,51 mg/dl ± 0,35 em 3 horas, 147,6 mg/dl ± 25,44 e 1,67 mg/dl ± 0,28 em 6 horas, 128,7 mg/dl ± 48,3 e 1,17 mg/dl ± 0,20 em 12
horas e 271,1 mg/dl ± 41,5 e 3,4 mg/dl ± 1,71 em 24 horas. A análise histopatológica dos rins revelou lesões características desse processo cirúrgico.
Conclusões: Os métodos utilizados para a obtenção das células da medula óssea e do modelo experimental de insuficiência renal aguda foram eficazes.
Participantes:
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Resumo:
O presente trabalho visa avaliar o efeito da eletroacupuntura no ponto Zusanli (EA1) ou nos pontos Zusanli + Neiguan (EA2) em camundongos submetidos ao modelo
da sensibilização comportamental induzida pelo etanol. Como grupos controles do procedimento de acupuntura foram utilizados animais submetidos a acupuntura em
não pontos (Sham) e animais imobilizados sem inserção de agulhas (Imob). Animais do grupo salina receberam salina na fase de aquisição e posteriormente foram
desafiados com etanol (2g /kg). Como esperado, o grupo etanol, que recebeu etanol na fase de aquisição e no desafio, mostraram uma expressiva sensibilização
comportamental quando comparados aos animais do grupo salina. Somente o procedimento de acupuntura nos pontos Zusanli + Neiguan (EA2) bloqueou a aquisição
da sensibilização comportamental em animais tratados com etanol. Ainda está sendo estudado o efeito da acupuntura na expressão da sensibilização comportamental
induzida pelo etanol. Após a finalização dos testes comportamentais serão realizados estudos imuno-histoquímicos para a proteína c-Fos, bem como a avaliação dos
níveis de RNAm da proteína Homer1a no hipocampo, estriado e córtex frontal destes animais.
APOIO FINANCEIRO: CNPq e FAPESP.
Participantes: Renato Filev, Tiago N. Carvalho, Jair Guilherme dos Santos Junior, Ysao Yamamura, Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello, Angela Tabosa
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Resumo:
Em animais de laboratório, a lesão de hipocampo não afeta algumas tarefas, como por exemplo, o condicionamento clássico de medo ao som (CCLAS), enquanto outras
são afetadas pela lesão, como o condicionamento clássico de medo ao contexto (CCLAC). Existem resultados controversos na literatura em relação ao efeito da lesão
de estriado ventral (região que recebe projeções do hipocampo) sobre a memória emocional. O objetivo do presente trabalho foi investigar o papel do estriado ventral
nas tarefas de CCLAS e de CCLAC.
Ratos Wistar foram submetidos à lesão bilateral eletrolítica (1 mA/10 s) do estriado ventral. Os animais controles passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico, sem
receber a lesão. Após a recuperação da cirurgia os animais foram submetidos as tarefas comportamentais. Para o CCLAS, os animais foram colocados em uma caixa
de condicionamento onde receberam 5 pareamentos som-choque (80dB/5s, 1mA/1s) e testados 24h depois, em um novo ambiente, onde receberam após 3 minutos 5
sons. O tempo de congelamento/ min por um total de 6 minutos foi anotado. Para o CCLAC, os animais foram colocados na caixa de condicionamento e, ao final de 5
minutos receberam 5 choques nas patas (1mA/1s). 24hs depois (teste 1), o animal foi colocado no mesmo contexto do treino e o tempo de congelamento foi registrado
durante 5 minutos. Os mesmos animais utilizados no experimento anterior foram reconduzidos ao aparelho de teste por mais três dias (dias alternados) para se analisar
a extinção do aprendizado, onde permaneceram por 5 min. 48 horas após o último teste de extinção, foi medida a ambulação e o tempo de congelamento dos animais
no Campo Aberto, por 5 minutos.
No CCLAS, observou-se que os dois grupos não diferem no tempo de congelamento no dia do teste. Por outro lado, no CCLAC, observou-se que os animais com lesão
de estriado ventral apresentaram maior tempo de congelamento do que os animais controles no dia do teste 1 (p<0,05). Na extinção, independentemente do grupo o
tempo total de congelamento diminui no decorrer dos testes comportamentais (dia 1 > dia 2 > dia 3 > dia 4). Na atividade locomotora, não foi observada diferença entre
os grupos.
Estes resultados sugerem que o estriado ventral pode estar de alguma forma envolvido no CCLAC, mas não com o CCLS. Como o estriado ventral é formado por dois
núcleos distintos (accumbens “core” e “shell”), lesões seletivas em um próximo estudo, poderiam esclarecer melhor o papel desta região na memória emocional.
Apoio Financeiro: AFIP, CNPq, FADA, FAPESP
Participantes: Roberta Bullio Ferrari, Tatiana Lima Ferreira, Maria Gabriela Menezes Oliveira
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Resumo:
O diabetes mellitus é a síndrome clínica heterogênea em que anormalidades endócrino-metabólicas alteram a homeostase do organismo, levando freqüentemente a
quadros de hiperglicemia. Situa-se entre as dez principais causas de morte nos países ocidentais, havendo, só no Brasil, cerca de cinco milhões de diabéticos.
Projetos do laboratório de Fisiologia Renal pretendem ampliar os poucos estudos na literatura que abordam os efeitos, precoces e tardios, do diabetes tipo I materno
sobre a função vascular e renal da prole. Utilizamos ratos machos e fêmeas Wistar provenientes do biotério central da Escola Paulista de Medicina-UNIFESP, com peso
inicial variando de 250-330g. O diabetes mellitus foi induzido por estreptozotocina nas ratas e após confirmação do estado diabético, foram colocadas para cruzamento.
Dois grupos, foram constituídos: o primeiro, apenas com o tampão citrato dado, constituindo o grupo de mães controle (MC) e o segundo, de mães diabéticas (MD). As
proles foram denominadas de C e DO, respectivamente. Foram analisados peso corpóreo e renal das proles, proteinúria de 24 horas, pressão arterial sistêmica, (PA)
função renal aos 3 meses e morfometria renal. Verificou-se que à partir de 2 meses de idade a PA estava significantemente elevada. Proteinúria não foi observada. O
número de nefros não mostrou alterações quando a prole C foi comparada a prole DO. Estes dados mostram hipertensão precoce no modelo DO não acompanhado de
queda do número de nefros.
Participantes:

Fabiana Yuri Ifuko, Frida Zaladek Gil, Maria de Fátima Cavanal, Eduardo Sato, André Luís Laranjeira Forte
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Resumo:
O ócio tem por definição um tempo de descanso, onde se realizam trabalhos mentais leves. Mulheres de meia idade são socialmente ativas, estão atravessando um
período de mudanças corporais, estão em boa forma física, cognitiva e emocional. Objetivo: identificar as atividades realizadas por mulheres de meia-idade no seu tempo
livre. Participantes: Foram entrevistadas 27 mulheres com idades entre 35 e 64 anos ( média de idade: 47 anos); 89% tinham ensino superior completo e 11%, o ensino
médio; 74% são casadas e 26% são solteiras ou divorciadas. Para cada mulher entrevistada, foi entrevistada uma pessoa que convive com ela. Instrumento: Foi elaborada
uma entrevista semi-estruturada sobre as atividades realizadas nos momentos de ócio em diferentes situações, onde cada pergunta poderia ter mais de uma resposta.
Procedimento: O questionário foi aplicado, de forma individual, nas pessoas que aceitaram participar deste estudo. As respostas foram organizadas em categorias e
analisadas de forma comparativa. Resultados: Quando não há nada para fazer, constatou-se que as mulheres exercem atividades, predominantemente, ativas (que
precisam de ações conscientes para ocorrerem, como ler ou fazer ginástica) e individuais (que não necessitam de outra pessoa para que ocorram, como ler ou assistir
televisão). Quando estão com insônia, exercem atividades, predominantemente, passivas e 100% das atividades são exercidas de forma individual. Quando estão na
praia e o clima está chuvoso, as atividades são, em sua maioria, ativas e sem a necessidade de um acompanhante. Quando acaba a energia elétrica, as mulheres
exercem atividades, predominantemente, passivas e individuais. Quando estão na sala de espera de um médico, as mulheres exercem atividades 100% das vezes ativas
e na maioria das vezes de forma individual (principalmente leitura). Quando as mulheres estão de repouso por causa de uma doença, elas exercem atividades,
predominantemente, passiva, também de forma individual. Quando estão de férias, as mulheres fazem mais atividades ativas e acompanhadas, como viajar. Os indivíduos
que convivem com estas mulheres dizem que, quando elas não tem nada para fazer, alternam em atividades ativas e passivas e, predominantemente, de forma individual.
Notamos que mulheres solteiras exercem atividades, em sua grande maioria, ativas e individuais, ao contrário das casadas, que exercem atividades mais balanceadas
entre ativas e passivas, mas também, na sua maioria, de forma individual. Conclusão: Este estudo demonstrou que mulheres de meia idade aproveitam seu tempo livre
para descansar utilizando atividades mais leves e que não dependam da presença de outra pessoa. Embora a televisão esteja presente, este grupo prefere atividades
mais ativas. O fonoaudiólogo necessita conhecer as características das etapas de desenvolvimento de seus pacientes, para que possa ter mais subsídios ao proporem
uma terapia, facilitando, desta forma, a adesão ao tratamento e sua eficácia.
Participantes: Ricardo Ferreira Barison, Andrea Gomes Adas, Thais Rinaldi Pinto, Thays Bueno Takeda, Teresa Helena Schoen-Ferreira
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Os linfonodos são o primeiro local de disseminação do melanoma cutâneo. A biópsia do linfonodo sentinela (LS), descrita por Morton em 1992, está
indicada para os pacientes portadores de melanoma cutâneo com Breslow maior ou igual a 0,76mm, ulceração presente, Clark acima de IV e com doença localizada, ou
seja, sem evidência clínica de metástase tanto locorregional quanto à distância (recorrência da doença). A biópsia do LS define quais pacientes são candidatos
apropriados para linfadenectomia completa, reservando para seguimento os pacientes com linfonodo sentinela sem micrometástases.
OBJETIVO: Avaliar o impacto da pesquisa do LS em pacientes com melanoma cutâneo com Breslow maior ou igual a 0,76 mm.
MÉTODO: Foram avaliados 90 prontuários de pacientes submetidos a biópsia do linfonodo sentinela, no período de 1999 a 2005, na qual se utilizou linfocintilografia préoperatória e corante vital no intra-operatório.
O linfonodo sentinela foi submetido a exame histopatológico convencional e estudo imuno-histoquímico, na tentativa de identificar micrometástases.
Os pacientes foram selecionados de forma consecutiva e não randomizada.
Foram avaliados idade, sexo, dados do tumor primário (localização, tipo histopatológico, ulceração, Breslow e Clark), positividade histopatológica do LS, tempo de
acompanhamento, recorrência e estado atual do paciente. A espessura de Breslow foi dividida em quatro categorias: A (0 a 1mm), B (1,01 a 2,0mm), C (2,01 a 3,0mm)
e D (>4,0mm).
Para a comparação dos dados obtidos, foi utilizado qui-quadrado ou teste exato de Ficher.
RESULTADOS: Dos 90 pacientes estudados, dez foram excluídos e a média do tempo de acompanhamento foi de 30 meses. Destes, 25 (31,3%) pacientes apresentaram
LS positivo e 55 (68,7%), LS negativos.
Do grupo de pacientes com LS positivo, 37,5% se encontravam com Breslow acima de 4mm, já do grupo de pacientes com LS negativo, apenas 16,4%.
Comparando-se a espessura de Breslow com a positividade do LS, verificou-se diferença estatisticamente significante, confirmando esta relação (p=0,041).
Do grupo de pacientes que apresentaram LS negativo, somente 15,1% tiveram recorrência da doença, enquanto no grupo de pacientes com LS positivo a
recorrência surgiu em 36,4% dos casos, mostrando uma tendência da relação entre a recorrência e a positividade do LS (p=0,062). Alem disso, houve uma relação
estatisticamente significativa entre a recorrência e os óbitos ocorridos (p<0,001).
CONCLUSÃO: A biópsia do LS contribuiu para um estadiamento mais acurado e uma programação mais adequada do tratamento, de acordo com os dados da literatura.
Participantes:

Luciana Garbelini Sanches, Thaís Cardoso de Mello Tucunduva, Andrea Fernandes Oliveira, Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos
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Resumo:
Introdução Relação interpessoal anômala é um termo utilizado para definir tanto a comunicação telepática quanto o papel que os sujeitos comunicantes nela desempenham. Ela
é anômala, no sentido dado pelo historiador da ciencia Tomas Kuhn , porque sua ocorrência não pode ser reduzida ao paradigma científico atual, exigindo mudanças
paradigmáticas radicais. Precognitiva quando a informação telepática aparentemente “viaja no tempo”, estando os sujeitos comunicantes numa coordenada temporal
diferente.
Os testes de escolhas forçadas ganharam mais atenção a partir do inicio do século XX, quando J. B. Rhine e sua esposa dedicaram -se de forma sistemática a esse
tipo de estudo, o que contribuiu para a entrada do estudo da telepatia e da precognição (bem como da clarividência) no universo acadêmico.
De um modo geral é considerado um teste de escolhas forçadas aquele em que o receptor tenta adivinhar qual, dentre um numero limitado de opções foi o escolhido
aleatoriamente, na presença (teste de telepatia), ou na ausencia (teste de clarividência) de um emissor.
Através dos testes de escolhas forçadas foi possível demonstrar a existencia da telepatia, clarividencia, e da precognição.
Objetivos 1 - Realizar um estudo bibliográfico sobre telepatia e relação interpessoal
2 - Desenvolvimento e realização de um teste de escolhas forçadas de telepatia precognitiva afim de comparar a diferença de desempenho entre duplas que são
afins e duplas que não se conhecem.
Resultados Analizando parte expressiva da literatura relevante a pesquisa, alcancei até agora as seguintes conclusões:
1 - Há evidências da precognição.
Se a telepatia e a clarividência representam anomalias um tanto estranhas, a precognição o é muito mais, ao ir de contra a linha convencional do tempo e pretender
que um efeito antecipe uma causa.
A meta-analise feita por F. Steinkamp e Cia publicada em 1998 no entanto, mostrou que praticamente não há diferença no que diz respeito a dificuldade de
demonstração, entre a telepatia, clarividência e a precognição.
A medida da precognição ( 0.010) e da clarividência e telepatia ( 0.009) foram praticamente idênticas. Os testes t mostraram uma distinção não significativa entre
os tamanhos de efeito de todos o estudo.
2 - Há um aumento do efeito telepático com experiencias em grupo.
De longa data sabe-se que o numero de sujeitos experimentais atuando concomitantemente tanto como receptores, quanto como emissores tende a aumentar a
pontuação em qualquer tipo de teste telepático.
Em 2004 pesquisadores do Instituto Metapsiquico Internacional publicaram um estudo dessa natureza. Foram ao todo 240 sessões conduzidas durante sete anos.
Foi concluido que quanto maior for o grupo de emissores ou/e receptores, tanto mais significativo foram os resultados.
3 - Tanto o emissor quanto o receptor são importantes num experimento telepático.
Nos testes de escolhas forçadas existem estudos mostrando que havendo vinculo afetivo entre o emissor e o receptor telepaticos, haverá também uma pontuação
muito acima (numa relação de afinidade) ou muito abaixo (numa relação de aversão) do esperado pelo acaso. Em duplas sem laços afetivos os resultados aproxiam-se
do acaso.
Existe também, um número considerável de experimentos objetivando analisar o efeito do emissor telepático, comparando testes de clarividência com os de telepatia.
J. Palmer em 1978 publicou uma revisão bastante criteriosa de todas elas, e constatou que a marcação era sempre mais alta nos experimentos de telepatia do que
nos de clarividência. Experimentos do gênero foram replicadas por vários autores. Lalsingh Harribance, atuando como receptor experimental, num estudo conduzido
por Klein e públicado em 1972, conseguiu apresentar resultados acima da chance apenas nos testes em que havia um emissor. Curiosamente Harribance foi capaz de
ser bem sucedida quando sabia que o alvo não era emitido por nenhum emissor, parecendo que em tal situação seu psiquismo utilizava a clarividência como
compensação.
Experimento piloto Partindo do estudo da literatura pertinente, foi possível montar uma metodologia experimental muito simples capaz de testar a telepatia em função da afinidade ou
neutralidade afetiva entre os sujeitos experimentais. Optou-se para isso por um experimento precognitivo, aonde o receptor tenta prever qual será a ordem de alvos
zener, escolhidos ao acaso através de uma tabela de números aleatórios, e que o emissor tenta enviar “do futuro”. A fim de verificar a aplicabilidade de uma tal proposta,
estará sendo realizada um projeto piloto com a mesma metodologia, com 6 duplas experimentais (três duplas afins, três duplas que se desconhecem). Espera-se uma
diferença significativa no desempenho entre os dois grupos, mostrando-se mais alto entre as duplas que se conhecem.
Participantes: Mauricio Henrique Alves Gomes
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Resumo:
O grupo de adultas-jovens é o que mais contribui no percentual da população brasileira e da área urbana. Além de serem pacientes em consultórios de fonoaudiologia,
são também acompanhantes de pais ou filhos durante a consulta. Ócio é momento onde se pode escolher o que se quer fazer, é a ausência de tarefas e deveres
programados. Este trabalho visa identificar os interesses de adultos-jovens do sexo feminino no período de ócio. Para isso, foram entrevistadas vinte jovens, com idades
entre 19 e 35 anos, e vinte pais de mulheres desta faixa etária. Na entrevista semi-estruturada, que continha perguntas que abrangiam os momentos livres do cotidiano,
cada indivíduo poderia dar mais de uma resposta aos itens. Os participantes responderam a entrevista de forma individual. As respostas foram analisadas individualmente
e agrupadas em categorias. A maioria das atividades realizadas pelas jovens eram individuais e relaxantes, seu tempo disponível é restrito e seus interesses são bastante
variados. Posteriormemente serão feitas propostas para melhorar o atendimento fonoaudiológico com base nos comportamentos encontrados.
Participantes: Ana Carolina Argondizo de Rosis, Renata Souza Fonseca, Nathalia Oliveira Bortolatto, Vivian Ribeiro Comote, Teresa Helena Schoen-Ferreira
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Resumo:
Introdução: A divulgação e recuperação da informação científica são realizadas de forma objetiva e padronizada. A ausência de um padrão para a formatação da citação
ou expressão das sedes de pesquisa nas Normas de Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication) acarreta uma falta de uniformização na tradução ao inglês desse quesito, gerando dificuldade aos pesquisadores no envio de manuscritos para
publicação em periódicos internacionais.
Objetivo: Propor uma padronização, no idioma inglês, na formatação da citação da sede da pesquisa.
Métodos: A partir das 3 publicações mais recentes dos 20 primeiros periódicos disponíveis no Portal Brasileiro de Informação Científica - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com maior fator de impacto durante a ano de 2004, segundo levantamento na base de dados ISI Web of
Knowledge Journal Citation Reports no biênio 2004-2005, extraíram-se os formatos das citações das sedes de pesquisa. Realizou-se uma analogia ao escalonamento
hierárquico institucional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e os formatos mais freqüentes, no idioma inglês, foram adotados como padrão a ser sugerido
para citar as sedes de pesquisa ao envio dos artigos.
Resultados: Em relação à citação “Departamento”, padronizou-se “Department of ...” (sendo “...” o nome em inglês do Departamento), à citação “Programa de PósGraduação” “... Program”, “Disciplina” “Division of ...”, “Órgãos, Grupos e Associações” “... Group”, “Setor” “Section of ...”, “Centro” “Center for ...”, “Unidade” “... Unit”
“Instituto” “Institute of ...”, “Laboratório” “Laboratory of ...” e “Grupo” “Group of ...”.
Conclusão: A padronização proposta uniformiza, no idioma inglês, a citação das sedes de pesquisa para a submissão de artigos para publicação.
Participantes: Rafael Fagionato Locali, Bernardo Hochman, Renato Santos de Oliveira Filho, Ricardo Leão de Oliveira, Saul Goldenberg, Lydia Masako Ferreira
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Resumo:
A lesão de isquemia/reperfusão (IR) pode ser definida como o conjunto de lesões decorrentes da privação e do restabelecimento do suprimento de oxigênio a órgãos e
tecidos. No rim, a lesão de IR é o principal fator etiológico da insuficiência renal aguda (IRA), definida como a redução em horas a dias da taxa de filtração glomerular.
Hoje, a lesão de isquemia e reperfusão é considerada uma síndrome inflamatória, onde elementos da imunidade inata e adaptativa (linfócitos T CD4+) são os principais
mediadores. As células NKT são subpopulações linfocitárias envolvidas na tolerância ao próprio e a aloantígenos. Observou-se que alterações qualitativas e quantitativas
nas células NKT estavam presentes em modelos animais de auto-imunidade, transplante de pele e infecções virais, demonstrando sua capacidade de regular resposta
imune. Nós acreditamos que a imunidade inata possa ser também regulada pelas células NKT em vigência de uma agressão isquêmica. Objetivos: avaliar o papel das
células NKT nos animais submetidos a IR.Materiais e Métodos: animais nocautes para células NKT (CD1d), e seus respectivos grupos controles (selvagens), foram
submetidos a IR por clampeamento bilateral dos pedículos arteriais. Os animais foram sacrificados com 6, 24, 48 e 120 horas após a reperfusão, onde foram colhidos
materiais para avaliar a função renal (dosagem bioquímica de creatinina e uréia sérica), morfometria renal e estudar a participação das citocinas/quimiocinas pró e antiinflamatórias. Na dosagem bioquímica os valores dos níveis de creatinina plasmática dos grupos C57 Bl/6 e C57 Bl/6 CD1d nos períodos de 0 h sem isquemia e 24hs
após isquemia de 45 min. e reperfusão foram 0 hs sem isquemia 0,511mg/dl e 0,528mg/dl e 24 hs após isquemia 2,05mg/dl e 1,59mg/dl respectivamente já os níveis
de uréia foram 0 hs sem isquemia 50,77mg/dl e 64,29mg/dl e 24 hs após isquemia 294,22mg/dl e 241,85mg/dl respectivamente.
Discusao / Conclusão
A metodologia usada como modelo de IR para IRA foi alcançada com sucesso. Pudemos observar que a creatinina e uréia plasmática estiveram significativamente
elevadas nos camundongos com IR após 24 hs.
O conhecimento dos mecanismos da lesão de isquemia renal advém, basicamente, do estudo da patogênese da IRA. A contribuição da pesquisa na área básica é
inegável, tanto na exploração dos mecanismos patogenéticos, quanto na avaliação de potenciais intervenções terapêuticas, portanto alterações fisiológicas já foram
encontradas, no que se diz respeito à filtração renal, ate o presente momento, falta sabermos quais as reais alterações a nível celular, e a participação dos outros
elementos já citados.
Participantes:

Nilberto Moratti De Avilla Rocha
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Resumo:
O melanoma é o tumor mais comum e sua incidência aumenta rapidamente no mundo, correspondendo à neoplasia resultante da malignização de melanócitos advindos
da crista neural que migram durante desenvolvimento embriológico para a pele, mucosa ectodérmica, úvea e meninges. De acordo com sua origem e evolução, o
melanoma pode ser cutâneo, ocular, de mucosas e de meninges. Foi demonstrado em nosso laboratório que células de melanoma murino da linhagem B16F10, quando
colocadas em contato com células B-1 in vitro, têm seu poder metastático aumentado. As células B-1 diferem primeiramente das B convencionais por expressarem
marcadores de superfície como Mac-1, IgM, IgD e B220. O presente projeto tem como objetivo verificar se há interação física entre B16F10 e B-1 in vivo. Camundongos
C57Bl/6 foram depletados de células B-1 e injetados com B16F10 para formação de focos metastáticos, após 10 dias foram injetadas células B-1 marcadas com CFDA
e dois dias após, foi feita histologia do pulmão, na qual foi verificada presença ou não de células B-1. Na observação das laminas confeccionadas foram encontradas
células marcadas com o corante fluorescente CFDA
Participantes: Bruno Camolese Vivanco, José Daniel Lopes
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Resumo:
Introdução: O uso dependente do cigarro de tabaco é atualmente a principal causa de morte no mundo, uma questão de saúde pública prioritária em diversos países e
paradoxalmente, um comportamento passível de prevenção. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que haja hoje no mundo 1 bilhão e 200
mil fumantes e que 3 milhões e quinhentos mil destes morrem por ano em decorrência do uso do tabaco. Este número tenderá a crescer, elevando-se a 10 milhões de
mortes por ano nos próximos 10 anos, a maioria destas, nos países em desenvolvimento.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, existem atualmente no Brasil 30,6 milhões de fumantes, 90 % dos quais iniciaram seu uso entre os 5 e 19 anos de idade.
A faixa etária que concentra um maior número de fumantes é entre os 20 e 49 anos. O I Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas realizado no Brasil
em 2001 revelou que 50% da população brasileira acima de 35 anos já consumiu cigarro em algum momento da vida. Estima-se que no Brasil 80 mil pessoas morram
precocemente devido ao uso crônico do tabaco por ano e que este número vem aumentando anualmente. É preciso portanto, formular políticas públicas efetivas e a
base de dados para esta tarefa vem dos levantamentos epidemiológicos.
Outro aspecto relevante que deve ser considerado na elaboração da intervenção terapêutica para estes pacientes é seu estado motivacional. Sabe-se que muitos
fumantes desejam parar de fumar, mas poucos buscam efetivamente ajuda ou aderem ao tratamento. Prochaska e DiClemente (1987), definiram os seguintes estágios:
pré-contemplação, a contemplação, a determinação, a ação e a fase de recaída. Assim este trabalho tem como objetivo investigar o perfil dos usuários de tabaco que
buscam tratamento, quanto à motivação para fazê-lo.
Método: O serviço ambulatorial TRATFUMO é gratuito e está em funcionamento desde de 20 de março de 2006 na Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (UNIAD)
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Fazendo parte de um protocolo de entrevista inicial aplica-se o questionário URICA (University of Rhode Island
Change Assessmente Scale). Este instrumento foi validado no Brasil por Margareth de Oliveira em 1998. Ele permite observar em qual dos estágios motivacionais
encontram-se os pacientes ao iniciar o tratamento.
Resultados: 110 pacientes homens, entre 18 e 55 anos buscaram o TRATFUMO para cessar de fumar. A idade média da amostra foi de 43 anos; sendo 66% casados e
13,6% solteiros. Com Ensino Médio completo apresentaram-se 33,6% e 21% com Ensino Superior completo, portanto a maioria com boa escolaridade. A renda média
familiar de até 3 salários mínimos foi referida por 13,6%; de 3 a 5 por 36,3%; 5 a 10 por 18% e 10 a 20 por 13,6%. Estavam empregados, 60% dos fumantes. Em relação
à dependência de nicotina, 68% apresentaram-se dependentes graves; a média de anos de uso do cigarro de tabaco foi de 27,5 anos, sendo que apesar deste uso
crônico, apenas 16% buscaram tratamento anteriormente. Em relação à motivação para o tratamento obteve-se os seguintes escores: 2,2% estavam em précontemplação; 38% estavam em contemplação e 18% estavam prontos para a ação, isto é, mais aptos a cessar o consumo de tabaco.
Discussão: Nos estudos sobre a motivação para tratamento em indivíduos com transtorno dependente por uso de substâncias psicotrópicas diversas, observou-se que
a maioria dos pacientes encontravam-se em estágios de pré-contemplação (40%) e contemplação (40%) ao adentrarem o tratamento e portanto, o prognóstico em
relação à adesão e efetividade era reservado. Isto não ficou demonstrado neste estudo, que mostrou 18% dos fumantes prontos para a ação. De outro lado, alguns
trabalhos mostram que estar motivado para tratar-se não garante que o paciente assim o faça.
Conclusão: Diante dos resultados é preciso que se observe adequadamente o perfil dos usuários do serviço para acertar os recursos à necessidade da demanda. Manter
sempre em observação a motivação do fumante, sabidamente instável durante o tratamento, pode melhorar a efetividade da intervenção. O investimento em técnicas
motivacionais, ajustadas à cultura de cada local, pode ter um papel muito importante nas intervenções mais breves, as mais aplicadas na atualidade para tratar o
dependente de nicotina.
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Resumo:
Introdução: As modalidades terapêuticas utilizadas para o tratamento do quelóide são empíricas, uma vez que a sua fisiopatologia não está totalmente elucidada. Dentre
as terapias disponíveis encontram-se a placa de silicone e o acetonido de triancinolona tópico. Ambos são tratamentos não invasivos, com respaldo científico na literatura
e sem efeitos colaterais decorrentes da sua utilização, porém com efetividade terapêutica comparativa controversa.
Objetivo: Comparar a efetividade do acetonido de triancinolona tópico e da placa de silicone no tratamento do quelóide.
Método: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados eletrônicas da Medline (via a interface da Pubmed), Lilacs (via interface da Biblioteca
Virtual de Saúde), Web of Science (via ISI - Institute for Scientific Information - Web of Knowledge) e Base de Dados da Cochrane de Revisões Sistemáticas, até o dia
10 de maio de 2006. A estratégia de busca utilizada foi formulada a partir de descritores, sinônimos e siglas para acetonido de triancinolona, placa de silicone e quelóide,
agrupados de forma a construir uma estratégia de alta sensibilidade e baixa especificidade. Essa estratégia foi adequada ao sistema de recuperação adotada por cada
base de dados. Não foram realizadas limitações na recuperação dos estudos quanto ao seu idioma, data de publicação e seu desenho de pesquisa. Planejou-se verificar,
também, todos os artigos relacionados obtidos pela recuperação primária dos estudos, e suas respectivas referências. Somente ensaios clínicos controlados e
randomizados, ou quasi-randomizados, que comparam a efetividade do acetonido de triancinolona tópico e das placas de silicone no tratamento do quelóide fizeram
parte da revisão. Não foram realizadas restrições quanto à idade, gênero e cor da pele dos pacientes, assim como da origem e idade da cicatriz queloideal, podendo
esta também estar ou não em atividade clínica. Os desfechos clínicos avaliados foram a regressão do tamanho do quelóide em extensão e espessura, e a atenuação
dos sintomas de atividade clínica, como dor, prurido e hiperemia. Dos estudos recuperados com a estratégia de busca, dois pesquisadores, de forma independente,
realizaram a triagem e verificaram a qualidade metodológica dos mesmos, excluindo-se os estudos que não se enquadravam nos critérios de inclusão. As discrepâncias
entre ambos foram resolvidas por discussão e consenso. Para análise descritiva dos dados considerou-se os desfechos clínicos como variáveis qualitativas de escala
categórica nominal. Programou-se realizar as comparações dos efeitos estimados entre as duas intervenções no programa Review Manager (RevMan 4.2.8), com
resultados expressos como risco relativo (RR) com 95% de intervalo de confiança (IC), e gráficos construídos em modelo randômico. Planejou-se aplicar testes de
sensibilidade nos resultados de subgrupos e na estimativa do efeito global.
Resultado: A estratégia de busca recuperou 8 artigos na base de dados da Medline, 0 na Lilacs, 14 na Web of Science e 13 na Base de Dados Cochrane de Revisões
Sistemáticas, sendo 8 revisões completas e 5 protocolos de revisão. Assim, recuperou-se 35 artigos. Com base nos critérios de inclusão estipulados, nenhum estudo foi
incluído do total recuperado.
Conclusão: Não existem ensaios clínicos controlados e randomizados que comparem a efetividade da placa de silicone com acetonido de triancinolona tópico. Portanto,
são necessários ensaios clínicos randomizados para detectar possíveis diferenças entre os tratamentos propostos.
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Resumo:
Introdução
O uso de programas educacionais multimídia elaborados em computadores, integrando recursos multisensoriais como textos, sons, gráficos, imagens e animações,
fornece aos usuários participação ativa no processo de aprendizagem.
No estudo de sons cardíacos, verificou-se um aumento da taxa de identificação dos sons de 36% para 62% após o uso de simuladores (Horiszny, 2001).
Foi realizada uma revisão da literatura e verificou-se que há diversos programas para uso no ensino médico de sons, sinais e imagens cardíacas, a maioria disponível
na língua inglesa. No Brasil, entretanto, não existe um material que integre recursos audiovisuais para o estudo de ausculta cardíaca.
Considerando a importância do estudo da ausculta cardíaca e a melhora da proficiência com o uso de simuladores, propõe-se a criação de programa educacional em
cardiologia, para uso via Internet, inédito no Brasil.
Objetivo
Desenvolver o módulo de Aspectos Patológicos do Programa Educacional em Cardiologia para estudo, por meio da Internet, de sons cardíacos em situações patológicas.
Materiais e métodos
Os sons cardíacos estão sendo obtidos de pacientes, mediante autorização, nas enfermarias e ambulatórios do Hospital São Paulo. Foram capturados com um
estetoscópio digital, 3M Littmann ® Electronic Stethoscope Model 4000, transmitidos a um microcomputador, via Infra Vermelho, para, por fim, serem editados em um
programa específico, WavePad v3.03.
Foram produzidas imagens e animações gráficas em microcomputadores usando-se o programa Macromedia Flash MX ® para uso juntamente com os sons.
Resultados
Até o momento foram obtidos sons cardíacos de pacientes correspondendo a aspectos patológicos (estenoses e insuficiências).
O conteúdo está apresentado em 13 telas por meio de textos explicativos, sons, imagem com indicação da área de ausculta e fonograma do som.
São disponibilizados ainda, links para outros sites na Internet sobre os temas abordados, com o intuito de oferecer informações complementares ao programa.
Discussão
Como visto na literatura disponível, o estudo com o apoio de materiais digitais facilita e reforça o aprendizado. Dentro desta linha, programas computadorizados para
estudo da ausculta cardíaca têm um grande potencial na formação médica.
Os resultados preliminares apontam que o programa desenvolvido é de fácil navegação, contendo imagens e sons referentes à ausculta cardíaca normal e às patologias
mais importantes que todo médico Clínico Geral deve ser capaz de identificar.
Juntamente a este trabalho de iniciação científica foi realizado outro trabalho similar e complementar a este, abordando os Aspectos Fisiológicos da Ausculta Cardíaca.
Os produtos finais dos dois trabalhos funcionarão de forma integrada.
Em uma segunda fase do projeto pretende-se realizar uma avaliação do programa com os alunos de graduação da UNIFESP/EPM.
Este trabalho contou com o apoio do CNPq, que forneceu uma bolsa mensal de iniciação científica no período 2005/2006
Bibliografia
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Resumo:
Introdução: A literatura registra grande variação nos índices de resistência a fluconazol observadas em amostras de Candida tropicalis, com índices de 0 a 35%. Esta
variação faz supor que o fenômeno in vitro conhecido como ´´trailing´´, que é caracterizado pela inibição parcial de inóculo na presença de drogas fungistáticas, esteja
sendo interpretado como resistência. Devido a essa discrepância de resultados, Arthington-Skaggs e cols.,(1999), sugeriram a técnica de quantificação de ergosterol
para determinar valores de CIMs em cepas que apresentam ´´trailing´´. Objetivos: 1.Descrever o perfil de susceptibilidade de cepas de C. tropicalis isoladas de episódios
de fungemia frente a fluconazol, 2.Avaliar a prevalência de cepas de C. tropicalis com o fenótipo ´´low-high MICs´´ observados em leitura após 24 e 48 horas de incubação
e 3.Utilizar a quantificação de ergosterol como ferramenta para descriminar cepas verdadeiramente resistentes a fluconazol entre aquelas com ´´trailing´´. Material e
Métodos: Foram incluídas 224 cepas de C. tropicalis provenientes de episódios de candidemia que foram encaminhados ao Laboratório Especial de Micologia, durante
o período de 2000 a 2005. Após triagem utilizando-se meio cromogênico CHROMagar- Candida, os isolados de foram identificados por análise do perfil bioquímico pelo
método comercial ID32C e análise de microcultivo. O perfil de susceptibilidade das amostras frente à fluconazol foi realizado pelo método de microdiluição em caldo, de
acordo com a normatização do documento do CLSI M27-A2 (2002). Os valores de CIMs foram obtidos nas leituras após 24 e 48 horas de incubação, utilizando critérios
visuais e espectrofotométricos. A metodologia padrão utilizada para quantificar ergosterol de células fúngicas foi realizada de acordo com a técnica desenvolvida por
Arthington-Skaggs e cols., 1999. Resultados: O perfil de susceptibilidade das 224 cepas de C. tropicalis frente à fluconazol foi analisado pelo método de microdiluição
em caldo, de acordo com o documento CLSI M27-A2 (2002). Com relação às leituras realizadas após 24 horas de incubação, os valores de CIM50 foram de 0,5µg/mL
para a leitura espectrofotométrica e 1,0 µg/mL para a leitura visual. Já os valores de CIM90 foram de 4,0µg/mL para a leitura espectrofotométrica e 8,0 µg/mL para
leitura visual. Com relação às leituras realizadas após 48 horas de incubação, os valores de CIM50 e CIM90 foram de 2,0µg/mL nas duas leituras e os valores de CIM90
foram de 8,0µg/mL também nos dois critérios de leitura. Houve uma concordância entre os resultados das leituras visual e espectrofotométrica de 96,87% e 98,21%
após 24 e 48 horas de incubação, respectivamente. O fenômeno de trailing esteve presente em apenas 87 (38,83%) isolados após 24 horas de incubação, sendo que
destas 9 (10,35%) foram classificados como trailing moderado/intenso. Já em relação às leituras realizadas após 48 horas de incubação, 118 (52,67%) isolados
apresentaram crescimento de trailing e 32 (27,11%) foram classificados como trailing moderado/intenso. Todas as 20 (8,92%) cepas que apresentaram valores CIMs
&#8805;16µg/mL em qualquer leitura após 24 horas de incubação foram submetidas à quantificação de ergosterol de suas membranas, em ensaios com exposição a
diferentes concentrações de fluconazol. Destes 20 isolados, 17 (85%) foram considerados sensíveis (CIMs &#8804;4µg/ml) e apenas 3 (15%) isolados foram
considerados resistentes (CIMs &#8805;64µg/ml) pela técnica de quantificação de ergosterol. Conclusões: 1. As leituras visuais e espectrofotométricas de ensaios com
fluconazol apresentam grande semelhança de resultados; 2. O fenômeno de trailing moderado/intenso é muito freqüente com cepas de C tropicalis, dificultando a
interpretação dos resultados; 3. A grande maioria (85%) das 20 amostras inicialmente identificadas como exibindo baixa susceptibilidade a fluconazol nos ensaios de
microdiluição apresentaram redução de ergosterol em suas membranas quando expostas a droga, mostrando tratar-se de trailing; 4. Tais dados sugerem que a ocorrência
de cepas de C. tropicalis verdadeiramente resistentes a fluconazol seja bem menos freqüente que o sugerido na literatura.
Participantes: Viviane Reis de Azevedo, Thelma Alves da Silva, Arnaldo Lopes Colombo
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Resumo:
Introdução: O sistema músculo-aponeurótico superficial (SMAS) é considerado uma estrutura cirúrgica, utilizada em Cirurgia Plástica, porém não é considerada uma
estrutura anatômica, pois não está presente na Terminologia Anatômica Internacional vigente. Tampouco é indexado na base de dados do Medical Subject Heading
(MeSH); entretanto, o SMAS tem se destacado na literatura especializada, sendo o centro de uma ampla série estudos.
Objetivo: Investigar a relevância do sistema músculo-aponeurótico superficial para verificar sua indicação para indexação como palavra-chave.
Método: Na base de dados da Medline, via interface do Pubmed, realizou-se uma recuperação de termos ou expressões relacionados ao sistema músculo-aponeurótico
superficial, contidos nos títulos e resumos de artigos identificados por uma estratégia de varredura de termos. Os termos identificados foram agrupados a fim de formar
uma estratégia de busca de alta sensibilidade, para recuperar artigos sobre o sistema músculo-aponeurótico superficial. Esta estratégia foi limitada aos periódicos
exclusivos da área de Cirurgia assim indexados na base de dados da ISI Web of Knowledge Journal Citation Reports (JCR – 2004), no Portal Brasileiro de Informação
Científica - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e disponibilizados por este Portal, e selecionados por filtragem dos mesmos pela
palavra “plastic” no campo “título do periódico ou base de dados”. Destes periódicos selecionou-se artigos publicados desde 1 de janeiro de 1996 até 8 de maio de 2006.
Todas as ocorrências de termos ou expressões iguais ou diferentes aos termos ou expressões previamente identificados foram computadas. Para isto, foi avaliado o
título, resumo e as palavras-chaves citadas em cada artigo incluído. A localização destes termos ou expressões em títulos, resumos e palavra-chave, independente da
grafia, também foi calculada.
Resultados: Foram recuperadas 108 referências contidas nos periódicos Aesthetic Plastic Surgery (39 artigos e 1 carta ao editor), British Journal of Plastic Surgery (4
artigos) e Plastic and Reconstructive Surgery (59 artigos, 4 cartas ao editor e 1 biografia) com a estratégia de busca, durante o período estipulado. Isoladamente, foi
encontrada 0, 0 e 1 ocorrência nos títulos e 9, 2 e 28 nos resumos dos periódicos Aesthetic Plastic Surgery, British Journal of Plastic Surgery, Plastic and Reconstructive
Surgery, respectivamente. Nas palavras-chaves, de forma isolada, foram encontradas 1 ocorrência no periódico Aesthetic Plastic Surgery e nenhuma no British Journal
of Plastic Surgery. O periódico Plastic and Reconstructive Surgery não cita palavras-chaves nos artigos. De forma associada no mesmo artigo, contidos nos títulos e
resumos dos periódicos Aesthetic Plastic Surgery, British Journal of Plastic Surgery e Plastic and Reconstructive Surgery foram encontrados 2, 0 e 22 ocorrências, nessa
ordem. No periódico Aesthetic Plastic Surgery foi encontrada 5 ocorrências no resumo e palavra-chave e 5 no título, resumo e palavra-chave. Para o periódico British
Journal of Plastic Surgery foi encontrada 2 ocorrências no resumo e palavra-chave. A soma dos termos e expressões contidos, nos títulos e resumos do mesmo artigo,
simultaneamente, nos 108 artigos foi de 22,2%, e a ocorrência mais freqüente foi de SMAS.
Conclusão: O sistema músculo-aponeurótico superficial apresenta relevância suficiente para ser indexado como palavra-chave.
Participantes: Rafael Fagionato Locali, Bernardo Hochman, Lydia Masako Ferreira
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Resumo:
Introdução: A doença aneurismática da aorta gera altos índices de mortalidade e morbidade. A correção cirúrgica convencional é um tratamento que garante um
prognóstico satisfatório ao paciente. O emprego da hipotermia profunda com parada circulatória total nesse procedimento é comum, e a aprotinina é utilizada para atenuar
a fibrinólise desencadeada pela circulação extracorpórea. Entretanto, existem contra-sensos na literatura em relação aos efeitos benéficos e deletérios da aprotinina
administrada nessa operação.
Objetivo: Avaliar as complicações decorrentes do uso da aprotinina em pacientes submetidos à cirurgia de aneurisma ou dissecção da aorta torácica com hipotermia
profunda e parada circulatória total.
Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, com uma estratégia de busca de alta sensibilidade e baixa especificidade, nas bases de dados da Medline,
via a interface da Pubmed e Lilacs, via a interface da Biblioteca Virtual em Saúde, até 20 de janeiro de 2006. Esta estratégia foi formulada a partir de descritores,
sinônimos e siglas de aprotinina, aneurisma de aorta torácica e hipotermia profunda com parada circulatória total, e adequada segundo os padrões de recuperação de
artigos de cada base de dados. Não foi realizada limitações de data, idioma, periódico e país de origem do estudo publicado para recuperação dos artigos. Dois
pesquisadores independentes realizaram a seleção dos artigos identificados, e, em seguida, avaliaram criteriosamente a metodologia dos artigos selecionados, seguindo
os critérios de inclusão de estudos adotados. Os estudos incluídos foram distribuídos em dois grupos, um em que foi empregada baixa dose de aprotinina e outro alta
dose. Compuseram esta revisão ensaios clínicos controlados e randomizados ou quasi-randomizados e estudos retrospectivos controlados. Em todas as situações em
que ocorreu discordância entre os pesquisadores foi realizada uma reunião de consenso. Não foi realizada restrição quanto à técnica operatória empregada e às
características epidemiológicas dos pacientes incluídos. Considerou-se, para resultados medidos, o sangramento pós-operatório e necessidade de transfusão de
hemocomponentes como variáveis quantitativas de escala numérica contínua. A disfunção ou insuficiência renal, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, reoperações, e morte em 30-dias foram consideradas como variáveis qualitativas de escala categórica nominal. Os resultados foram apresentados como risco relativo (RR)
para as variáveis qualitativas, e como diferença de média ponderada (DMP) para as variáveis quantitativas, ambos com 95% de intervalo de confiança (IC). Os gráficos
foram construídos em modelo randômico e calculados no programa Review Manager (RevMan 4.2.8).
Resultados: Sete estudos compuseram a revisão sistemática, selecionados a partir de 2044 estudos revisados. A metanálise do único ensaio clínico controlado e
randomizado não evidenciou riscos significativos no uso da aprotinina, e apresentou uma redução significativa no sangramento (DMP -203,00 [95% IC -404,93 ; -1,07])
e requerimento de transfusão de sangue (DMP -2,30 [95% IC -2,58 ; -2,02]). A metanálise dos estudos que empregaram baixa dose de aprotinina foi similar, com exceção
dos requerimentos de transfusão, onde não foi identificada significância. Por outro lado, a metanálise dos estudos que adotaram alta dose de aprotinina não apresentou
significância estatística em nenhuma variável estudada.
Conclusão: Apesar de os resultados não evidenciarem riscos efetivos do uso da aprotinina, o poder estatístico da metanálise é baixo. Portanto, novos ensaios clínicos
controlados e randomizados, com uma casuística adequada, são requeridos, a fim de detectar possíveis malefícios do uso da aprotinina nesse tipo de operação.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Poucas faculdades de medicina do Brasil e no exterior oferecem ensino formal sobre o sono. Na UNIFESP, a disciplina de Medicina do Sono (MS) é
oferecida para os cursos de graduação médica, biomédica e de enfermagem, pós-graduação, especialização médica e no curso de formação de técnico em
polissonografia (PSG) básico e avançado.
OBJETIVO: Avaliar a efetividade dos cursos em MS e comparar as diferenças no grau de conhecimento adquirido entre os diferentes grupos de alunos, através da
aplicação de um questionário norte-americano específico para conhecimentos básicos em Medicina e Biologia do Sono.
METODOLOGIA: O questionário ASKME (Assessment of Sleep Knowledge in Medical Education), traduzido e adaptado para o português, compreende 29 afirmativas
sobre o sono. Os tópicos abordados no questionário incluem afirmativas sobre princípios básicos do sono (PB), arquitetura do sono (A), insônia (I), ciclo circadiano (CC),
narcolepsia (N), parassonias (P), distúrbios respiratórios do sono (DRS) e efeito de drogas/álcool sobre o sono (D/A). Para cada tópico foi obtida uma nota média que
varia de 0 a 10. A nota média geral foi calculada considerando-se as 29 afirmativas. O ASKME foi aplicado a 466 indivíduos da comunidade UNIFESP: leigos (40),
graduação médica (184), biomédica (43), de enfermagem (42), especialização médica (36) e curso de formação de técnico em PSG (100 básicos; 21 avançados).
Análise inter-grupal: comparação dos diferentes grupos. As medidas gerais foram comparadas através da ANOVA, seguida pelo teste de Tuckey. Para facilitar a
interpretação dos resultados, o critério para comparação dos grupos atendeu a relação de conhecimento prévio suposto cada grupo, como descrito abaixo:
– leigos, técnico básico, medicina obrigatório, enfermagem e biomedicina;
– medicina obrigatório e eletiva;
– técnico básico e avançado;
– medicina obrigatório, técnico avançado e médico especialista.
Análise intra-grupal: 2 fases de aplicação: a 1º realizada no início da 1º aula; a 2º realizada ao término da última aula do curso. A médias gerais e parciais relativas a
1º e 2º aplicação foram comparadas pelo teste t-student para amostras independentes, nos cursos de medicina obrigatório e eletiva, técnico básico, e enfermagem; e tstudent para amostras pareadas para os cursos de especialização e biomedicina, para os quais foi possível identificação dos voluntários para pareamento.
Todas as comparações expressas nos resultados consideram p<0,05.
RESULTADOS: A nota média dos leigos (3,6±1,4) foi menor que a da medicina obrigatória (5,3±1,4), enfermagem (5,7±1,2) e técnico básico (5,5±1,1).
Medicina eletiva não diferiu da medicina obrigatória.
Técnico avançado apresentou nota média superior ao básico (6,7±1,4 x 5,5±1,1).
Medicina obrigatório teve nota média inferior (5,3±1,4) a técnico avançado (6,7±1,4) e médico especialista (8,4±1,0). A nota média dos médicos especialistas foi
superior aos técnicos avançados (8,4±1,0 x 6,7±1,4).
Técnico básico (3,3±1,7 x 5,5±1,1), medicina eletiva (4,6±1,0 x 6,3±1,0), medicina obrigatório (3,5±1,6 x 5,8±1,2), enfermagem (3,3±0,9 x 5,7±1,7), biomedicina
(3,3±1,1 x 5,6±1,0) e médico especialista (7,0±1,6 x 8,7±0,8) mostraram aumento significativo do conhecimento geral. Contudo, as notas médias parciais variaram de
acordo com o tópico abordado e o curso avaliado. Técnico básico teve aumento do conhecimento em: PB (3,7±2,4 x 6,2±1,5), A (3,5±2,9 x 6,5±2,5), I (3,4±3,3 x 5,8±2,8),
CC (5,2±2,8 x 6,3±2,0), N (1,6±3,0 x 4,9±3,8), P (2,2±2,4 x 3,9±2,3), DRS (3,2±3,2 x 5,7±3,2), D/A (1,7±2,2 x 3,6±3,0); medicina obrigatório em: PB (3,9±2,0 x 6,6±1,7),
A (2,7±2,8 x 7,4±2,6), I (4,0±3,0 x 6,8±2,9), CC (6,7±2,7 x 5,8±2,4), N (1,1±2,4 x 2,9±3,5), P (1,7±2,0 x 4,6±2,6), DRS (4,9±4,0 x 7,3±3,1), D/A (1,7±2,5 x 3,7±2,6); os
de enfermagem, em PB (3,8±1,4 x 6,1±1,6), A (3,7±2,5 x 7,6±2,9), I (3,4±2,1 x 7,4±2,7), N (0,7±2,1 x 4,7±4,3), P (1,1±1,5 x 3,5±2,6), DRS (3,6±3,0 x 7,6±2,8), D/A
(1,4±2,1x 3,0±3,1); a biomedicina, em PB (4,8±1,5 x 6,1±1,3), A (4,2±2,7 x 8,4±2,3), I (2,6±2,8 x 6,5±2,8), CC (5,1±2,1 x 6,3±1,3), N (1,6±2,4 x 4,2±3,8), P (1,4±2,1 x
4,2±2,2) e DRS (2,4±3,1 x 6,3±2,8); a medicina eletiva, em: I (5,6±3,3 x 9,0±1,6) , N (1,3±2,3 x 5,0±3,9), P (2,5±1,4 x 4,1±2,7), DRS (5,3±2,0 x 8,9±2,1) e D/A (1,1±1,9
x 4,0±3,7); os médicos especialistas tiveram aumento do conhecimento em I (7,5±2,4 x 10±0,0).
CONCLUSÃO: O questionário ASKME é capaz de reconhecer diferenças no grau de conhecimento básico em MS entre os diferentes grupos de alunos. Contudo,
verificou-se que a eficácia do instrumento para medir aumento do conhecimento após o curso é melhor para os programas de ensino voltados para alunos que se iniciam
na área do sono, tais como a graduação e o técnico básico.
É possível que os médicos especializandos em MS já tenham conhecimento básico prévio na área. Desta forma, o questionário não é capaz de medir aprofundamento
oferecido em MS pelos cursos voltados a este público.
É necessário o desenvolvimento de uma nova ferramenta de avaliação dos cursos destinados ao público mais especializado.
Participantes: Thaís Cardoso de Mello Tucunduva, Sílvia G. Conway, Sergio Tufik, Lia Rita Azeredo Bittencourt
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Resumo:
O climatério, que se inicia por volta dos 45 anos de idade, é a fase da vida da mulher marcada por uma série de transformações fisiológicas que repercutem em sintomas
desagradáveis tanto na esfera orgânica quanto na psicológica. Sendo a expectativa de vida da mulher brasileira de 72,9 anos (dado do IBGE, 2001), ela cursa 1/3 da
vida com baixa qualidade de vida devido a esses sintomas. A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) mostrou-se, através de diversos estudos, polêmica em relação aos
riscos e benefícios à saúde no seu emprego para atenuação dos sintomas menopausais. É nesse contexto que técnicas alternativas ou complementares como Yoga,
exercícios respiratórios e outras técnicas comportamentais podem ser úteis. O objetivo do nosso trabalho é analisar o comportamento dos sintomas menopausais e a
qualidade de vida, através de questionários e dosagens hormonais, em três grupos de mulheres no climatério, sendo que um permanece na lista de espera, o outro
recebe a técnica alongamento passivo e o terceiro o procedimento Yoga, durante quatro meses de intervenção.
Participantes: Tatiana Maluf Boszczowski, José Roberto Leite, Rui Ferreira Afonso, Elisa Harumi Kozasa, Helena Hachul de Campos
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