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XV CONGRESSO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) tem por objetivo desenvolver, em nível de 
excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino 
compreendem as áreas de graduação, pós-graduação e de extensão.  

A 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. O curso 
de enfermagem teve início em 1939, com a criação da Escola Paulista de Enfermagem. A pesquisa 
inicia-se em 1948, com a instalação do laboratório de farmacologia e bioquímica. Novos cursos 
de graduação são iniciados em meados da década de 60: Ciências Biomédicas, 1966; 
Fonoaudiologia, 1968 e Tecnologia Oftálmica, 1970. 

Em 2003, a universidade cria, depois de mais de 35 anos, novos cursos de graduação. 
Inicialmente, foram implementados 5 cursos da área da saúde (Educação Física, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional) no campus da Baixada Santista. Em 2006, no campus 
de Diadema são criados 4 cursos da área de exatas e biológicas (Ciências Biológicas, Engenharia 
Química, Farmácia/Bioquímica, Química), em São José dos Campos na área das exatas (Ciências 
da Computação) e no campus de Guarulhos 4 cursos de humanidades (Ciências Sociais, Filosofia, 
História, Pedagogia). Deixamos de ser uma universidade temática, integrando em nossas 
atividades as três grandes áreas do saber. 

O ensino de graduação na UNIFESP, universidade dedicada ao ensino e à pesquisa é 
fortemente influenciado por 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%; 

 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 2007, quinze 
anos na UNIFESP. Esta importante ação indutora do CNPq ampliou de maneira considerável a 
iniciação científica na Instituição. 

No período de agosto/2006 à julho/2007, duzentos e noventa e sete (297) alunos de graduação 
receberam bolsa de IC e apresentarão seus trabalhos durante o XV 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 tem como objetivos a divulgação dos 
resultados de projetos de pesquisa que vem sendo desenvolvidos pelos estudantes de graduação, 
bem como o treinamento na apresentação e discussão dos trabalhos. Todos os estudantes, bolsistas 
ou não do PIBIC, apresentam seus resultados tanto em sessões temáticas, seja sob a forma de 
cartazes como apresentação oral. Ainda, os estudantes são os responsáveis pela coordenação dos 
trabalhos orais, atuando como presidentes de sessão. Com isso, 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; 
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 o treinamento na elaboração dos dados para divulgação oral e de cartaz; 

 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 
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PROGRAMAÇÃO DO XV CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
 
 
 

18/06 

18:00 horas Abertura 
Palestra proferida pelo Prof. Dr. Ricardo Enzo Brentani 
Diretor Presidente do Conselho Técnico-Administrativo da FAPESP 
Presidente do Hospital A.C. Camargo 
Prof. Titular da disciplina de Oncologia da Universidade de São Paulo - USP  
Tema: “O valor da ciência” 
Local: Teatro Marcos Lindenberg 
 
19/06 
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 
 
 
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 
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DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR ÁREA 
 
 
 

 

Área Total 
Ciências Básicas Moleculares 68 
Ciências Básicas Morfológicas 21 
Cirurgia Aplicada 12 
Cirurgia Experimental 10 
Distúrbios da Comunicação e Audição 31 
Enfermagem 24 
Medicina Aplicada 75 
Medicina Experimental 33 
Outra 45 
Saúde Coletiva 31 
Total geral 350 
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 Título: ADESÃO DE NEUTRÓFILOS A CÉLULAS ENDOTELIAIS DE VEIA UMBILICAL HUMANA 
(HUVECs): PARTICIPAÇÃO DAS VIAS DE SINALIZAÇÃO CELULAR. 

 Autores:  Cardoso, A.S.C.; Nogueira Neto, J.; Pereira, E.M.; Gomes, L.F.; Simon-Giavarotti, K.A.; Junqueira, V.B.C. 
 Bolsista: André dos Santos Carneiro Cardoso   
 Orientador:  Virgínia Berlanga Campos Junqueira 

 Resumo: 
Os neutrófilos, ou PMNs (polimorfonucleares), compõem a maior fração de células da imunidade inata, sendo assim componentes importantes na resposta imune. A 
principal função dos neutrófilos é fagocitar e matar microorganismos invasores. Durante sua vida na circulação, os neutrófilos são submetidos a muitas situações que 
resultarão na ativação das vias de transdução de sinal. A ativação dos neutrófilos resulta na iniciação de uma resposta inflamatória, levando a quimiotaxia, adesão a 
células endoteliais, migração e desenvolvimento de funções efetoras, como também produção de radicais livres. Essa ativação ode se dar por diferentes vias, sendo 
que uma das principais é através das MAP quinases. Existem, nos mamíferos, três famílias principais de MAP quinases: as proteínas quinases reguladas por sinais 
extracelulares (ERKs), as MAP quinases p38 e as c-Jun N-terminal quinases (JNK). Desta maneira, o uso de inibidores seletivos para cada uma dessas vias, pode 
ajudar a encontrar especificamente a(s) via(s) que estaria (m) relacionada(s) ao processo de adesão.  Em nossos experimentos foram isolados neutrófilos do sangue 
total de voluntários saudáveis, com idade entre 20 e 25 anos, através de gradiente de densidade (Hystopaque/Dextran). A viabilidade destes PMNs foi verificada em 
azul de Trypan 0,6%. Os PMNs isolados foram incubados ou com PBS ou com meio RPMI, em um volume final de 0,5 e 1 mL, durante 30 minutos e 2 horas, de acordo 
com os inibidores das vias de sinalização celular, a 37ºC em estufa de CO2. Nos testes foi usado PD-98059 para inibir a fosforilação de MAPK pela MEK, SB-220025, 
inibidor seletivo da p38 humana e CEP-11004, inibidor de JNK. Em testes preliminares a porcentagem de PMNs viáveis caia consideravelmente após a incubação. 
Assim, se fez necessária a realização de testes a fim de determinar a condição ideal para a manutenção da viabilidade destas células após serem incubadas. Os 
resultados obtidos mostraram que o meio RPMI é capaz de manter a viabilidade celular, ao contrário do ocorrido em PBS. Já o volume final de incubação não mostrou 
ser um fator capaz de interferir na viabilidade dos PMNs. Os controles de 30 minutos e 2 horas mostraram uma viabilidade cerca de 10% menor do que aqueles PMNs 
que não passaram por incubação  e cerca de 7% menor do que daqueles incubados com os inibidores. Após a incubação com os inibidores, será estudada a adesão 
dos PMNs a HUVECs, quantificada pela interação neutrófilo/endotélio usando o corante Rosa Bengala. Sendo assim, o teste de viabilidade é de suma importância para 
a continuação dos estudos, já que é necessário garantirmos que as células estarão viáveis quando da adesão. Os resultados obtidos nos permitem dar prosseguimento 
ao estudo e, dessa maneira, espera-se um melhor entendimento de como essas vias de sinalização celular participam do processo de adesão, auxiliando, então, numa 
compreensão mais completa desse processo tão finamente regulado. Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0236/07  
 
 Participantes: André dos Santos Carneiro Cardoso, Joes Nogueira Neto, Elisângela Monteiro Pereira, Ligia Ferreira Gomes, Karin Argenti Simon-Giavarotti, 

Virginia Berlanga Campos Junqueira 
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 Título: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO E CONTEÚDO PROTÉICO NA 
LÁGRIMA DE PACIENTES COM CONJUNTIVITE VIRAL 

 Autores:  Coelho, B.V.; Regatieri, C.; Barbosa, J.B.; Freitas, D.; Belfort Junior, R.; Mendes, A.; Martins, J.R.M.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Bruno Vieira Coelho   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 Resumo: 
O ácido hialurônico (AH) é um glicosaminoglicano (GAG) de alta massa molecular e altamente hidrofílico, composto de unidades dissacarídicas repetitivas de beta-N-
acetil-D-glucosamina e ácido beta-D-glucurônico. É  importante componente da matriz extracelular onde exerce não apenas papel estrutural, podendo influenciar o 
comportamento celular por meio de interações com outros componentes da matriz e com receptores específicos na superfície celular. A cerato-conjuntivite por 
adenovirus é uma das principais causas de infecção conjuntival em todo o mundo. Embora sua fisiopatologia não seja totalmente compreendida, os GAGs como o AH 
parecem estar envolvidos. O objetivo desse trabalho foi analisar o conteúdo de AH e de proteínas na lágrima de pacientes com conjuntivite por adenovírus e compara-
los com o obtido de doadores saudáveis.  
A lágrima foi obtida de 11 pacientes (22 olhos) portadores de conjuntivite unilateral diagnosticada por critérios clínicos e por cultura positiva para adenovírus. Lágrimas 
de 15 indivíduos saudáveis sem doenças oculares ou sistêmicas detectáveis foram usadas como controles. A coleta da lágrima foi feita com fita de Schirmer e também 
com microcapilares colocados no canto temporal de cada olho sem o uso de anestésicos. As fitas foram secas a temperatura ambiente e estocadas a -20º C até as 
análises. No momento das dosagens o AH e as proteínas foram eluídas da fita com água destilada e analisados por ensaio fluorométrico (AH) e colorimétrico 
(proteínas). O perfil protéico também foi analisado em SDS-PAGE 3-20% e as bandas visualizadas por coomassie blue. A média do ácido hialurônico presente na 
lágrima dos olhos comprometidos foi 96,7 ± 86,5 ng/mg proteína, 53,7 ± 32,0 ng/mg proteína nos olhos contralaterais não comprometidos clinicamente (p<0,01), e 18,9 
± 12,6 ng/mg proteína nos indivíduos normais (p<0,01). Oito dos 11 olhos comprometidos tiveram cultura positiva para o adenovírus e, nesses casos, a concentração 
do AH aumentou para 117,8 ± 94,2 ng/mg proteína. Em duas culturas negativas o AH foi de 13,7 e 47,8 ng/mg proteína. Quanto às proteínas na lágrima, além do 
aumento na sua concentração nos olhos acometidos pela conjuntivite notamos também um perfil distinto no SDS-PAGE desses pacientes com aumento de uma banda 
de cerca de 60kDa. No presente estudo, observamos um aumento significativo no conteúdo de AH da lágrima de indivíduos com conjuntivite viral além de um padrão 
protéico distinto na eletroforese de proteínas. Essas alterações apresentaram boa correlação com o método gold standard para detecção do adenovírus e talvez 
possam ser usadas como método inicial para diagnóstico dessa doença.  
Este trabalho foi financiado por: Fapesp, CNPq, Bolsista CNPq 
 
 Participantes: Bruno Vieira Coelho, Caio Vinicius Saito Regatieri, João Bonifácio Barbosa Júnior, Denise Freitas, Rubens Belfort Junior, Aline Mendes, João 

Roberto Maciel Martins, Helena Bonciani Nader 
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 Título: Análise de polimorfismos em genes de detoxificação de fase I (CYP1A1) em mulheres com 
endometriose 

 Autores:  Lima, E.K.; Carvalho, C.V.; Silva, I.D.C.G. 
 Bolsista: Érika Knabben de Lima   
 Orientador:  Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva 
 Resumo: 
A endometriose é uma doença estrogênio-dependente caracterizada pela presença de tecido endometrial ectópico, mais comumente encontrado sob a forma de 
implantes em vísceras e no peritônio da cavidade pélvica. Na maioria dos casos está associada à dor pélvica e em outros tantos à infertilidade. Sua real prevalência 
ainda permanece desconhecida, visto ser necessário procedimento invasivo para seu diagnóstico; mas acredita-se que cerca de 10% das mulheres em idade 
reprodutiva são acometidas. A susceptibilidade para o desenvolvimento da endometriose, segundo alguns autores, depende de uma interação complexa envolvendo 
fatores imunológicos, hormonais e genéticos. Assim sendo, foi verificada a relação entre os polimorfismos do CYP1A1 (éxon 7 - HincII e região promotora – Msp1) com 
a  endometriose. Analisamos os resultados de 121 mulheres com endometriose, atendidas no setor de Algia Pélvica do Departamento de Ginecologia da Universidade 
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) e 281 mulheres menopausadas sem ocorrência de endometriose, atendidas no Ambulatório do 
Setor de Climatério do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) utilizamos as técnicas de 
PCR e RFLP. Com essa verificação pudemos afirmar que nenhum dos dois polimorfismos estudados apresenta significância estatística e, portanto, não se associaram 
à ocorrência de endometriose. 
 
 Participantes: Érika Knabben de Lima, Cristina Valletta de Carvalho, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva 
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 Título: Análise do polimorfismo do gene dos receptores de progesterona, GST e de interlucina 6 
relacionados à osteoporose após a menopausa. 

 Autores:  Haidar, A. 
 Bolsista: André Abou Haidar   
 Orientador:  Mauro Abi Haidar 
 Resumo: 
Introdução 
A falta de ovulação e a deficiência na síntese de estrogênio e de progesterona representam o período da vida em que a mulher sofre modificações, período 
correspondente ao climatério. (Rodrigues de Lima, Baracat). 
É importante conhecer a variação do número de folículos ovarianos ao longo da vida da mulher para melhor compreender a fisiopatologia dessa importância (Haidar, 
1991). 
Neste período a mulher pode ter a falsa segurança, pois eventuais alterações metabólicas nem sempre apresentam sintomas, sendo algumas delas de evolução 
silenciosa, em especial as que se instalam sobre o aparelho cardiovascular e ao metabolismo ósseo (Bossemeyer et al, 1997). 
Inserções, deleções ou substituições podem modificar, por exemplo, a estrutura e a estabilidade do RNAm. Além disso, podem ter efeitos diversos como eliminação ou 
geração de códons de terminação, modificação em promotores e região de splicing (Thompson, 1988; Majewski e Ott, 2002; Pharoah et al, 2004).  
 
Objetivo 
Avaliar alguns fatores genéticos relacionados com o desenvolvimento de osteoporose na pós-menopausa.  
 
Causuística e Métodos 
Foram avaliadas 110 pacientes com até cinco anos de pós-menopausa que possuíssem prontuários completos, com valores adequados de FSH e estradiol e 
densitometria óssea realizada antes da terapia hormonal. O grupo foi analisado quanto à presença de polimorfismo de interleucina 6, GSTM1 do gene do receptor de 
progesterona, denominado PROGINS . Os dados clínicos foram registrados por meio de entrevistas com as pacientes. Avaliou-se a densitometria óssea , realizada em 
aparelho Lunar para análise da densidade mineral óssea e do T escore, em coluna lombar (L2-L4). As genotipagens dos receptores de estrogênio foram realizadas 
pela reação em cadeia da polimerase (PCR) com DNA proveniente de raspado bucal.  
 
Resultados 
A idade média encontrada nas pacientes foi de aproximadamente 52 anos . Em relação ao polimorfismo de IL6, 58,2% das pacientes eram homozigotas (GG) e 41,8% 
apresentaram a presença do alelo C (heterozigoto ou GC + homozigoto mutante ou CC). Quanto ao genótipo PROGINS, 58,2% eram negativas (homozigoto selvagem 
ou P1/P1) e 41,8% eram positivas (heterozigoto ou P1/P2). Já o polimorfismo de GSTM1, 72,7% das pacientes mostraram a presença do alelo (1/1) e 27,3% ausência.  
 
Conclusão 
Os polimorfismos PROGINS e do gene GSTM1 não se relacionaram com a densidade mineral óssea, ao passo que o polimorfismo do gene da IL6 correlacionou-se 
com a baixa densidade óssea.  
 
 Participantes: André Abou Haidar 
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 Título: ANTICORPOS ANTI-MICA E ANTI-HLA CLASSE I E II E PERDA TARDIA DO ENXERTO RENAL 
 Autores:  Grenzi, P.C.; Campos, E.F.; Gerbase-DeLima, M. 
 Bolsista: Patricia Cristina Grenzi   
 Orientador:  Maria Gerbase de Lima 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO 
Nefropatia crônica do enxerto e óbito com enxerto funcionante são, atualmente, as principais causas de perda do enxerto após o primeiro ano do transplante. A 
importância de fatores imunológicos para o seu desenvolvimento pode ser apreciada pelo impacto da compatibilidade HLA na sobrevida do enxerto a longo prazo. 
Existem também evidências de que a resposta imune contra antígenos de histocompatibilidade minor pode contribuir para uma menor sobrevida do enxerto. As 
atenções têm se voltado para a molécula MICA, um dos produtos da família de genes MIC (MHC class I related chain), expressa no endotélio. Um trabalho prospectivo 
conduzido no Setor de Imunogenética da UNIFESP comprovou a associação entre a presença de anticorpos anti-HLA classe II pós-transplante e perda do enxerto por 
nefropatia crônica. A coorte de pacientes incluídos no primeiro estudo foi composta por 512 receptores de primeiro transplante renal de doador HLA não-idêntico vivo 
ou cadavérico. Todos os transplantes foram realizados na UNIFESP/Hospital do Rim e Hipertensão. Desta mesma coorte será obtida nova amostra de soro, para este 
projeto. 
No presente estudo determinaremos, nesta segunda amostra de soro, a presença de anticorpos anti-HLA classe I e classe II, assim como de anticorpos anti-MICA, 
com o objetivo de responder às seguintes questões:1) variação temporal de anticorpos anti-HLA classe I e classe II; 2) relação entre presença de anticorpos anti- HLA 
classe I e/ou classe II e anticorpos anti-MICA; , 3) relação entre a presença isolada ou combinada destes anticorpos e perda  do enxerto por nefropatia crônica.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Realizamos um levantamento dos dados dos 512 pacientes incluídos no primeiro estudo e constatamos que destes, 98 (19,14%) perderam o enxerto e foram excluídos 
do atual projeto.  
Dos 414 receptores incluídos neste projeto será separado soro (1ml) de amostra de sangue colhida para exames de rotina no laboratório do Hospital do Rim e 
Hipertensão. Para cada 1ml de amostra serão adicionados 10µl de azida sódica e em seguida as amostras serão divididas em duas alíquotas de cerca 400µl para 
serem armazenadas a -20ºC. Nestas amostras serão realizadas a pesquisa de anticorpos anti-IgG anti-HLA classe I e II por ELISA, utilizando-se o kit comercial LATTM 
Mixed (One Lamba Inc, Canoga Park, EUA) e a pesquisa de anticorpos anti-IgG anti-MICA através de citometria de fluxo em plataforma Luminex®, com o kit comercial 
LABScreen® MICA Single Antigen (One Lamba Inc, Canoga Park, EUA). 
Foram coletadas até o momento 241 amostras de soro, sendo que 80 foram analisadas por ELISA. O valor de cut-off, segundo o fabricante, é calculado como uma 
porcentagem (20%) do valor de densidade óptica (DO) obtido na leitura do controle positivo descontado o valor de ligação inespecífica. Valores de DO +/- 5% do valor 
do cut-off são considerados indeterminados.  
RESULTADOS E CONCLUSÃO 
Uma vez que iniciamos a coleta das amostras em outubro de 2006 e os testes sorológicos há apenas 1 mês, apresentaremos os resultados e conclusões parciais. 
1.Análise dos dados demográficos dos 414 pacientes incluídos: 46,4% são mulheres, tendo 63,5% delas ao menos uma gestação; 38% são receptores de doador 
cadavérico; 28% são brancos; 9,2% dos pacientes tinham, no momento do transplante, idade igual ou inferior a 18 anos; a mediana do número de transfusões de 
sangue pré-transplante foi de 3 (de 0 a 36); em 43,2% dos pacientes ocorreu rejeição aguda; ciclosporina+prednisona+azatioprina foi o esquema imunossupressor 
utilizado em 38,5% dos pacientes no momento da coleta da amostra; a mediana de tempo decorrido entre o transplante e a coleta da segunda amostra foi de 8,0 (6,2 a 
25,8) anos e a média foi de 9,46 ±3,44; o tempo mínimo pós-transplante foi 6,2 anos. 
2.Do total de 241 amostras coletadas até o momento, 80 foram submetidas ao teste de ELISA e os resultados obtidos foram: 66 (82,5%) dos pacientes negativos para 
anti-HLA classe I e II; 1 (1,25%) positivo para ambas as classes; 11 (13,75%) positivos somente para classe II, 1 (1,25%) positivo somente para classe I; uma amostra 
apresentou resultado negativo para classe II e indeterminado para classe I e foi excluída das análises a seguir. 
3.Para a comparação entre variáveis do receptor, doador, transplante e presença de anticorpos anti-HLA, utilizamos o teste exato de Fisher para variáveis categóricas 
e teste não paramétrico de Mann-Whitney para as variáveis numéricas. Não houve nenhuma associação estatisticamente significante entre variáveis do receptor (sexo, 
cor, idade, gestação, número de transfusões), doador (cadavérico ou vivo), transplante (imunossupressão, ocorrência de rejeição aguda e tempo pós-transplante até o 
momento da coleta da amostra de sangue) e presença de anticorpos anti-HLA. 
 
 Participantes: Patricia Cristina Grenzi, Érika Fernandes Campos, Maria Gerbase de Lima 
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 Título: Caracterização da expressão do fator de crescimento epidérmico (EGF) e seu receptor (EGFR) em 
epidídimo de ratos adultos. 

 Autores:  Silveira-Neto, A.P.; Patrão, M.T.C.C.; Avellar, M.C.W. 
 Bolsista: Acácio Pinto da Silveira Neto   
 Orientador:  Maria Christina Werneck de Avellar 
 Resumo: 
Introdução e objetivo: O fator de crescimento epidérmico (EGF) é uma proteína cujas principais funções são estimulação da proliferação celular, crescimento e 
diferenciação de diversos órgãos de mamíferos. Os ectodomínios do precursor do EGF, uma glicoproteína transmembranar, são processados por clivagem proteolítica, 
levando à liberação do EGF solúvel, capaz de ativar receptores de membrana com atividade de tirosina quinase, denominados receptores de EGF (EGFR). O 
mecanismo de sinalização intracelular desses receptores, quando ativados, envolve a dimerização e autofosforilação de seus resíduos de tirosina, induzindo a ativação 
da via da ERK (extracellular signal-regulated kinases) que, por sua vez, é responsável pela fosforilação de uma variedade de quinases, proteínas de membrana e 
citoesqueleto e ativação de fatores de transcrição responsáveis por mediar respostas celulares específicas. No trato reprodutor masculino, o EGF e seu receptor estão 
envolvidos, juntamente com os andrógenos, na diferenciação e na proliferação dos ductos de Wolff, na espermatogênese e em processos patológicos como o câncer 
prostático. Entretanto, seu possível papel no desenvolvimento pós-natal do epidídimo e no processo de maturação do espermatozóide ainda é desconhecido. Dados da 
literatura sugerem que, em animais adultos, o EGF proveniente dos testículos possa atingir o epidídimo via ambiente luminal, ativando assim seus receptores. Uma vez 
que a presença de EGF sintetizado localmente no epidídimo ainda não foi demonstrada, o objetivo do presente trabalho é caracterizar a expressão de transcritos para 
EGF e seu receptor em epidídimo de ratos adultos. 
  
Métodos: Ratos Wistar machos com 120 dias de idade, da colônia 2BAW do biotério do INFAR da UNIFESP-EPM foram mantidos sob condições controladas de 
temperatura e iluminação (ciclo claro e escuro de 12 h), com livre acesso a ração e água. Para os ensaios de RT-PCR, os ratos (N=2) foram sacrificados, os 
epidídimos identificados, separados dos tecidos adjacentes e divididos em cabeça, corpo e cauda. Os tecidos foram então congelados em nitrogênio líquido, 
pulverizados e mantidos a -75oC até a extração do RNA total usando Trizol (Gibco BRL). A transcrição reversa do RNA total (5 microgramas), usando oligo(dT) como 
oligonucleotídeo iniciador, foi realizada com o kit Thermoscript® RT-PCR system (Invitrogen). Para a determinação da faixa de linearidade de amplificação dos 
transcritos, o cDNA resultante (1 microlitro) foi amplificado por 20, 25, 30 e 35 ciclos de denaturação a 95oC (1 min), anelamento a 60oC (1 min) e extensão a 72oC (1 
min e 30 s), utilizando oligonucleotídeos iniciadores para regiões específicas dos genes EGF (nt 3069-3263, 195 pb) e EGFR (nt 3069-3263, 176 pb) de rato. Os 
produtos de PCR resultantes foram separados por eletroforese (90V) em gel de agarose 2,5%, contendo brometo de etídeo (10microgramas/mililitro). Como controle 
interno, foram utilizados oligonucleotídeos iniciadores para amplificação de um produto correspondente aos nucleotídeos 24 a 230 (207 pb) do transcrito da enzima 
gliceraldeído 3- fosfato desidrogenase, GAPDH, nas mesmas condições para os demais pares de oligonucleotídeos iniciadores. 
 
Resultados: As condições dos ensaios de RT-PCR para amplificação de transcritos Egf e Egfr foram padronizadas, usando-se amostras de cDNAs de cabeça de 
epidídimo. Nesses ensaios foram observados produtos de DNA específicos únicos, dentro do peso molecular esperado. Os resultados indicaram a faixa de linearidade 
de amplificação para ambos os trancritos, que foi padronizada em 27 ciclos para os ensaios posteriores. Os ensaios preliminares realizados até o momento indicam a 
presença de transcritos Egf e Egfr nas três regiões epididimárias analisadas (cabeça, corpo e cauda). 
 
Conclusão: A presença de mRNA para o EGF em epidídimo de ratos adultos sugere que, além do testículo, o epidídimo pode também expressar este fator de 
crescimento. Os dados também levantam a possibilidade de uma ação parácrina no órgão, uma vez que mRNA para o EGFR também foi detectado em todos os 
segmentos epididimários analisados. A ampliação do N experimental para os ensaios de RT-PCR permitirá um melhor detalhamento das variações relativas desses 
transcritos ao longo do epidídimo e, a seguir, com o processo de maturação sexual pela análise em tecidos de animais com 40, 60 e 120 dias de idade. Além disso, 
estudos de Western blotting estarão também sendo conduzidos para confirmar a expressão desses produtos gênicos no epidídimo. 
 
Apoio: CNPq,CAPES.  
 
 Participantes: Acácio Pinto da Silveira Neto, Marilia Tavares Coutinho da Costa Patrão, Maria Christina Werneck de Avellar 
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 Título: Caracterização de quinases de eIF2 alfa de Trypanosma brucei 
 Autores:  Avila, C.C.D.C.; Moraes, M.C.S.; Schenkman, S.; Castilho, B.A. 
 Bolsista: Carla Cristi Del Campo Avila   
 Orientador:  Beatriz Amaral de Castilho 
 Resumo: 
A síntese de proteínas é um importante ponto de regulação da expressão gênica em eucariotos. Esta regulação ocorre principalmente no início da tradução. A 
modulação da atividade do fator eIF2 é crucial na determinação dos níveis de tradução geral das células e da tradução de algumas mensagens específicas nas células 
eucarióticas. Nos tripanossomatídeos, o processo de início de tradução não  é bem conhecido. Acredita-se que a fosforilação da subunidade alfa de eIF2 de 
tripanossomatídeos possa ser realizada pelas quinases TbeIF2K1, TbeIF2K2 e TbeIF2K3, identificadas recentemente por este grupo. TbeIF2K2 é uma proteína de 
membrana, localizada na, ou próxima `a, bolsa flagelar de T. brucei. Este trabalho tem como objetivo caracterizar a quinase TBeIF2K2 de T. brucei. 
 
Neste laboratório foi demonstrado que TbeIF2K2 é uma proteína de membrana que se localiza na bolsa flagelar ou próxima a ela, conforme determinado por 
imunofluorescência. Apesar de não termos ainda conseguido confirmar sua localização por microscopia eletronica, é provável que sua região N-terminal regulatória 
seja  extracelular. A presença desta região extracelular poderia levar a uma alta sensibilidade `a digestão por tripsina em parasitas intactos. Para comprovar isso 
parasitas foram tratados com tripsina, por diferentes tempos e TbeIF2K2 detectada por imunoblot com anticorpos dirigidos contra TbeIF2K235-449 ; como controle, 
utilizamos  anticorpos dirigidos contra eIF2alfa, uma proteína citoplasmática, que deveria ser resistente `a digestão por tripsina. Não houve proteólise significativa de 
TbeIF2K2. Estes resultados no entanto não descartaram a possibilidade do domínio N-terminal de TbeIF2K2 ser extracelular no lúmen da bolsa flagelar pois é possível 
que a entrada de tripsina na bolsa flagelar  não seja eficiente. Assim, este tipo de ensaio não foi conclusivo para a determinação da topologia desta proteína.  
 
A outra alternativa para definir a localização celular e topologia de TbeIF2K2 que vínhamos testando era através de imunomarcação em microscopia eletrônica (ME). 
No entanto, os anticorpos contra TbeIF2K235-449 disponíveis não se mostraram adequados para esta análise. Isto porque a fixação das células para obter cortes para 
ME requer glutaraldeído o qual abole o reconhecimento da proteína por este anticorpo, como determinado por imunofluorescência. Assim, neste período foram obtidos 
anticorpos contra o domínio quinase de TbeIF2K2, em coelhos e em camundongos. 
 
A partir de uma construção  já existente no laboratório, onde a região codificadora de TbeIF2K2626-1009 foi clonada em fusão com His-tag no vetor pET28,  a proteína  
foi purificada  após  indução da superexpressão em E. coli  BL21. Esta proteína purificada foi  utilizada na imunização de coelho e camundongos.  
 
Obtivemos um soro imune que reconheceu tanto a proteína recombinante de 46KDa  como a endógena de 111 kDa que migra perto de 150 kDa por ser glicosilada. 
Anticorpos mono-específicos contra TbeIF2K2626-1009  foram purificados deste soro por afinidade contra a proteína recombinante. O anticorpo purificado reconhece a 
proteína purificada, entretanto a proteína endógena não foi detectada. 
 
É possível  que a purificação do anticorpo utilizando eluição em pH ácido  não tenha sido eficiente. 
Um novo protocolo de purificação utilizando eluição em pH básico foi realizado e  no momento estamos testando estes anticorpos purificados. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0196/07  
 
 Participantes: Carla Cristi Del Campo Avila, Maria Carolina Strano Moraes, Sergio Schenkman, Beatriz Amaral de Castilho 
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 Título: CARACTERIZAÇÃO ENZIMÁTICA E ESTRUTURAL DA OLIGOPEPTIDASE A COMPARADA COM 
ENZIMAS HOMÓLOGAS 

 Autores:  Cunha, C.E.L.; Magliarelli, H.F.; Paschoalin, T.; Oliveira, V.; Paiva, P.B.; Carmona, A.K. 
 Bolsista: Carlos Eduardo Lima da Cunha   
 Orientador:  Adriana Karaoglanovic Carmona 
 Resumo: 
A proteólise é um processo essencial para a regulação do ciclo de vida de toda célula, assim o estudo de proteases se torna muito importante para a compreensão 
desse processo. A Oligopeptidase A (OpdA), é uma enzima bacteriana pertencente à família M3A de endooligopeptidases zinco-dependentes, cuja principal 
semelhança é a especificidade das peptidases e o motivo de ligação ao metal altamente conservado (HEXXH). Outras duas importantes enzimas pertencentes a essa 
subfamília são a thimet oligopeptidase (TOP) e a neurolisina, sendo que ambas são enzimas de mamíferos com aproximadamente 60% de identidade e uma 
distribuição tecidual similar. Ambas possuem uma grande semelhança em relação a sua especificidade agindo em substratos curtos com menos de 20 resíduos de 
aminoácidos e clivando a maioria dos peptídeos bioativos e sintéticos nos mesmos pontos de clivagem. Ambas possuem ainda o seu sítio ativo ao fundo de um canal 
estreito e profundo, explicando a sua especificidade por pequenos peptídeos; acredita-se então que todos integrantes da subfamília M3 possuam esse sítio ativo ao 
fundo do canal. A OpdA é capaz de clivar os mesmo peptídeos sintéticos, além dos biologicamente ativos que TOP e neurolisina e ser inibida pelos mesmos inibidores, 
reforçando a idéia da similaridade entre essas enzimas. A cristalização da OpdA associada a um estudo de cinética e especificidade da enzima somada a mutações 
sítio-dirigidas poderão fornecer informações para explicar as diferenças encontradas entre as enzimas de mamíferos e a enzima de bactéria, sendo este, portanto, o 
objetivo de nosso trabalho. Os ensaios cinéticos foram realizados utilizando o peptídeo com supressão intramolecular de fluorescência derivado da bradicinina, Abz-
GFSPFRQ-EDDnp (Abz = ácido orto-aminobenzóico; EDDnp, N-[2,4-dinitrofenil]-etilenodiamino). Esse peptídeo quando íntegro possui uma baixa fluorescência, pois 
há uma transferência de energia do grupo fluorescente (Abz) para o grupo supressor (EDDnp). Quando ocorre clivagem, em qualquer ponto da molécula, a 
transferência de energia é interrompida e o grupo Abz passa a emitir uma forte fluorescência, que é detectada por um espectrofluorímetro. A OpdA cliva esse peptídeo 
sintético na ligação Phe-Ser (Phe= P1; Ser= P1’) enquanto que a TOP e a neurolisina hidrolisam esse mesmo peptídeo na ligação Pro-Phe. Para entender melhor a 
especificidade da OpdA foram sintetizados e ensaiados análogos do peptídeo Abz-GXSPFRQ-EDDnp (X representa aminoácidos com diferentes características 
químicas ocupando a posição P1) e as constantes cinéticas foram calculadas. A fim de definir a estrutura e entender a ligação de substratos ao sítio ativo da enzima, a 
cristalização da OpdA foi iniciada utilizando o kit Cristal Screen da Hampton Research. Os dados do estudo estrutural são promissores, uma vez que foram obtidos 
pequenos cristais protéicos, quando a enzima foi incubada com 2M de sulfato de amônio a 20 0C durante 30 dias. Estes cristais serão analisados, além disso, outras 
formas de estudos serão empregadas, como o SAXS (Small-Angle X-Ray Scattering), na tentativa da obtenção da estrutura conformacional da enzima. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0201/07  
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 Título: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE GLICOSAMINOGLICANOS URINÁRIOS EM PACIENTES 
PORTADORES DE MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO IV-A. 

 Autores:  Vicente, C.M.; Coulson-Thomas, V.J.; Kim, C.A.; Albano, L.M.J.; Toma, L.; Toma, L. 
 Bolsista: Carolina Meloni Vicente   
 Orientador:  Leny Toma 
 Resumo: 
A Mucopolissacaridose do tipo IV-A (MPS IV-A ou Síndrome de Mórquio) é uma doença de armazenamento lisossômico que resulta de mutações no gene que codifica 
para a enzima N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatase. Esta enzima remove especificamente o sulfato da posição 6- dos resíduos de N-acetilgalactosamina-6-sulfato 
e galactose-6-sulfato do terminal não redutor de condroitim sulfato (CS) e queratam sulfato (KS). Sua deficiência conduz ao acúmulo de  CS e KS, resultando em 
anormalidades nos ossos, mãos, abdômen, tórax, joelhos, coluna e córnea como resultado da deficiência metabólica. Porém, a síndrome não afeta o sistema nervoso 
central, preservando a inteligência dos portadores. Em nosso estudo, buscamos caracterizar estruturalmente KS e CS excretados na urina de pacientes portadores de 
MPS IV-A, comparando-os aos excretado por indivíduos normais. Além disso,  verificamos a excreção urinária de glicosaminoglicanos em indivíduos normais e 
portadores de MPS IVA,  em diferentes faixas etárias. 
Glicosaminoglicanos (GAG) totais foram extraídos da urina de indivíduos normais e de portadores de MPS IV-A,  através de colunas contendo a resina  de troca iônica 
Q-Sepharose. Posteriormente,  os GAGs foram dessalificados através de gel filtração em colunas contendo e resina Sephadex G25/PD10. As amostras livres de sal 
foram submetidas a incubações enzimáticas com queratanese de Pseudomonas sp. e condroitinases AC e ABC. Os produtos foram então avaliados por cromatografia 
analítica descendente em papel. Obteve-se como produto principal da degradação de KS um dissacarídeo-6-sulfatado, tanto em indivíduos normais quanto em 
portadores da síndrome. Já a digestão enzimática de CS  mostrou padrões diferentes de sulfatação em pacientes com MPS IV-A e indivíduos normais: em pacientes, 
52% dos produtos são dissacarídeos-6-sulfatados (52% ∆U-NacGal6S, 30% ∆U-NacGal4S, 18% ∆U-NacGal ou NacGal6S), enquanto indivíduos normais apresentam 
apenas 35% (35%, 44% e 21%, respectivamente). O aumento da 6-O-sulfatação com concomitante diminuição da 4-O-sulfatação no condroitim sulfato de portadores 
de MPS IV-A pode estar relacionada com o atraso de crescimento apresentado por esses pacientes. As deformações ósseas severas aliadas ao comprometimento do 
crescimento desses pacientes, corroboram com o papel funcional atribuído ao condroitim 4-sulfato, que estaria envolvido nos processos de crescimento e ossificação, 
uma vez que é característico de cartilagens e está relacionado com patologias desse tecido. 
Indivíduos normais excretam cerca de 3-30 mg GAG/litro de urina, sendo predominante o condroitim sulfato (73-87%). Já nos portadores de MPS IVA, apesar de 
manterem o mesmo padrão qualitativo na excreção urinária de GAGs, com predomínio de CS (90-100%), apresentam uma quantidade total relativamente  aumentada 
em relação aos normais. A excreção urinária de GAGs varia com a idade mesmo em indivíduos saudáveis, refletindo o metabolismo dos proteoglicanos nos tecidos. As 
concentrações mais altas são encontradas no período de crescimento, uma vez que a formação óssea, cartilaginosa e de outros tecidos conjuntivos estão em seu 
ápice. 
Especificamente, o condroitim sulfato de cartilagem articular humana contém quase exclusivamente condroitim-6-sufato (C6S), enquanto a cartilagem em crescimento 
é composta por quantidades quase iguais de condroitim 4 e 6 sulfatos. Acredita-se que C6S está relacionado com a integridade das superfícies articulares, enquanto 
C4S parece ser um importante fator no processo de calcificação. Além disso, 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. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0658/05 
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 Título: Clonagem e expressão da proteína de ligação ao ácido hialurônico 
 Autores:  Origassa, C.S.T.; Pinhal, M.A.S.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Clarice Silvia Taemi Origasa   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 Resumo: 
Objetivo: O ácido hialurônico (AH) é um dos principais constituintes da matriz extracelular dos tecidos diferenciados, sendo, portanto um componente essencial de 
tecidos maduros, e estando presente em todos os vertebrados. Sendo o AH um polímero linear longo, de dissacarídeos repetitivos, apresenta uma estrutura helicoidal. 
O AH é um glicosaminoglicano não sulfatado e que não ocorre nos tecidos sob a forma de proteoglicano. Em cartilagem, foi observado que o AH interage com a porção 
N-terminal do agrecam e com uma proteína denominada proteína de ligação (PL), que ajuda na estabilização da interação entre o AH e o PG. Recentemente, em 
nosso laboratório foi desenvolvido um método fluorométrico para dosagem de AH em fluidos e tecidos biológicos, baseado na interação entre AH e PL (Martins et al., 
2003). O objetivo deste trabalho é obter o cDNA que codifica para a proteína de ligação e clonagem desse segmento de DNA em vetor de expressão para obtenção da 
proteína de ligação recombinante. 
Métodos: O cDNA da proteína de ligação foi obtido por RT-PCR utilizando como molde o RNA  total obtido de células de fibroblastos humanos e os “primers” 
sense5’ACGTCTCGAGGTATTCCCTTATTTTCC3’ e antisense 5’CCGGGGATCCTCAATTGAAATTGGATGTAAAAC3’. O ciclo de RT-PCR foi inicialmente realizado 
pela reação da transcriptase reversa (25ºC, 5min; 50ºC, 60min; um único ciclo), seguido de 35 ciclos da reação em cadeia da DNA polimerase (94ºC, 5min; 94ºC, 1min; 
50ºC, 1min; 72ºC, 1min, e 72ºC, 10 min). Ao final a reação de RT-PCR foi mantida a 4ºC. O produto obtido por amplificação do cDNA da proteína de ligação através de 
RT-PCR foi submetido a uma eletroforese em gel de agarose, o fragmento de cDNA obtido foi diretamente ligado ao plasmídeo pGEM-T, por ação da T4 ligase. Uma 
alíquota de 10 µL da reação de ligação foi utilizada para a transformação de 100 µL da bactéria competente DH5α por choque térmico. Os clones positivos foram 
selecionados por PCR. As colônias de bactérias transformadas crescidas em Placas LB-ágar contendo 50 µg/mL de kanamicina (antibiótico marcador de resistência do 
plasmídeo pGEM-T) foram submetidas à reação de PCR. O produto de PCR de aproximadamente 400 pares de bases indicou colônias de bactéria contendo o 
plasmídeo com o inserto de cDNA da PL. Um dos clones positivos foi utilizado para o seqüenciamento automático do cDNA, empregando-se o “primer” T7 e SP6 
separadamente em cada ciclo de seqüenciamento.  Deste modo foi possível determinar a seqüência de 400 pb do cDNA da proteína de ligação clonada. Para 
clonagem no vetor pET 26b foi realizado a reação de PCR para a PL contendo na extremidade 5’ um sítio de restrição BamHI e na extremidade 3’ o sítio de restrição 
XhoI. O produto de PCR obtido foi digerido com as enzimas de restrição BamHI e XhoI, assim como o plasmídeo pET 26b. Após a digestão foi realizada a ligação entre 
o fragmento de cDNA da PL e o plasmídeo pET 26b utilizando a enzima T4 DNA ligase. Os clones positivos foram selecionados através de PCR. A proteína 
recombinante foi obtida por purificação em coluna de afinidade “His-tag”, usando uma resina Ni-NTA, seguindo o protocolo da Novagen. A expressão da enzima 
recombinante foi obtida pela transformação da bactéria competente BL-21 com o plasmídeo pET-26b recombinante, através de choque térmico e submetida ao 
crescimento em placa de ágar contendo kanamicina (50 µg/ml). Uma colônia obtida da placa de ágar-kanamicina foi submetida ao crescimento em meio LB-
kanamicina (50 µg/ml) e após indução com IPTG, as bactérias foram coletadas por centrifugação (10.000x g) e o precipitado sonicado a 4°C em presença de 4% de 
Triton X-100. Ao sobrenadante obtido foi adicionado 10 µL da resina Ni-NTA, para a purificação da PL recombinante. A massa molecular foi avaliada por SDS-PAGE.  
Resultados: Os dados mostraram que com esta metodologia foi possível obter clones da PL. Esses dados foram confirmados pela clonagem e expressão da proteína 
recombinante. A PL recombinante apresentou massa molecular de 23kDa, semelhante a da proteína selvagem (45kDa). Ensaios utilizando AH marcado com biotina 
mostraram claramente que a PL recombinante interage com esse glicosaminoglicano. Como controle positivo dessa interação, foi empregada a PL selvagem purificada 
bioquimicamente da cartilagem de septo nasal bovino. As novas etapas envolvem a otimização da expressão e purificação da PL recombinante como insumo 
fundamental para a dosagem de AH. 
Referência Bibliográfica: MARTINS, J.R.; PASSEROTTI, C.C.; MACIEL, R.M.; SAMPAIO, R.M.; DIETRICH, C.P.; NADER, H.B. Practical determination of hyaluronan 
by a new noncompetitive fluorescense-based assay on serum of normal and cirrhotic patients. (2003) Anal biochem 1; 319(1):65-72.  
Este trabalho foi financiado por: CNPq, FAPESP, Bolsista CNPq. 
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 Título: Componentes do ciclo celular como moduladores da metilação de DNA durante a carcinogênese do 
melanoma 

 Autores:  Cruz, A.T.; Molognoni, F.; Jasiulionis, M.G. 
 Bolsista: Adriana Taveira da Cruz   
 Orientador:  Miriam Galvonas Jasiulionis 
 Resumo: 
A epigenética estuda mecanismos reguladores da atividade e herança gênica que independem de modificações na sequência de nucleotídeos do DNA. A expressão 
dos genes pode ser controlada por eventos epigenéticos, como metilação do DNA e deacetilação de histonas. As enzimas responsáveis pela adição do grupamento 
metil no DNA são denominadas DNA metiltransferases (dnmts) e a compreensão de como estas são reguladas é fundamental para o entendimento dos mecanismos 
que levam a padrões aberrantes de metilação observadas em diferentes patologias, entre elas o câncer. Algumas referências sugerem que atividade de dnmts é 
modulada por componentes do ciclo celular. Este trabalho objetiva identificar componentes do ciclo alterados e seu possível papel sobre expressão de dnmts ao longo 
da transformação neoplásica. Para isso, utilizou-se um modelo murino de carcinogênese no qual diversas linhagens foram obtidas após submeter melanócitos melan-a 
a ciclos seqüênciais de bloqueio de ancoragem. Dados do nosso laboratório mostram alterações significativas tanto na expressão das dnmts, como no nível global de 
metilação do DNA ao longo da transformação maligna dos melanócitos. Quanto aos componentes do ciclo celular, identificamos alterações na expressão de p19ARF, 
p53 e p21. Há aumento na expressão de p53 e p21 nos melanócitos mantidos em suspensão. Verificou-se também perda de expressão de p53 e p19ARF 
concomitante ao aumento de expressão de p21 nas linhagens de melanoma mais agressivas. Ensaios de imunoprecipitação de proteínas e cromatina estão sendo 
feitos no intuito de demonstrar se algum destes componentes está modulando a expressão de dnmts durante a gênese do melanoma. 
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 Título: Construção de vetores minicirculares plasmidiais contendo a transposase Sleeping Beauty para 
modificação permanente de células-tronco mesenquimais 

 Autores:  Matsumoto, P.K.; Han, S.W. 
 Bolsista: Priscila Keiko Matsumoto   
 Orientador:  Sang Won Han 
 Resumo: 
Introdução O Sleeping Beauty (SB) é um sistema de transposição cuja estrutura molecular consiste de um gene que codifica para a transposase Sleeping Beauty, e 
por dois terminais invertidos repetidos (IRs) contendo o sítio de ligação para transposase flanqueando o gene de interesse. A transposase Sleeping Beauty leva à 
integração permanente dos genes ladeados de seqüências terminais invertidas repetidas (IR) em seqüências específicas dos cromossomos.  
O minicírculo é um vetor plasmidial de tamanho reduzido destituído de seqüências do genoma bacteriano. 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 a 
um aumento da expressão do transgene e uma menor probabilidade de resposta imunológica na célula alvo. 
As células-tronco mesenquimais são células tronco não-hematopoiéticas multipotentes que aderem a placas de cultura. As células-tronco mesenquimais (CTMs) da 
medula óssea têm a capacidade de se renovar e diferenciar em várias linhagens de tecido conjuntivo, incluindo osso, cartilagem, tecido adiposo, tendão, músculo e 
estroma medular. Recentemente, as CTMs têm atraído a atenção de vários pesquisadores, pois são de grande interesse para serem usadas no tratamento de diversas 
doenças humanas. 
Objetivos Com este projeto pretende-se verificar se a transposase em questão é eficiente na transferência gênica para células de mamíferos, incluindo as células-
tronco mesenquimais. Modificar permanentemente essas células seria de grande interesse no tratamento de doenças genéticas, o que traria grandes perspectivas para 
utilização terapêutica dessas células. Reduzir o vetor plasmidial utilizando-se de vetores minicirculares facilitaria a transfecção e, dessa forma, aumentaria as chances 
de integração do gene alvo. 
Métodos Construímos um vetor plasmidial contendo o gene para a Green fluorescent protein (GFP) (pT2BHGFP) flanqueado pelas seqüências IRs. Foi realizada 
uma co-transfecção in vitro com diferentes concentrações do plasmídio contendo a transposase SB (pCMVSB11) e o plasmidio pT2BHGFP em células HEK293 
utilizando o método de transfecção por fosfato de cálcio. 
Resultados Nossos resultados demonstram uma expressão permanente da GFP por 20 dias in vitro, além de possível dependência de proporção entre os plasmidios 
pT2BHGFP e pCMVSB11 para uma melhor expressão e integração do gene. 
Conclusão Mostramos que a transposase SB aumenta a expressão do transgene em relação ao controle. Novos métodos de transfecção precisam ser utilizados para 
aumentar a taxa de co-transfecção e partirmos para os experimentos com CTMs. Além disso, Estudos preliminares responderão a viabilidade de construirmos os 
vetores minicirculares com a transposase SB e gene GFP, construídos para avaliar a funcionalidade em CTM.    
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 Título: Construções plasmidiais para o estudo funcional de elementos de transcrição dos genes 
PbLON/PbMDJ1 de Paracoccidioides brasiliensis e purificação de gp43 recombinante. 

 Autores:  Paula, L.D.; Batista, W.L.; Vallejo, M.C.; Rocha, A.A.; Puccia, R. 
 Bolsista: Livia Daniel de Paula   
 Orientador:  Rosana Puccia 
 Resumo: 
Introdução: Paracoccidioides brasiliensis é o fungo dimórfico térmico causador da paracoccidioidomicose humana. Indivíduos com a PCM ativa apresentam anticorpos 
cujos níveis são proporcionalmente maiores com a gravidade do quadro, ao contrário da resposta celular (protetora). A gp43 é um importante antígeno fúngico que 
suscita tanto imunidade humoral, permitindo o diagnóstico sorológico, quanto a celular, protetora em camundongos vacinados.  
A molécula é secretada continuamente por leveduras do P. brasiliensis em crescimento exponencial, mas o fungo  apresenta uma conhecida instabilidade na sua 
expressão. Em nosso laboratório, a Dra. Kátia C. Carvalho expressou 4 isoformas de gp43 recombinante solúvel no meio extracelular em Pichia pastoris. Para tal, a 
cDNA da molécula processada foi clonada no vetor pPIC9, sob o comando do promotor AOX1, induzido por metanol. A gp43 recombinante será usada entre outras 
coisas, na padronização de testes imunológicos.  
Nosso laboratório recentemente caracterizou 2 genes do Paracoccidiodies  brasiliensis, a saber, PbLON e PbMDJ1, que codificam proteínas de estresse com 
direcionamento mitocondrial, as quais são relacionadas funcionalmente. A interessante organização do locus LON/MDJ1, que compartilham a região intergênica 5´, é 
comum ao H. capsulatum. 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 a 42 ºC, os níveis de mRNA do PbMDJ1 e PbLON do isolado Pb18 (virulento) aumentaram 3,6x após 60 min. No isolado Pb3 (pouco 
virulento) o aumento da expressão foi menor e tardio. Em conjunto, os resultados sugerem que a regulação transcricional de PbLON e PbMDJ1 pode ser feita 
concomitantemente ou não. Foram mapeados 4 elementos putativos de transcrição, a saber, 3 de choque térmico e um ARE-like, ligante de AP-1, associado ao 
estresse oxidativo. 
 
Objetivo: Os elementos de transcrição mapeados na região intergênica PbLON/PbMDJ1 (ML) carecem de confirmação funcional. A estratégia de escolha é analisar a 
expressão de genes repórteres mensuráveis (LacZ ou GFP) ligados à região promotora ML completa e/ou truncada e/ou mutada nos elementos de transcrição 
mapeados. Como a manipulação genética do P. brasiliensis é embrionária, o estudo será iniciado H. capsulatum. No período anterior, a bolsista obteve construções 
com a região ML truncada em ambas as direções, fusionadas com o gene LacZ ou GFP, além de construções contendo mutações pontuais e um gene reporter na 
direção de PbLON e outro na direção de PbMDJ1.  
Neste período, um dos objetivos foi ligar os cassetes obtidos anteriormente no plasmídeo adequado para a expressão em H.  capsulatum, ou seja, pBY33. Esse 
plasmídeo já contém o gene para expressão da Gfp. Desta forma, as construções onde GFP e LacZ serão colocadas em ambas as extremidades dos cassetes 
contendo mutações ainda devem sofrer a adição do LacZ antes de serem ligados em pBY33. Em paralelo, foi verificada a expressão dos genes PbLON e PbMDJ1 
através de RT-PCR em tempo real em culturas induzidas ou privadas de glicose e sulfato de amônio. 
Em relação à gp43 recombinante, o objetivo foi auxiliar na purificação da isoforma gp43r14. 
 
Resultados e comentários: Neste período, realizaram-se ensaios de PCR para subclonar o gene LacZ em pGEM-T e posteriormente em pBY33. Inicialmente o gene foi 
obtido por PCR a partir do plasmídeo pWU77 e dos oligonucleotídeos XbaI/StuI e BamHI. O produto obtido, de aproximadamente 3 kb, foi ligado ao plasmídeo pGEM-T 
e transformado em bactérias competentes DH5-aα, porém em todas as vezes que o procedimento foi realizado poucos clones ampicilina positivos foram obtidos, 
possivelmente por ineficiência da reação de transformação. Para confirmar a presença do inserto nos clones obtidos, a construção foi digerida com a enzima de 
restrição SpeI para a linearização do plasmídeo, com a qual era esperada uma banda de aproximadamente 6.000 pb, ou seja, 3.018 pb do plasmídeo e 3.000 pb do 
gene LacZ. Não utilizamos a enzima EcoRI, que excisa o inserto, porque os produtos teriam a mesma migração no gel de agarose. Observou-se apenas uma banda de 
aproximadamente 3.000 pb, ou seja, o pGEM-T sem o inserto (LacZ). Esses processos foram realizados várias vezes obtendo-se sempre o mesmo resultado negativo, 
ou seja, não foi possível ainda subclonar o gene.  
Quanto aos RT-PCR em tempo real, os resultados estão sendo analisados e serão apresentados posteriormente. 
Em paralelo foram realizadas purificações de gp43 recombinante por cromatografia em coluna de afinidade contendo anticorpos monoclonais anti-gp43. Foram 
processados sobrenadantes de P. pastoris recombinante para a isoforma gp43r14, através de inúmeras passagens na coluna. As frações foram analisadas para 
pureza em gel de SDS-PAGE corado pelo Comassie Brilliant blue e impregnação pela prata. Até o presente purificou-se um total de 1 mg de proteína. 
 
Financiamento: Fapesp e CNPq. 
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 Título: Correlação entre metilação de promotores de receptores hormonais e resposta ao tratamento do 
câncer de mama 

 Autores:  Moura-Martins, L.A.; Silva, A.G.; Germano, P.B.M.G.; Jasiulionis, M.G.; Gebrim, L.H.; Correa, M.; Mattar, A.; Joo, Y.K. 
 Bolsista: Letícia Abigail de Moura Martins   
 Orientador:  Luiz Henrique Gebrim 
 Resumo: 
Alterações no padrão de metilação do DNA, importante mecanismo epigenético de regulação da expressão gênica, estão associadas a várias neoplasias, incluindo 
câncer de mama. Vários autores se referem à hipometilação do DNA como um fator que contribui com a expressão gênica aberrante nessas neoplasias. Diversos 
estudos apontam uma correlação significativa entre hipometilação do gene do receptor de estrógeno (RE) e a expressão desse gene ao nível de mRNA e proteínas. 
Por outro lado, outros autores não conseguiram determinar uma correlação entre o grau de metilação do DNA e a expressão deste receptor. Embora ainda não se 
saiba se a metilação é o primeiro evento no silenciamento do gene, sabe-se que ela é um importante marcador que reflete a perda de função do gene. Estrógenos 
exercem uma variedade de efeitos na proliferação e diferenciação de vários tipos celulares, principalmente através de sua ligação a receptores intracelulares, 
denominados alfa e beta, cuja expressão em células tumorais está relacionada a um melhor prognóstico. O câncer de mama pode ser dividido em RE-positivo e RE-
negativo, de acordo com a expressão do receptor de estrógeno, e essa expressão é utilizada como forte indicador para o potencial responsivo da terapia endócrina. A 
ausência de expressão de receptores alfa de estrógeno caracteriza aproximadamente 25% de todos os cânceres de mama invasivos. Mecanismos potenciais que 
levam à perda de expressão do RE são modificações epigenéticas, como deacetilação de histonas e metilação do DNA. As modificações epigenéticas, diferentemente 
das genéticas, são reversíveis, o que as torna alvo para terapias. O tratamento das neoplasias de mama tem sido realizado através da administração de drogas 
antagonistas ou agonistas parciais destes receptores, tanto na fase pós-operatória como na fase avançada da doença. Dois exemplos de drogas são o tamoxifeno e o 
inibidor de aromatase. O tamoxifeno atua nos receptores de estrógeno como agonista parcial impedindo os efeitos do estrógeno no tecido mamário, tendo como 
benefícios a prevenção de osteoporose em mulheres pós-menopausadas e a diminuição do colesterol no sangue e como efeitos indesejados, o aumento do risco de 
câncer uterino e trombo-embolismo. Já o inibidor de aromatase diminui os níveis de estrógeno no sangue por inibir a enzima que converte substratos androgênicos em 
estrógeno, não apresentando os mesmos riscos oferecidos pelo tamoxifeno. O estudo em questão tem como objetivo correlacionar o status de metilação dos 
promotores dos receptores de estrógeno em pacientes com câncer de mama estadios II e III submetidas ao tratamento com essas duas drogas antagonistas da função 
dos receptores estrogênicos e seus dados clínicos, bem como investigar a biologia desses tumores frente a esses agentes hormonioterápicos. As técnicas empregadas 
no estudo para análise do status de metilação dos receptores são PCR e MSP-PCR. Foram coletadas 60 amostras de tecido tumoral pré- e pós-tratamento, em um 
protocolo com alocação aleatória de pacientes em grupo de placebo ou hormonioterápico, das quais somente 35 estão pareadas. O tamanho dos tumores dessas 
pacientes variou de 2,5 a 6,0 cm, com uma média de 4,0 cm. A análise histopatológica identificou, até o momento, 12 tumores do tipo ductal, um lobular, um sarcoma e 
um metaplásico, sendo que as informações restantes estão sendo analisas. Das 35 pacientes, 11 foram tratadas com tamoxifeno, 17 com inibidor de aromatase e 7 
receberam placebo. Cada tratamento será estudado numa fase, sendo o tamoxifeno a primeira. Para esta já foi realizado a PCR para os receptores de estrógeno alfa e 
beta, pré- e pós tratamento, como controle da integridade dos promotores avaliados, e com exceção de uma amostra pós-tratamento, que será novamente investigada, 
as seqüências analisadas mostraram-se íntegras. Até o momento, 9 amostras pré-tratamento, analisadas por MSP-PCR quanto ao status de metilação no promotor do 
gene do receptor beta, mostraram-se não metiladas nesta região. A análise das outras amostras, incluindo aquelas de pacientes submetidas ao tratamento com inibidor 
de aromatase e pós-tratamento, tanto para receptor alfa quanto beta, estão em andamento em nosso laboratório.  
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 Título: Detecção dos Mecanismos de Resistência a Carbapenens em Amostras de K.pneumoniae 
Resistentes 

 Autores:  Morais, G.C.; Santos, A.F.; Gales, A.C. 
 Bolsista: Gabriela Cezarino de Morais   
 Orientador:  Ana Cristina Gales 
 Resumo: 
Introdução: Klebsiella pneumoniae é um bacilo Gram-negativo da família Enterobacteriaceae. Os carbapenens são considerados os agentes mais potentes contra as 
infecções causadas por bactérias Gram-negativas. A resistência aos carbapenens pode ser mediada por uma variedade de mecanismos, incluindo a produção de β-
lactamases de amplo espectro (ESβL) ou do tipo AmpC associada à perda ou à expressão reduzida de porinas, a produção de metallo-β-lactamases, hiperexpressão 
de bombas de efluxo. Um novo tipo de β-lactamase denominada “Klebsiella pneumoniae carbapenemase(KPC)” foi descrita em Nova Iorque(EUA), China, e Colômbia. 
O aumento da freqüência de amostras de K. pneumoniae resistentes a carbapenens decorrentes da produção de KPC é um fato preocupante, pois reduzem as opções 
terapêuticas disponíveis para o tratamento de infecções causadas por este patógeno e  possibilita-se a disseminação destes genes que codificam este determinante de 
resistência para outras espécies bacterianas. Em laboratórios de rotina, há ainda uma dificuldade em predizer o mecanismo de resistência baseado nos testes de 
sensibilidade aos carbapenens em amostras de K. pneumoniae, já que elas podem apresentar diferentes mecanismos de resistência. Objetivo:Detectar os mecanismos 
envolvidos na resistência aos carbapenens em amostras de K. pneumoniae isolada em um hospital terciário brasileiro. Assim, poderemos reconhecer qual mecanismo 
está sendo mais amplamente disseminado em nosso país. Material e Método: Foram estudadas amostras clínicas de K. pneumoniae resistentes aos carbapenens, 
isoladas no Hospital Israelita Albert Einstein, em 2006(números 5924 e 6255).Avaliamos a sensibilidade à cefoxitina, à cefotaxima, à ceftazidima, à cefepima, ao 
imipenem, ao meropenem, à ciprofloxacina, à gentamicina pela técnica de ágar diluição, conforme as normas do CLSI. Foram realizados testes fenotípicos para a 
detecção de carbapenemase usando-se a amoxacilina associada ao inibidor de β-lactamase (clavulanato) e o imipenem, substrato da enzima. Através da Reação em 
Polimerase em Cadeia (PCR), foi realizada a pesquisa molecular dos genes que codificam as betalactmases envolvidas na resistência a carbapenens: imp, tem, shv, 
kpc, ctx-m, e oxa. Complementando o estudo,verificaremos se alterações de permeabilidade na membrana externa bacteriana, como perda das porinas Omp K35, 
Omp K36 e Omp K37, são responsáveis pela resistência aos carbapenens através também da técnica de PCR. Resultados: A resistência a todos os antimicrobianos foi 
detectada pela técnica de ágar diluição segundo os critérios estabeleciods pelo CLSI. Fenotipicamente, a amostra demonstrou ser produtora de uma betalactamase 
inibida pelo ácido clavulânico. O sequenciamento dos respectivos amplicons obtidos pelas reações de amplificação do DNA revelou que a amostra 5924 possuia os 
genes que codificavam as seguintes betalactamases: TEM-1, OXA-2, CTX-M-56; enquanto, que a amostra 6255 possuia o gene que codificava ESBL CTX-M-54. A 
análise de alteração de permeabilidade de membrana externa evidenciou a perda das porinas OMPK 35 e 36 na amostra 5924,e da OMPK 35 na amostra 6255. 
Discussão: Enquanto muita atenção se direciona na detecção de K. pneumoniae que adquiriram carbapenemases das classes A, B e D de Ambler, conferindo, assim, 
altos nível de resistência aos carbapenens, muitas amostras de K. pneumoniae já possuem meios de tornar-se resistentes a  quase todos os β-lactâmicos sem ter 
adquirido genes que codificam  carbapenemase. Isso porque múltiplos mecanismos de resistência podem estar associados, como a aquisição de uma β-lactamase 
com a concomitante perda de porinas OmpK35 ou OmpK36. É o que ocorre com as duas amostras analisadas. A enzima CTX-M é uma ESBL que hidrolisa 
preferencialmente cefotaxima, mas também pode hidrolisar ceftazidima.Conclusão:A resistência aos carbapenes nas amostras analisadas se dá pela presença da 
CTX-M associada à perda de porinas.Não encontramos nessas amostras a produção da enzima KPC. 
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 Título: Distribuição de marcadores de virulência em amostras de Escherichia coli produtora de toxina Shiga 
(STEC) isoladas de ovinos. 

 Autores:  Camargo,F.L.L.; Santos, L.F.; Castro, A.F.P.; Guth, B.E.C. 
 Bolsista: Fernanda Lamounier Lasmar Camargo   
 Orientador:  Beatriz Ernestina Cabilio Guth 
 Resumo: 
Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) é responsável por causar  desde diarréia branda até a colite hemorrágica  que pode se agravar de forma extrema, 
levando ao desenvolvimento da Síndrome Hemolítica Urêmica. O principal fator de virulência das STEC é sua capacidade em produzir toxina Shiga (Stx), entretanto 
outros fatores de virulência como diferentes adesinas e outras toxinas também têm sido descritos nesta categoria patogênica. É importante ressaltar que as STEC 
apresentam como reservatório vários animais, principalmente ruminantes (bovinos e ovinos), diferenciando-se assim de outras categorias de E. coli que são restritas ao 
hospedeiro humano. O presente estudo teve como objetivo caracterizar  amostras de E. coli isoladas de ovinos, portadoras da seqüência genética stx, quanto à 
presença de outros marcadores de virulência relacionados a prováveis adesinas e novas toxinas, descritos recentemente entre as STEC de origem humana. A 
pesquisa de seqüências genéticas relacionadas a : enterohemolisina de EHEC (ehx), subtilase (subAB) , toxina citoletal distensora (cdtV), fimbria polar longa (lpfO113 ) 
, adesina homóloga a IrgA de V. cholerae (iha), adesina auto aglutinante (saa), toxina termo-estável de E. coli enteroagregativa (astA), fator necrozante citotóxico (cnf), 
catalase-peroxidase (katP) e fator inibitório de ciclo celular (cif) foi realizada através da técnica da Reação da Cadeia de Polimerase (PCR), utilizando iniciadores 
específicos. Um total de 80 amostras de STEC isoladas de ovinos pertencentes a distintos sorotipos e desprovidas da seqüência genética que codifica para intimina 
(eae) foi analisado. Os resultados obtidos demonstraram que o gene lpfO113 ocorreu em todas as amostras analisadas, enquanto saa e ehx foram identificadas, cada 
uma, em 53 (66,25%) das 80 amostras de STEC. As seqüências iha e kat P foram identificadas em três (3,75%) e em uma (1,25%) das amostras, respectivamente. Os 
genes subAB, cdtV, astA, cnf, cif não ocorreram em nenhuma das amostras pesquisadas. Ao se analisar a associação entre os diferentes marcadores de virulência, 
quatro perfis distintos foram identificados nas amostras de STEC. O perfil lpfO113 saa ehx foi observado em 50 (62,5 %)  amostras pesquisadas; enquanto 26 (32,5%) 
das amostras apresentaram somente lpfO113. O perfil lpfO113 saa ehx iha foi identificado em três (3,75%) das amostras, e  lpfO113 associado a kat P ocorreu apenas 
em uma amostra. Os sorotipos ONT:H8, ONT:H16 apresentaram diversos perfis de virulência, enquanto  os sorotipos O75:H8, O87:H16 e O174:H8 apresentaram um 
único perfil de virulência. Através da análise realizada até o momento, pode-se concluir que as amostras STEC isoladas de ovinos apresentaram um perfil de virulência 
menos diversificado, sendo que vários marcadores comuns em amostras STEC de origem humana e de bovinos não ocorreram em amostras de ovinos. Talvez, isto 
possa estar relacionado a diversidade de sorotipos encontrados nestas amostras de STEC, que de modo geral são distintos daqueles que estão presentes nos 
bovinos, ou mesmo  mais associados a infecções humanas em nosso meio.  
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 Título: É possível prolongar a vida de células artificialmente enucleadas? 
 Autores:  Khusal, K.; Okuda, K.; Real, F.; Carvalho, C.; Coimbra, V.; Rabinovitch, M. 
 Bolsista: Ketna Guilhermino Khusal   
 Orientador:  Michel Pinkus Rabinovitch 
 Resumo: 
A enucleação em massa por centrifugação de monocamadas ou de suspensões de células, na presença de citocalasinas, possibilitou avanços importantes em 
diferentes áreas da biologia celular. A enucleação, interrompendo abruptamente a transcrição de genes nucleares, inviabiliza importantes cadeias de sinalização 
envolvidas na resposta das células à variações de temperatura, osmolaridade, tensão de oxigênio e da composição do meio extra- e intracelular. 
Nosso laboratório estuda a infecção de células enucleadas – citoplastos – por patógenos não virais, a exemplo de Shigella flexneri e Trypanosoma cruzi, com o fim de 
avaliar a participação do núcleo das células hospedeiras nas diferentes etapas da infecção intracelular. Assim, a compreensão da biologia das células enucleadas 
(citoplastos) tem papel importante neste projeto. 
Pouco se conhece sobre os mecanismos implicados no decaimento e morte dos citoplastos, mecanismos que poderiam envolver apoptose, necrose e/ou autofagia. 
Nosso objetivo é procurar intervenções capazes de prolongar a vida, ainda que necessariamente finita, dos citoplastos derivados de células da linhagem L929 de 
camundongo e de outras. 
As duas premissas principais do projeto são: 1) a longevidade dos citoplastos deveria depender: (a) do tipo celular, de seu estado funcional e das condições de cultivo; 
(b) do método de enucleação; e (c) das condições de manutenção dos citoplastos; e 2) a longevidade dos citoplastos poderia ser aumentada por intervenções que, 
aplicadas antes e/ou depois da enucleação, protegem, em outros modelos, células nucleadas de morte induzida por uma variedade de carências e agressões. 
A primeira intervenção investigada no laboratório, a hipotermia branda (32ºC), só se revelou eficaz quando aplicada depois da enucleação, o que exclui o envolvimento 
da modulação gênica na resposta a hipotermia. Nestes experimentos, a sobrevida dos citoplastos foi inferida pela contagem ao microscópio, do número de citoplastos 
identificáveis em diferentes momentos após a enucleação. A viabilidade dos citoplastos foi avaliada pela retenção de vermelho neutro e pela infecção por Shigella 
flexneri ou Leishmania (L) amazonensis. 
Neste último ano propusemo-nos a testar, em citoplastos de L929, moléculas com ação de moléculas sulfidriladas de reconhecida atividade citoprotetora em células 
nucleadas, in vitro e/ou in vivo. Os experimentos foram iniciados com 2-mercaptoetanol (2-ME), molécula amplamente utilizada, como aditivo a meios de para cultivo de 
células do sangue, medula óssea e órgãos linfóides (por ex., meio de Iscove) e de outras células difíceis de cultivar. Foi verificado que o 2-ME e a N-acetil-L-cisteína, 
esta utilizada em terapia humana, aumentando a síntese de glutationa protegem as células do stress oxidativo e inibem a apoptose. Todavia, estes compostos 
sulfidrilados também modulam a transcrição gênica, acarretam glutationilação de proteínas e, em certos modelos, produzem lesão celular e apoptose. 
Nossos experimentos, atualmente em andamento, revelaram que o 2-ME adicionado ao meio de cultura na concentração de 50mM aumentou substancialmente, por 
até 5 dias, o numero de citoplastos remanescentes de células L929, mantidos a 37ºC; todavia, diferentemente da hipotermia branda, o tratamento dos citoplastos pelo 
2-ME, reduziu ou aboliu a coloração vital pelo vermelho neutro, assim como a infecção por S. flexneri ou L. (L) amazonensis. Verificamos também que o 2-ME é tóxico 
para as células L929 nucleadas, pré-tratadas ou não pela citocalasina B ou pelo DMSO. 
Finalmente, experimentos preliminares indicam que o d-b-hidroxibutirato de sódio tem ação protetora sobre os citoplastos. 
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 Título: EFEITO DA ANGIOTENSINA II NA LIBERAÇÃO DE GLICOSE EM FÍGADO DE RATOS 
ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS 

 Autores:  Kimura, D.C.; Kouyoumdjian, M. 
 Bolsista: Débora Conte Kimura   
 Orientador:  Maria Kouyoumdjian 
 Resumo: 
Angiotensina II (AII) é importante e potente vasoconstritor que age primariamente através de receptores AT1. Mostramos anteriormente (PIBIC, 2006) que, em perfusão 
monovascular (com recirculação) de fígado isolado e exangüinado de ratos, a injeção in bolus de AII promove aumento da liberação de glicose em ratos Wistar (W) 
normotensos. Em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), entretanto, essa liberação foi menor quando comparada com a de animais normotensos. Em experimentos 
de perfusão bivascular de fígado de rato, AII tem efeito vasoconstritor na artéria hepática e estimula a glicogenólise, em concentrações variando de 0,2 a 25 nM (Eur. J. 
Gastroenterol. Hepatol. 8:279, 1996). Utilizando modelo de perfusão aberta (sem recirculação) de fígado isolado e exanguinado de ratos normotensos e SHR nosso 
objetivo foi estudar os efeitos da injeção de AII para: 1) comparar o consumo de oxigênio e liberação de glicose, e 2) quantificar o teor de glicogênio hepático nos SHR e 
comparar com o de ratos normotensos. 
Métodos: Perfusão de fígado de rato: 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. O líquido de perfusão foi solução Krebs-Henseleit-bicarbonato (pH 7,4–7,5), saturada 
com 5%CO2/95%O2, contendo BSA (1 mg/ml), num fluxo constante de 3–4 ml/min.g de fígado. O sistema foi mantido aberto e um transdutor de pressão foi colocado na 
via aferente do sistema; o perfusato efluente passava por eletrodo para medida oxigênio. Após 25 minutos, período de estabilização do fígado, AII (2nmol) era injetada 
na cânula aferente. A viabilidade hepática foi avaliada através da produção de bile, consumo de oxigênio e liberação de glicose. O consumo de oxigênio (expresso como 
umol/min.g fig) e a pressão portal (cm de H2O) foram monitorados durante o período de estabilização e 10 minutos após a injeção do peptídeo. A resposta hipertensiva 
portal (RHP), foi calculada (área sobre a curva, AUC) do gráfico ∆ pressão portal versus tempo de perfusão. Alíquotas de perfusato foram retiradas por 10 min após 
injeção da AII para dosagem de glicose. Foram retirados fragmentos de fígado após a exanguinação do órgão para determinação de glicogênio hepático. Amostra de 
sangue da aorta abdominal foi retirada para determinação de glicemia. A análise estatística foi feita no programa PrismGraph 3.0. A injeção de salina ao invés de AII não 
alterou nenhum dos parâmetros analisados. 
Resultados: A resposta hipertensiva portal (cmH2Oxmin) hepática da injeção de AII do grupo SHR (32,21±4,42) foi igual quando comparada ao grupo W (26,57±3,80). 
Por outro lado, a liberação de glicose (µmol/min.g fig) começou num patamar superior (teste t, P=0,0141) no grupo W (1,81±0,17) quando comparada com a do grupo 
SHR (0,81±0,34). A liberação total de glicose foi maior (P=0,0159) no grupo de ratos normotensos (AUC, 28,74±2,90 µmol/g fig) do que nos grupo SHR (14,10±4,65 
µmol/g fig). Entretanto, a liberação de glicose foi semelhante (P=0,1665) após injeção de AII nos dois grupos de ratos (W: 5,2±0,5 e SHR: 3,5±1,2 µmol/g fig). O consumo 
de O2 foi semelhante nos dois grupos, entretanto a injeção de AII provocou decréscimo transitório seguido de aumento quando comparado ao basal do grupo. A produção 
de bile e a glicemia foram semelhantes em ambos os grupos. O teor de glicogênio hepático é maior (P=0,0395) nos ratos W (2,90±,17 mg/100mg fig; n=6) do que nos 
ratos espontaneamente hipertensos (1,40±0,66 mg/100mg fig; n=5). 

Conclusão: A injeção de AII promove liberação de glicose igual nos dois grupos de animais, porém, em ratos espontaneamente hipertensos a liberação total de glicose 
é menor devido provavelmente ao teor reduzido de glicogênio hepático. 

Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0091/07  
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 Título: Efeito da beta-2-glicoproteína I na adesão de neutrófilos humanos a células endoteliais de veia 
umbilical humana (HUVECs) em cultura 

 Autores:  Nogueira Neto, J.; Cardoso, A.S.C.; Pereira, E.M.; Gomes, L.F.; Simon-Giavarotti, K.A.; Junqueira, V.B.C. 
 Bolsista: Joes Nogueira Neto   
 Orientador:  Virgínia Berlanga Campos Junqueira 
 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. Os leucócitos primeiro rolam, depois tornam-se ativados e aderem ao endotélio, então transmigram através do 
endotélio, perfuram a membrana basal e migram em direção aos quimioatratores que provem da fonte da lesão. Esse processo de adesão é modulado pela 
concentração relativa de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. 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 padronizar nova metodologia de quantificação de adesão de neutrófilos a células endoteliais pela coloração com Rosa Bengala e observar 
a influência da b2GPI na adesão neutrófilo/endotélio. 
Para tanto, células polimorfonucleares (PMNs) de indivíduos jovens e sadios foram separadas 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 e foi 
utilizada nos experimentos em uma concentração de 20ug/ml. 
Para a avaliação da interação neutrófilo/endotélio, um dia antes do experimento foi feito o repique das HUVECs e adicionadas 10E4 células por poço numa placa de 96 
poços de ELISA. Após a incubação de 24 horas, alguns poços foram pré-estimulados com PMA 100 ng/mL por 10 minutos a 37°C. Foi feita uma lavagem e adicionou-
se 2-5x10E5 PMNs por poço e incubou-se por 30 minutos em estufa de CO2 a 37°C. Após esta incubação, foi feita uma nova lavagem e adicionado 100ul do corante 
Rosa Bengala 0,25% em PBS. Após 5 minutos o excesso de corante foi retirado e feito uma nova lavagem e adicionado 200ul de uma solução de etanol:PBS 1:1 por 
30 minutos. Após essa incubação foi feita uma leitura no leitor de ELISA a 570nm. 
Contrariamente ao observado na condição experimental anterior, uma estimulação prévia do endotélio com PMA diminuiu a adesão dos neutrófilos às HUVECs. A 
presença de 20ug/ml b2GPI também aumentou a adesão neutrófilo/endotélio. Futuros experimentos investigarão se a resposta de adesão em relação à incubação com 
b2GPI se mantém em concentrações mais elevadas da proteína. Apoio financeiro: CNPq, CAPES e FAPESP. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0237/07  
 
 Participantes: Joes Nogueira Neto, André dos Santos Carneiro Cardoso, Elisângela Monteiro Pereira, Ligia Ferreira Gomes, Karin Argenti Simon-Giavarotti, 

Virgínia Berlanga Campos Junqueira 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Moleculares 

27 

 

 Título: EFEITO DE CONDROITIM SULFATO E DE GLUCOSAMINA NO TRATAMENTO DE 
OSTEOARTRITE EM CAVALOS 

 Autores:  Trentini Junior, N.; Michelacci, Y.M. 
 Bolsista: Nelson Trentini Junior   
 Orientador:  Yara Maria Corrêa da Silva Michelacci 
 Resumo: 
Proteoglicanos estão presentes em todos os tecidos de mamíferos, mas a cartilagem é, de todos, o mais rico em proteoglicanos. Nas cartilagens articulares, os 
proteoglicanos são responsáveis pela retenção de água no tecido, e esta propriedade é que lhes permite resistir a pressões, amortecer impacto e reduzir atrito. 
Estudos anteriores do nosso laboratório demonstraram que ocorrem mudanças na estrutura dos proteoglicanos de cartilagem articular com processos de crescimento e 
ossificação no tecido. No agrecam de cartilagens humanas jovens, assim como de cartilagens com osteoartrose, encondroma e condrossarcoma, a quantidade de 
queratam sulfato é muito menor, e o condroitim sulfato contém uma proporção muito maior de dissacarídeos 4-sulfatados, em comparação com o agrecam de 
cartilagem adulta normal [Michelacci YM, Mourão PAS, Laredo Filho J, Dietrich CP Connec Tiss Res 7 (1979) 29-36; Michelacci YM, Laredo Filho J, Dietrich CP 
Brazilian J Med Biol Res 14 (1981) 161-172]. 
Os proteoglicanos são sintetizados no complexo de Golgi e degradados principalmente nos lisossomos. A maior parte dos proteoglicanos metabolizados nos tecidos é 
reciclada, mas uma pequena parte é eliminada na urina, sendo os principais glicosaminoglicanos urinários: condroitim sulfato, dermatam sulfato e heparam sulfato, com 
traços de queratam sulfato e ácido hialurônico. 
Há evidências sugerindo também que os glicosaminoglicanos urinários têm origem sistêmica e são filtrados no rim [Pereira DA, Aguiar JAK, Hagiwara MK, Michelacci 
YM Biochim Biophys Acta 1672 (2004) 1-11]. Como a cartilagem é o tecido mais rico em condroitim sulfato e queratam sulfato do corpo, é possível que alterações que 
ocorrem nos proteoglicanos de cartilagens se reflitam nos proteoglicanos excretados na urina. De fato, recentemente demonstrou-se que cavalos atletas com 
osteoartrite excretam mais condroitim sulfato e menos heparam sulfato que atletas normais (expresso em concentração). Além disso, o condroitim sulfato dos atletas 
com ou sem osteoartrite contém mais unidades dissacarídicas 4-sulfatadas. A excreção de queratam sulfato aumenta com a idade, mas diminui nos atletas e na 
osteoartrite [Vieira FAC, Baccarin RYA, Aguiar JAK, Michelacci YM J Equine Vet Sci 25 (2005) 387-400].  
Um tratamento que vem sendo empregado com sucesso no tratamento de osteoartrite é a administração por via intramuscular ou oral de condroitim sulfato e/ou 
glucosamina. O objetivo deste estudo é investigar se a administração desses compostos a cavalos com osteoartrite afeta a excreção urinária de glicosaminoglicanos e 
se existe alguma correlação entre glicosaminoglicanos urinários e melhora nos sintomas clínicos apresentados pelos animais. 
Para tal, numa primeira etapa foi realizada a análise dos medicamentos. Condroitim sulfato presente no “Condroton Injetável” foi quantificado por eletroforese em gel de 
agarose. Glucosamina foi analisada no “Condroton Tradicional” para determinação da forma da glucosamina  N-acetilada ou livre – e dosagem. Também foi analisado 
o sulfato presente nos medicamentos. 
Para se verificar o padrão de excreção urinária de glicosaminoglicanos em cavalos com osteoartrite e submetidos ao tratamento com condroitim sulfato (Condroton 
Injetável) três animais receberam duas doses do medicamento e sua excreção urinária de glicosaminoglicanos foi acompanhada por 12 dias (portanto, 36 amostras). 
Os glicosaminoglicanos foram isolados das amostras de urina por cromatografia de troca iônica em Q-Sepharose Fast Flow. Após a extração, estes compostos foram 
submetidos à eletroforese em gel de agarose em tampão 1,3-diaminopropano-acetato 0,05 M, pH 9 (PDA), e a posterior quantificação por densitometria. Nas mesmas 
amostras serão quantificados creatinina e proteína (por métodos colorimétricos) e queratam sulfato (por ELISA). 
Verificou-se que os níveis basais estão na faixa de 2-6 mg de glicosaminoglicanos por litro de urina, sendo aproximadamente 94,3% condroitim sulfato, e 5,7% 
heparam sulfato. Após a administração do condroitim sulfato exógeno, este aparece na urina nas primeiras 24 horas, caindo gradativamente até o quinto dia, quando a 
concentração de condroitim sulfato volta aos níveis basais. Estes resultados permitiram estabelecer o protocolo de tratamento dos animais. A evolução clínica será 
também acompanhada. Se for possível observar uma mudança no padrão de excreção urinária de glicosaminoglicanos com a evolução clínica, este processo talvez 
seja também útil no diagnóstico e acompanhamento da evolução da doença no homem. 
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 Título: Efeito de glicosaminoglicanos na ação de elastase pancreática em substrato cromogênico 
 Autores:  Natuline, J.; Oliveira-Santos, J.; Cruz-Silva, I.; Praxedes-Garcia, P.; Gozzo, A.J.; Nunes, V.A.; Nader, H.B.; Araújo, M.S. 
 Bolsista: Juliana Natuline Rodrigues   
 Orientador:  Mariana Araujo 
 Resumo: 
A elastase pancreática (EP) é uma enzima pertencente ao grupo das serinopeptidases, capaz de clivar a elastina, que é amplamente distribuída em tecidos de 
vertebrados, e outros substratos fisiológicos. Armazenada como um zimogênio inativo no pâncreas, a EP é secretada no intestino, onde se torna ativa pela ação da 
tripsina, participando então do processo digestório. Entretanto, quando o zimogênio da EP é previamente ativado e liberado na circulação, pode ocorrer a pancreatite, 
que freqüentemente é fatal. Já se sabe que alguns glicosaminoglicanos (GAGs) são capazes de interagir com algumas enzimas, podendo modular sua atividade. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi estudar a influência de alguns GAGs na ação da EP sobre um substrato cromogênico. Para isso, foram feitos ensaios 
cinéticos com a enzima (11,0-44,1 nM) e o substrato Suc-Ala-Ala-Ala-pNan (3,02-12,5 mM) na ausência e na presença dos seguintes GAGs: heparina (Hep), heparam 
sulfato (HS), condroitim 4-sulfato (C4S) e condroitim 6-sulfato (C6S), em um intervalo de concentrações de 0,550 a 2,21 µM. Foram calculados os valores de Vmax, Km, 
kcat e eficiência catalítica (kcat/Km) para cada um deles.  

 
 Km (mM) kcat (s-1) kcat/Km (103 M-1.s-1))  
controle 9,17 18,1 1,97 
Hep 8,77 9,83 1,12 
HS 6,58 7,23 1,10 
C4S 12,8 15,5 1,21 
C6S 31,3 28,8 0,920 

 
Como pode ser observado, todos os GAGs diminuíram de pelo menos 1,6 vezes a eficiência catalítica da EP na hidrólise do Suc-Ala-Ala-Ala-pNan, sendo que no caso 
da Hep e do HS essa diminuição foi à custa de menores valores de Km e kcat. O fato do C4S e o C6S terem aumentado os valores de Km (1,40 e 3,41 vezes, 
respectivamente), talvez seja devido à ausência do ácido idurônico nesses GAGs, dificultando a afinidade do substrato pela enzima. 
(CAPES, CNPq, Fap-UNIFESP e FAPESP). 
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Bonciani Nader, Mariana da Silva Araújo 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Moleculares 

29 

 

 Título: EFEITO DO LASER TERAPÊUTICO NA REAPARAÇÃO ÓSSEA 
 Autores:  Vasselo, K.P.; Sobral, M.; Toma, L.; Nader, H.B.; Merli, L.A.S; Faloppa, F. 
 Bolsista: Keila Priscila Vasselo / Marianna Sobral 
 Orientador:  Flavio Faloppa 
 Resumo: 
Objetivos: Este trabalho busca avaliar as alterações na organização do tecido neoformado e determinar as possíveis alterações celulares e de componentes da matriz 
extracelular de ossos após a aplicação de laser de baixa intensidade. Como os glicosaminoglicanos são compostos presentes na superfície e na matriz extracelular, o 
presente projeto avaliará a expressão e o “turnover” desses compostos nas diferentes condições, bem como o arranjo dos mesmos na matriz por métodos 
imunocitoquímicos. O objetivo inicial foi o de estabelecer uma metodologia para a extração e quantificação de glicosaminoglicanos (GAGs) de osso. 
Métodos: Descrevemos a seguir a metodologia que será empregada para obtenção da lesão e da aplicação do laser. Serão utilizados ratos Wistar de 
aproximadamente 350g provenientes do Biotério de Experimentação Animal do INFAR. Com prévia anestesia, são realizadas incisões na região posterior de ambas as 
patas e a seguir a lesão óssea em ambos os fêmures.É  aplicado na lesão da pata esquerda 3 J/cm² de laser, sendo que na pata direita não há aplicação de laser, 
permanecendo esta como controle.  Utiliza-se  ponteira para aplicação, de modo que a distância entre a lesão e a fonte de luz não fosse superior a 5 mm. Após a 
sutura, é feita nova aplicação de laser  (6 J/cm²) na região da sutura da pata esquerda. A aplicação de laser (6 J/cm²) é repetida em intervalos de 24, 48 e 72 horas 
após a cirurgia. Depois de 4, 8 e 14 dias, os ratos são sacrificados por eutanásia  em câmara de CO2 e os fêmures removidos. Nesta etapa do projeto, utilizamos 
somente animais controle. 
Resultados e Discussão: Como o tecido ósseo contém grande conteúdo de cálcio, é necessária uma etapa para descalcificação do tecido. Inicialmente, o o osso é 
triturado em grau em presença de Nitrogênio líquido. Assim, inicialmente os ossos foram homogeneizados em tampão Tris HCl 50 mM pH 7,4 em presença de Cloreto 
de Guanidina (GnCl) 4M e EDTA 0,25M. O homogenato foi centrifugado a 16770 x g por 20 minutos. O sobrenadante que deve conter os glicosaminoglicanos foi 
subdividido em duas alíquotas. Uma alíquota foi submetida a proteólise com maxatase (4mg/ml) em tampão Tris HCl 0,05M pH 8,0  NaCl 0,15M, a 60ºC por 18h. Os 
ácidos nucléicos e peptídeos foram precipitados pela adição de ácido tricloroacético 8% final a 4°C por 15 minutos. Após centrifugação, os GAG presentes no 
sobrenadante foram precipitados com dois volumes de etanol. O material foi coletado por centrifugação, seco a vácuo e avaliado por eletroforese em gel de agarose 
em tampão 1,3-diaminopropano acetato 0,05M pH 9,0 e coloração com azul de toluidina (Dietrich et al, 1977). Os resultados mostraram que condroitim sulfato foi o 
único composto presente em osso. No entanto, o rendimento foi muito baixo e com grande variação entre diferentes extrações. Esses resultados poderiam estar 
relacionados com a precipitação do cálcio pelo EDTA durante a etapa de extração em presença do agente caotrópico (GnCl), pois ambos estão presentes na solução 
simultaneamente.  Assim,  a etapa de descalcificação foi realizada posteriormente à de extração em presença de GnCl. Outro fator limitante para a extração poderia 
ser o tempo em presença do agente caotrópico. Assim, os ossos pulverizados foram suspensos em solução de GnCl 4M, tampão Tris-HCl 0,05M pH 7,4 e thimerozal 
0,04% (antibacteriano) e mantidos sob agitação a 4oC por 24, 48 e 72 horas. A seguir, o material foi centrifugado, e ao sobrenadante adicionado EDTA 0,5M e a 
suspensão é  mantida sob agitação a  4oC por 24 horas. O sobrenadante é aplicado a uma cromatografia de gel filtração em PD10 (remoção de sais), concentrado a 
vácuo, submetido à proteólise como descrito acima e avaliado por eletroforese em gel de agarose.  
Este trabalho foi financiado por: CNPq, FAPESP, Bolsista CNPq. 
Dietrich CP, McDuffie NM, Sampaio LO. Identification of acidic mucopolysaccharides by agarose gel electrophoresis. J. Chromatogr. 130: 299-304, 1977 
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 Título: Efeito do Laser Terapêutico na Reparação Óssea 
 Autores:  Sobral, M.; Albertoni, W.M.; Vasselo, K.P.; Merli, L.A.S 
 Bolsista: Marianna Sobral / Keila Priscila Vasselo 
 Orientador:  Walter Manna Albertoni 
 Resumo: 
Objetivos: Este trabalho busca avaliar as alterações na organização do tecido neoformado e determinar as possíveis alterações celulares e de componentes da matriz 
extracelular de ossos após a aplicação de laser de baixa intensidade. Como os glicosaminoglicanos são compostos presentes na superfície e na matriz extracelular, o 
presente projeto avaliará a expressão e o “turnover” desses compostos nas diferentes condições, bem como o arranjo dos mesmos na matriz por métodos 
imunocitoquímicos. O objetivo inicial foi o de estabelecer uma metodologia para a extração e quantificação de glicosaminoglicanos (GAGs) de osso. 
Métodos: Descrevemos a seguir a metodologia que será empregada para obtenção da lesão e da aplicação do laser. Serão utilizados ratos Wistar de 
aproximadamente 350g provenientes do Biotério de Experimentação Animal do INFAR. Com prévia anestesia, são realizadas incisões na região posterior de ambas as 
patas e a seguir a lesão óssea em ambos os fêmures.É  aplicado na lesão da pata esquerda 3 J/cm² de laser, sendo que na pata direita não há aplicação de laser, 
permanecendo esta como controle.  Utiliza-se ponteira para aplicação, de modo que a distância entre a lesão e a fonte de luz não fosse superior a 5 mm. Após a 
sutura, é feita nova aplicação de laser  (6 J/cm²) na região da sutura da pata esquerda. A aplicação de laser (6 J/cm²) é repetida em intervalos de 24, 48 e 72 horas 
após a cirurgia. Depois de 4, 8 e 14 dias, os ratos são sacrificados por eutanásia  em câmara de CO2 e os fêmures removidos. Nesta etapa do projeto, utilizamos 
somente animais controle. 
Resultados e Discussão: Como o tecido ósseo contém grande conteúdo de cálcio, é necessária uma etapa para descalcificação do tecido. Inicialmente, o o osso é 
triturado em grau em presença de Nitrogênio líquido. Assim, inicialmente os ossos foram homogeneizados em tampão Tris HCl 50 mM pH 7,4 em presença de Cloreto 
de Guanidina (GnCl) 4M e EDTA 0,25M. O homogenato foi centrifugado a 16770 x g por 20 minutos. O sobrenadante que deve conter os glicosaminoglicanos foi 
subdividido em duas alíquotas. Uma alíquota foi submetida a proteólise com maxatase (4mg/ml) em tampão Tris HCl 0,05M pH 8,0  NaCl 0,15M, a 60ºC por 18h. Os 
ácidos nucléicos e peptídeos foram precipitados pela adição de ácido tricloroacético 8% final a 4°C por 15 minutos. Após centrifugação, os GAG presentes no 
sobrenadante foram precipitados com dois volumes de etanol. O material foi coletado por centrifugação, seco a vácuo e avaliado por eletroforese em gel de agarose 
em tampão 1,3-diaminopropano acetato 0,05M pH 9,0 e coloração com azul de toluidina (Dietrich et al, 1977). Os resultados mostraram que condroitim sulfato foi o 
único composto presente em osso. No entanto, o rendimento foi muito baixo e com grande variação entre diferentes extrações. Esses resultados poderiam estar 
relacionados com a precipitação do cálcio pelo EDTA durante a etapa de extração em presença do agente caotrópico (GnCl), pois ambos estão presentes na solução 
simultaneamente.  Assim,  a etapa de descalcificação foi realizada posteriormente à de extração em presença de GnCl. Outro fator limitante para a extração poderia 
ser o tempo em presença do agente caotrópico. Assim, os ossos pulverizados foram suspensos em solução de GnCl 4M, tampão Tris-HCl 0,05M pH 7,4 e thimerozal 
0,04% (antibacteriano) e mantidos sob agitação a 4oC por 24, 48 e 72 horas. A seguir, o material foi centrifugado, e ao sobrenadante adicionado EDTA 0,5M e a 
suspensão é  mantida sob agitação a  4oC por 24 horas. O sobrenadante é aplicado a uma cromatografia de gel filtração em PD10 (remoção de sais), concentrado a 
vácuo, submetido à proteólise como descrito acima e avaliado por eletroforese em gel de agarose.  
Este trabalho foi financiado por: CNPq, FAPESP, Bolsista CNPq. 
Dietrich CP, McDuffie NM, Sampaio LO. Identification of acidic mucopolysaccharides by agarose gel electrophoresis. J. Chromatogr. 130: 299-304, 1977 
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 Título: Efeito do lipopolissacarídeo (LPS) de E. Coli sobre as catecolaminas de células mesangiais humanas 
imortalizadas (CMHI) em situação de hipóxia. 

 Autores:  Zanini, A.P. 
 Bolsista: Ana Paula Zanini   
 Orientador:  Dulce Elena Casarini 
 Resumo: 
A unidade funcional do rim é o néfron, que é constituído por células epiteliais tubulares e por células glomerulares, dentre as quais estão as células mesangiais (CM), 
epiteliais e endoteliais. As CM são importantes por controlarem a função glomerular através de suas múltiplas funções biológicas, tais como, contratilidade, fagocitose, 
síntese e secreção de vários componentes da matriz extracelular, bem como de vários hormônios e substâncias vasoativas e inflamatórias, incluindo angiotensina II, 
arginina-vasopressina, peptídeo natriurético atrial, prostaglandinas, interleucinas, entre outros. Estudos de Di Marco e cols. evidenciaram que as CM possuem toda a 
maquinaria enzimática e de substratos, para produção das catecolaminas (CA): dopamina, adrenalina e noradrenalina (Arita et al., 2002; Di Marco et al., 2003). Além 
disso, as CM expressam o mCD14 (Thijs, 1998; Baud, 1989; Camussi, 1995), um dos componentes do receptor de LPS que está associado aos Toll Like receptor tipo 
4 na superfície celular (Aderem, 2000; Medzhitov, 2001). Dentre os estímulos que podem alterar o equilíbrio renal, está o LPS, presente na sepse, e a hipóxia celular. 
O objetivo deste estudo é avaliar possíveis alterações na produção/liberação de CA frente a processos de sepse e hipóxia. Para tanto, inicialmente, analisou-se a 
viabilidade das CMHI frente a hipóxia, e determinou-se que mesmo numa concentração de O2 reduzida, não houve significante taxa de necrose e apoptose, se 
comparada ao grupo controle. Para estipular o tempo de incubação das CMHI com LPS, quantificou-se a taxa de síntese e secreção de CA em função do tempo, pela 
técnica de cromatografia líquida de alta performance com detecção eletroquímica (HLPC-ED). Como continuidade do projeto, propõe-se a técnica de Western Blotting 
para observar a expressão das enzimas presentes na cascata de produção das CA, a dosagem do cofator biopterina por HPLC-ED, o ensaio da atividade de enzimas 
que degradam as CA, imunofluorecência e imunocitoquímica, utilizando anticorpos primários específicos. 
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 Título: Efeito dos extratos de frutas brasileiras sobre a agregação plaquetária 
 Autores:  Ribeiro de Paula, H.; Sallai, R.; Moraes, M.A.R.; Anjos, T.P.; Santana, L.A.; Ferreira, J.G. 
 Bolsista: Henrique Ribeiro de Paula   
 Orientador:  Maria Luiza Vilela Oliva 
 Resumo: 
Vários estudos vêm demonstrando a importância da agregação plaquetária em diversos eventos fisiológicos e, em determinadas patologias como no espalhamento do 
tumor e no potencial metastático das células. O objetivo principal deste trabalho foi investigar a presença de inibidores da agregação plaquetária em extratos de frutas 
brasileiras. A quantificação de proteínas, a inibição de tripsina e a interferência na agregação plaquetária foram investigadas nos extratos aquosos das cascas e da 
polpa de Myrciaria sp (jabuticaba), da polpa de Campomanesia phaea (cambuci), da polpa e da semente de Psidium guajava (goiaba). Foi detectada inibição de  
tripsina nos extratos da polpa do cambuci e da goiaba. A agregação plaquetária induzida por colágeno em plasma rico em plaquetas (PRP) foi inibida pelo extrato 
salino de polpa e de semente de goiaba (100% e 73,7%, respectivamente) e pela água obtida da diálise exaustiva da casca da jabuticaba (30,3%). Após adsorção dos 
extratos de jabuticaba em resina Polyclar não foi observado efeito inibitório sobre a agregação plaquetária indicando que o efeito observado possa ser devido a 
presença de compostos secundários. Resultados preliminares indicam que a inibição da agregação plaquetária pela polpa de goiaba se deve  a  uma cisteinopeptidase 
da família da papaína. Financiamento: FAPESP, CNPq, CAPES, SPDM. 
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 Título: Efeito dos extratos obtidos de frutas brasileiras sobre os parametros da coagulacao sanguinea. 
 Autores:  Moraes, M.A.R.; Sallai, R.; Souza, M.T.; Anjos, T.P.; Oliva, M.L.V. 
 Bolsista: Mariana Alcantara Rodrigues de Moraes   
 Orientador:  Maria Luiza Vilela Oliva 
 Resumo: 
As frutas brasileiras podem ser uma excelente fonte de compostos bioativos que atuam em importantes processos fisiologicos. O objetivo do estudo foi investigar a 
presenca de inibidores de proteases em extratos obtidos de frutas brasileiras e avaliar sua acao sobre alguns parametros da coagulacao sanguinea. O extrato bruto 
dos frutos maduros de cambuci (Campomanesia phaea: Myrthaceae) colhidos na regiao da Mata Atlantica foi preparado com agua e apos a centrifugacao o 
sobrenadante foi  analisado com relacao a inibicao do tempo de tromboplastina parcialmente ativado. Apos dialise exaustiva ocorreu perda dessa  atividade indicando 
que o composto extraido de Campomanesia phaea, responsavel pelo efeito mencionado, e inferior a 12 kDa. Para se obter o  componente purificado, a agua de dialise 
obtida foi liofilizada e submetida a diferentes tecnicas cromatograficas como as cromatografias de afinidade, filtracao em gel e fase reversa. A cromatografia de 
afinidade em tripsina-Sepharose permitiu o isolamento de uma proteina cuja classificacao sera obtida com a determinacao da sequencia de aminoacidos e que 
apresentou atividade inibitoria sobre a calicreina plasmatica humana (Ki na ordem de nM) sendo, possivelmente, esta atividade responsavel pela alteracao do tempo de 
tromboplastina parcialmente ativado.Financiamento: FAPESP,CNPq, CAPES, SPDM. 
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 Título: Efeitos da hiperprolactinemia experimental sobre a expressão do receptor de prolactina e os 
glicosaminoglicanos no endométrio de camundongas 

 Autores:  Oliveira, P.B.; Simões, M.J.; Gomes, R.C.T.; Baracat, E.C.; Verna, C.; Olawo, P.J.; Rossi, A.G.Z.; Simões, R.S.; Soares Jr, J.M. 
 Bolsista: Patrícia Bedesco de Oliveira   
 Orientador:  José Maria Soares Júnior 
 Resumo: 
Objetivos: O presente estudo analisou a expressão gênica dos receptores de prolactina no endométrio de camundongas com hiperprolactinemia e sob terapia de 
reposição hormonal. No segundo braço do estudo, avaliou os efeitos da hiperprolactinemia nos tipos e na quantidade de glicosaminoglicanos no endométrio de 
camundongas durante a fase de proestro. Material e Métodos: No experimento 1, 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, que receberam 
metoclopramida; GIII - 12 camundongas ooforectomizadas tratadas com metoclopramida; GIV - 12 camundongas ooforectomizadas medicadas com metoclopramida e 
17β-estradiol; GV - 12 camundongas ooforectomizadas, que receberam metoclopramida e progesterona micronizada; GVI - 12 camundongas ooforectomizadas 
tratadas com metoclopramida, 17β-estradiol e progesterona micronizada. Após esse período, todos os animais foram sacrificados, sendo nos grupos com ovários 
intactos, assim que entraram em proestro. Tiveram seus úteros retirados para análise da expressão gênica de receptores de prolactina no endométrio. No experimento 
2, utilizaram-se 40 camundongas adultas, tratadas por 50 dias, divididas aleatoriamente em dois grupos: GI – 20 camundongas medicadas com veículo (solução salina 
0,9%); GII – 20 camundongas tratadas com metoclopramida. Após esse período, os animais que estavam na fase de proestro foram sacrificados, e os demais 
continuaram recebendo as injeções, sendo sacrificados assim que atingiram a referida fase. Os cornos uterinos foram retirados para a caracterização e quantificação 
dos glicosaminoglicanos no endométrio. Resultados: No experimento 1, verificou-se que houve expressão do receptor de prolactina e de sua isoforma L apenas nos 
grupos I e II, respectivamente nos animais do grupo controle e nos medicados com metoclopramida, ambos com ovários intactos. A expressão do receptor de 
prolactina ocorreu de forma mais intensa no grupo II, o mesmo acontecendo com a sua isoforma L. Não houve expressão das outras isoformas do receptor em todos 
os grupos, nem nos animais castrados. No experimento 2, observou-se a presença de condroitim sulfato, dermatam sulfato, heparam sulfato e ácido hialurônico na 
composição do útero. A quantidade de condroitim sulfato, dermatam sulfato e ácido hialurônico foi mais elevada no grupo de camundongas com hiperprolactinemia, em 
relação ao grupo controle. Conclusões: A hiperprolactinemia determinou aumento da expressão do RNA mensageiro do receptor de prolactina no útero. A reposição 
hormonal não reverteu a diminuição da expressão do receptor de prolactina após a ooforectomia. No segundo experimento, nossos resultados sugerem que a 
hiperprolactinemia induzida pela metoclopramida pode afetar a quantidade de glicosaminoglicanos no útero de camundongas, durante a fase de proestro. 
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 Título: Efeitos da Nifedipina, Ginseng e Nó-de-cachorro  sobre alterações induzidas pelo 3NP. 
Departamento de Farmacologia – Modo de Ação de Drogas, UNIFESP 

 Autores:  Nóbrega, L.N.; Rosenstock, T.R.; Bezerra, A.G.; Smaili, S.S.; Carlini, E.; Lopes, G.S. 
 Bolsista: Leandro Nazare de Nóbrega   
 Orientador:  Guiomar da Silva Lopes 
 Resumo: 
A doença de Huntington (DH) é uma desordem genética, autossômica dominante cujos sintomas incluem alterações motoras, cognitivas e psíquicas. Seus mecanismos 
ainda não são completamente conhecidos e sabe-se que há um componente genético e um componente bioenérgico (devido à inibição do complexo II da cadeia 
respiratório mitocondrial), sendo necessária uma maior investigação e compreensão da correlação existente entre os mesmos. Estudos anteriores mostraram que 
durante a progressão da doença, ocorre uma degeneração na região do estriado, onde se verificou a presença de mecanismos de excitotoxicidade e estresse 
oxidativo, mediados, respectivamente, pelo excesso do influxo de Ca2+ para o meio intracelular e pelo aumento nas espécies reativas de oxigênio (ROS). Um dos 
modelos experimentais utilizados para o estudo da DH, e padronizado em nosso laboratório (Rosenstock et al, 2004), utiliza-se do ácido 3-nitropropiônico (3NP) 
administrado (20mg/Kg/dia) em camundongos de forma sub-crônica (4 dias). Essa toxina inibe o complexo II da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria e 
provoca alterações comportamentais, tais como bradicinesia e discinesia orofacial, e celulares, como morte celular e alterações mitocondriais,  as quais são 
compatíveis com os da DH. O presente trabalho tem o objetivo de investigar o possível efeito de agentes protetores do Sistema Nervoso Central, sobre as ações 
induzidas pelo 3NP. Entre os agentes protetores foram escolhidas plantas adaptógenas como o Ginseng e outras com um possível efeito adaptógeno ainda não 
completamente definido, como o Nó-de-cachorro. Além disso, será testada a ação do bloqueador de canal de Ca2+ do tipo L, Nifedipina. Para tanto, serão utilizados 
camundongos machos B6xCBA/F1 (2 meses) tratados cronicamente com os possíveis protetores Ginseng (100 mg/Kg/dia durante 23 dias), Nó-de-cachorro (50 
mg/Kg/dia durante 23 dias) e Nifedipina (5 ou 10 mg/Kg/dia durante 11 dias) e, durante o tratamento, com o 3NP (4 dias). Em seguida, serão avaliados parâmetros 
comportamentais de locomoção, através do modelo Campo Aberto, movimentos orofaciais e ansiedade, aprendizado e memória através da Esquiva Discriminativa em 
labirinto em cruz elevado. Após a realização destes experimentos, os animais serão sacrificados e os tecidos cerebrais serão analisados com relação aos níveis de 
respiração, por meio de medidas de oxigrafia, com eletrodo de Clark. Até o presente momento foram realizados os tratamentos com Nifedipina e Ginseng. A análise 
comportamental e celular será realizada e apresentada.  
Apoio: FAPESP e CNPq. 
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 Título: Efeitos Farmacológicos do Extrato Bruto do Hypericum brasiliense  sobre a contração de músculos 
lisos 

 Autores:  Makimoto, T.E.; Santos, W.C.; Garcez-do-Carmo, L. 
 Bolsista: Thiago Eidy Makimoto   
 Orientador:  Lúcia Lameirão Garcez do Carmo 
 Resumo: 
Introdução: Espécies do gênero Hypericum têm mostrado importância farmacológica, principalmente o H.perforatum, por seu efeito antidepressivo dentre outras ações. 
O H. brasiliense (Hb), apesar de menos estudado, também tem interesse científico. Seu uso popular se deve a seu efeito espasmolítico. Em estudos anteriores 
mostramos a capacidade do Hb de inibir a contração de músculos lisos. Objetivo: verificar de modo mais detalhado, as características  dos efeitos do extrato hexânico 
de Hb em dois tipos diferentes de músculos lisos (ducto deferente- DD e jejuno- JJ), sendo analisada a capacidade do Hb de: 1)  afetar por si só (na ausência de 
estímulo exógeno) o estado de contração basal do tecido, 2) inibir a contração induzida por diferentes tipos de estímulos, como por agonistas de receptores 
metabotrópicos específicos de membrana ou por agentes despolarizantes de membrana. Metodologia: DD e JJ de ratos adultos foram preparados para registro de 
contração isométrica in vitro. Concentrações crescentes de extrato hexânico de Hb, ou volume correspondente de seu veículo de diluição (DMSO), foram adicionadas à 
preparação em repouso ou foram incubadas por 30 minutos antes da adição de concentração única dos agonistas noradrenalina (NE, 5.10-6M, testada no DD) e 
acetilcolina (ACh, 5.10-6M, testada no JJ) ou do agente despolarizante KCl (80mM, testado no DD e JJ). Foi calculada a % de inibição causada por cada concentração 
do Hb. Resultados: 1) quando adicionado, em concentrações crescentes sobre preparação em repouso, foi verificado que o Hb teve a capacidade de relaxar o tônus 
basal do JJ, sem afetar, entretanto, o tônus do DD. 2) quando adicionado previamente à adição de diferentes agentes contraturantes, foi observado que no JJ, as 
contrações fásicas induzidas tanto por ACh como por KCl sofreram inibição submáxima por concentrações de Hb na faixa de 5 a 10 mg/ml (Ach- inibida em 80,8±7,9% 
por 5 µg/ml de Hb; KCl- inibido 88,9±5,8% por 10µg/ml de Hb). No DD, a incubação prévia com Hb (10 mg/ml) inibiu 75,1±7,1% da contração fásica induzida por NE. 
Entretanto, em relação ao KCl, para promover inibição de magnitude semelhante (inibição de 81,4±2,5%) foi necessária a adição de Hb em concentrações bastante 
mais elevadas (100µg/ml). Tanto o tônus basal como as contrações induzidas por agentes exógenos não foram afetadas de modo significativo pelo veículo de diluição, 
DMSO. Conclusão: existem diferenças na capacidade inibitória exercida pelo Hb, quando se considera o tecido em estudo ou o agente contraturante. No DD, a 
contração induzida pelo agente despolarizante foi mais resistente ao efeito inibitório do Hb do que as contrações induzidas pelo agonista de receptor metabotrópico. Já 
no JJ, esse tipo de diferença não foi tão evidente. 
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 Título: Engenharia de vetores minicirculares plasmidiais com o gene GM-CSF para terapia gênica de 
membros em modelo murino 

 Autores:  Stilhano, R.S. 
 Bolsista: Roberta Sessa Stilhano   
 Orientador:  Sang Won Han 
 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 
plasmidiais. Porém os vetores plasmidiais são moléculas relativamente grandes, o que dificulta a transfecção na célula alvo. Além disso, recentes estudos têm 
mostrado que as seqüências do genoma bacteriano presentes no vetor plasmídial podem silenciar a expressão do transgene in vivo, que inclui as seqüências da 
origem de replicação e do gene de resistência a antibiótico.  
O minicírculo é um vetor plasmidial de tamanho reduzido destituído dessas seqüências bacterianas, podendo, portanto, aumentar eficiência de transfecção e evitar 
silenciamento de expressão de transgenes. Em relação aos vetores plasmidiais, os vetores minicirculares apresentam vantagens para a terapia gênica, pois além do 
tamanho reduzido a ausência da seqüência CpG leva a uma menor probabilidade de resposta imunológica durante a expressão do transgene na célula alvo. 
Os vetores minicirculares são obtidos na E.coli Top10 por recombinação sítio-específica, mediada pela integrase do fago λ, dos sítios attB e attP contidos no plasmídio 
parental .O plasmídio parental contém os genes phiC31 e I-SceI, ambos sob controle do promotor BAD. A integrase phiC31 medeia 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 phiC31 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. 
O trabalho tem na primeira etapa o objetivo produzir um vetor minicircular contendo o gene GFP (green fluorescent protein) - MC.GFP com posterior análise da 
transfecção in vitro e in vivo. Para a construção do vetor foi feito um PCR do vetor pEGFP-N3 (plasmídio que contém o gene GFP), vetor comercial, onde se obteve o 
inserto de 1,6Kb contendo o gene GFP, sob controle do promotor CMV (citomegalovírus), e o sinal de poliadenilação do SV40. O inserto foi clonado no plasmídio 
p2phiC31 (plasmídio que contém a integrase phiC31) de 9,7Kb, formando o plasmídio p2phiC31.GFP (parental) de 11,3Kb. Este foi amplificado pelo método de 
preparação em larga escala para se obter grande quantidade de DNA. A partir da obtenção do plasmídio parental o próximo passo será produzir o MC.GFP, cujo 
protocolo de produção esta sendo padronizado em nosso laboratório.  
Dada a importância do GM-CSF(granulocyte macrophage colony-stimulating factor) em casos de isquemia, o gene para esse fator também será utilizado no vetor 
minicircular numa segunda etapa do projeto. Após a padronização do método de obtenção e purificação do minicirculo, sua transfecção será analisada in vitro e in vivo. 
Espera-se obter um aumento na transfecção nas duas situações.  
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 Título: Estabelecimento de linhagens celulares com expressão permanente de EGFP-Bax,  DsRed-Bax, 
EGFP-Bcl-xL e Pericams. 

 Autores:  Terashima, J.Y.; Muler, M.L.; Smaili, S.S. 
 Bolsista: Juliana Yoshie Terashima / Mari Luminosa Muler 
 Orientador:  Soraya Soubhi Smaili 
 Resumo: 
Estudos realizados em nosso laboratório para investigar as alterações do Ca2+ induzidas pela superexpressão da proteína pró-apoptótica Bax e também o papel do 
Ca2+ na translocação e indução de apoptose na presença de superexpressão de Bax, têm utilizado a transfecção transiente em cultura primária de astrócitos de rato. 
Entretanto essa metodologia tem implicado em dificuldades como o estresse celular devido ao processo de tranfecção transiente, o que promove uma  translocação 
precoce da Bax. Além disso, os astrócitos em cultura primária podem apresentar características individuais e estágios diferentes do ciclo celular, formando populações 
celulares funcionalmente heterogêneas. Assim, o objetivo do presente trabalho é estabelecer linhagens celulares com expressão permanente dos construtos de Bax 
com as proteínas fluorescentes verde (EGFP) e vermelha (DsRed). Além disso, serão também padronizados os construtos do gene da proteína anti-apoptotica Bcl-xL 
com a proteína fluorescente verde (EGFP-Bcl-xL). Para realizar os estudos de cálcio, simultaneamente à translocação e localização de EGFP-Bax e DsRed-Bax, serão 
padronizados os vetores Pericans para medidas de cálcio mitocondrial e nuclear. Para isso utilizaremos dois tipos celulares, as células MCF-7 (linhagem estabelecida 
de adenocarcinoma mamário humano) que serão utilizadas para induzir a expressão permanente e estável das proteínas EGFP-Bax, DsRed-Bax, EGFP-Bcl-xL e 
Pericams mitocondrial e nuclear. Paralelamente, estabeleceremos a linhagem de astrócitos imortalizados, por meio de transfecção com o plasmídeo pSV3-neo, 
contendo o antígeno T do SV40 e seleção das colônias resistentes utilizando o antibiótico G418. Posteriormente os astrócitos estabelecidos serão utilizados com os 
construtos de Bax e Pericans. As linhagens celulares serão analisadas por meio de microscopia de fluorescência de alta resolução em tempo real. O estabelecimento 
dessas linhagens celulares permitirá novos estudos que permitirão aprofundar os mecanismos de sinalização de Ca2+ envolvidos no processo de morte celular por 
apoptose. 
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 Título: Estudo da ação de inibidores de fosfatases e fosfoquinases na localização celular da proteína coilina 
em células HeLa 

 Autores:  França, N.R.; Faria, A.G.A.; Silva, N.P. 
 Bolsista: Natalia Regine de França   
 Orientador:  Neusa Pereira da Silva 
 Resumo: 
Introdução: O Cajal body (CB), descrito em 1903 por Santiago Ramón y Cajal, é um domínio nuclear, presente em células eucariotas animais e vegetais. Seu 
aparecimento é ciclo celular dependente, resultando da associação de várias proteínas e RNAs. Nos CBs 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. Para o estudo dos domínios celulares pode-se 
interferir com o funcionamento normal da célula e observar as alterações decorrentes do processo. O estudo do efeito de inibidores de proteína-quinases e proteína-
fosfatases na distribuição da coilina e outras proteínas nucleares e nucleolares em células HeLa submetidas ao choque térmico (HS) pode contribuir para a 
compreensão do comportamento dessas proteínas em situação de estresse celular. 
 
Objetivo: Estudar o efeito do ácido okadáico (inibidor de fosfatases) e estaurosporina (inibidor de fosfoquinases A e C) 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 a 37°C em DMEM com 10% de soro fetal bovino até cerca de 60% de confluência e submetidas a HS (43°C) por até 3h, 
na presença e na ausência de estaurosporina ou de ácido okadáico. A seguir, as células são fixadas, permeabilizadas e processadas para IFI. As imagens são 
analisadas em microscópio de fluorescência acoplado a uma câmara digital para captação das imagens.  
 
Resultados parciais: No HS a coilina se dispersa, tornando a marcação dos CBs mais fraca ao longo do tempo (1-3h), com aumento de marcação no nucleoplasma. No 
HS, SMN deixou os CBs, mantendo-se no citoplasma, e PM/Scl dispersou no nucleoplasma, deixando o nucléolo. A presença de estaurosporina, em condições 
normais de cultivo, causou mudanças morfológicas muito discretas. A coilina ficou mais restrita aos CBs e menos evidente no nucleoplasma. Na presença do ácido 
okadáico, em algumas células, houve um ligeiro aumento da dispersão de coilina no nucleoplasma, sendo também observado o aparecimento de CBs com localização 
intranucleolar. No HS, na presença de estaurosporina, a coilina não dispersou, mantendo-se nos CBs.  
 
Conclusões parciais: A marcação mais evidente dos CBs com anticorpo anticoilina, nas células controle tratadas com estaurosporina, pode ser devida a um menor grau 
de fosforilação, uma vez que a estaurosporina é um potente inibidor de fosfoquinases. A dispersão da coilina com ácido okadáico, é compatível com inibição de 
fosfatases, impedindo a defosforilação da coilina. Os resultados com HS sugerem que a dispersão da coilina está associada a um aumento de sua fosforilação uma vez 
que esse efeito foi inibido na presença de estaurosporina. 
 
 Participantes: Natalia Regine de França, Átila Granados Afonso de Faria, Neusa Pereira da Silva 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Moleculares 

40 

 

 Título: Estudo da apoptose em tecidos de ratas velhas, castradas e tratadas com estrógeno 
 Autores:  Hernandes, A.C.; Lopes, G.S.; Smaili, S.S. 
 Bolsista: Andréa Canizares Hernandes   
 Orientador:  Soraya Soubhi Smaili 
 Resumo: 
O envelhecimento parece ter origem com o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio geradas durante o processo respiratório mitocondrial. O acúmulo 
destas moléculas pode levar à morte celular. O envelhecimento é marcado pelo prejuízo de memória que é um dos sintomas mais graves e freqüentes do processo 
normal, assim como da maioria das doenças neurodegenerativas. A formação hipocampal é uma das áreas cerebrais mais afetadas pelo envelhecimento e as 
deficiências relacionadas com a idade na função hipocampal são encontradas tanto em humanos como em outras espécies de mamíferos. Déficits de memória que 
estão relacionados com o envelhecimento, particularmente prejuízo na memória declarativa (ou explícita) estão acompanhados pela plasticidade sináptica alterada no 
hipocampo. 
No caso de animais idosos, está claro que estes podem aprender e reter informações por curtos períodos e exibem aprendizado mais lento, quando comparados aos 
ratos jovens. Os estudos mostram também que ocorre uma perda de neurônios no hipocampo de ratos idosos comparado aos jovens. Por outro lado, a administração 
de antioxidantes tem se mostrado benéfica para prejuízos cognitivos causados por envelhecimento normal e por doenças degenerativas.  
O estrógeno é uma droga que tem sido bastante estudada, devido à sua utilização no tratamento de mulheres na menopausa, com resultados ainda controversos na 
relação risco/benefício. No fígado, foi demonstrado que o tratamento com estrógeno aumenta a atividade anti-apoptótica nos hepatócitos ao estresse oxidativo 
induzido. Estudos sobre o estrógeno e seus efeitos no sistema nervoso central têm demonstrado que a reposição estrogênica produz ação neuroprotetora no cérebro 
em envelhecimento. Sabe-se que o estrógeno mantém os níveis de ATP, melhorando a eficiência da respiração mitocondrial e reduzindo o estresse oxidativo das 
células nervosas. 
Diversos mecanismos foram propostos para explicar as ações neuroprotetoras do estrógeno. Tais mecanismos incluem efeitos tróficos, modulação da síntese de 
proteínas envolvidas no processo de morte celular e efeitos antiinflamatórios. Parece que os estrogênios podem determinar neuroproteção por meio de mecanismos 
independentes da ativação destes receptores, incluindo interação com sítios de ligação na membrana celular, efeitos antioxidantes e modulação da neurotransmissão. 
Um importante mecanismo da ação neuroprotetora dos estrogênios consiste na modulação da expressão de genes envolvidos no controle da morte celular. Estudos 
demonstram que o estrógeno ativa a transcrição de genes anti-apoptóticos como Bcl-2 e Bcl-X e aumenta os níveis do RNAm da BAD (pró-apoptótica, assim como a 
Bax).  
Nesta próxima etapa, pretendemos avaliar a ação protetora do estrógeno sobre a alteração de memória, aprendizado e ansiedade, assim como observar a possível 
proteção sobre as ilhotas pancreáticas. Já foi demonstrado que o estrógeno na TRH (terapia de reposição hormonal) associada ao exercício diminui a apoptose da 
célula β pancreática, melhorando a sua função. Estudaremos os mecanismos da ação protetora do estrógeno, avaliando a expressão das proteínas Bax e Bcl-2 no 
cérebro e pâncreas em grupos de animais tratados com a droga comparados a grupos controle.  
Com o objetivo de verificar os efeitos do estrógeno sobre a memória, o modelo comportamental de escolha foi a esquiva discriminativa, um dos paradigmas utilizados 
para avaliar aprendizagem, memória e ansiedade em ratos. 
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 Título: Estudo da atividade inibitória de complexos paladaciclos sobre o crescimento e a infectividade de 
Leishmania. 

 Autores:  Paladi, C.S. 
 Bolsista: Carolina de Siqueira Paladi   
 Orientador:  Clara Lúcia Barbiéri Mestriner 
 Resumo: 
As leishmanioses constituem doenças parasitárias de caráter antropozoonótico cuja incidência está aumentando principalmente devido às migrações humanas 
intensas, urbanização e desmatamento. No Brasil as principais espécies cutâneas que acometem o homem e vários outros mamíferos são Leishmania (Viannia) 
braziliensis, Leishmania (Viannia) guyanensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis, enquanto que a leishmaniose visceral ou calazar é causada pela Leishmania 
(Leishmania) chagasi. No homem, esses parasitas encontram-se como amastigotas, formas intracelulares obrigatórias que se multiplicam em macrófagos, localizando-
se no interior de vacúolos parasitóforos que apresentam caráter fagolisossomal. As drogas mais efetivas utilizadas para o tratamento das leishmanioses cutâneas e 
visceral são compostos de antimônio pentavalente que são eficazes em 80% dos pacientes. Vários problemas são apontados ao tratamento com antimoniais 
principalmente toxicidade, administração parenteral, resistência a esses compostos e o fato de não apresentarem boa atividade em pacientes imunossuprimidos, como 
é o caso de pacientes coinfectados com o vírus da AIDS. Assim, o desenvolvimento de novas drogas leishmanicidas tem assumido grande importância e vários 
compostos têm sido descritos com maior ou menor grau de eficácia no tratamento dessas parasitoses. Dentro desse enfoque a proposta de nosso trabalho é estudar a 
possível ação leishmanicida de uma droga organometálica contendo complexos cíclicos de paládio, um paladaciclo iônico mononucleado contendo o agente de 
ciclometalação N,N-dimetil-1-fenetilamina (dmpa) e o ligante 1,2-etanobis-(difenilfosfina), denominada DPPE. Esse composto possui atividade antitumoral e age via 
lisossomo nas células neoplásicas. O racional do projeto baseia-se no mecanismo de ação do DPPE e na natureza fagolisossomal dos vacúolos parasitóforos de 
macrófagos infectados com Leishmania. Inicialmente foi avaliada a atividade do DPPE sobre L. (L.) amazonensis, espécie que apresenta ampla distribuição na Região 
Amazônica e leva à formação de lesões nodulares e eventualmente à sua disseminação, causando a forma cutânea difusa de leishmaniose. Os promastigotas de L. 
(L.) amazonensis foram cultivados em meio axênico, verificando-se que houve destruição total dos parasitas à concentração de 150 nM. Em seguida foi testada a 
atividade do DPPE sobre as formas amastigotas intracelulares de L. (L.) amazonensis mantidas em macrófagos peritoneais de camundongos. Após a infecção in vitro 
por 24 horas, várias concentrações da droga foram testadas, verificando-se que o DPPE a 650 nM destruiu 50% dos amastigotas. Esses resultados demonstram uma 
atuação eficiente do DPPE sobre L. (L.) amazonensis e nos levaram a prosseguir com os ensaios com essa droga. Parâmetros como a cinética de ação do DPPE 
sobre os parasitas, toxicidade e atividade in vivo, além da extensão desses ensaios para outras espécies de Leishmania que acometem o homem, serão avaliados. 
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 Título: ESTUDO DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA I EM RATOS NORMOTENSOS DA 
COLÔNIA 2-BAW 

 Autores:  Yasuta, M.K.; Oliveira, S.S.; Ferreira, D.B.; Lapchik, V.V.; Souccar, C.; Lapa, A.J.; Lima-Landman, M.T. 
 Bolsista: Mariana Kaori Yasuta   
 Orientador:  Maria Teresa Lima Landman 
 Resumo: 
Introdução: A hipertensão arterial constitui um acometimento bastante prevalente mundialmente. Trata-se de uma patologia multifatorial e poligênica que envolve 
interações complexas entre mecanismos homeostáticos determinados geneticamente e fatores ambientais. Dada a amplitude do problema, a busca de novos 
medicamentos terapêuticos torna-se de grande interesse tanto acadêmico quanto comercial. O entendimento desta patologia bem como a compreensão dos 
mecanismos homeostáticos de controle da pressão arterial foram grandemente aumentados pelo avanço do conhecimento e pelo estabelecimento de diferentes 
modelos animais de hipertensão. Em trabalhos anteriores foi verificado que em ratos fêmeas da colônia 2-BAW, os valores da atividade plasmática da enzima 
conversora de angiotensina I (ECA – E.C. 3.4.15.1) apresentam-se dispersos, possibilitando a divisão destes animais em três grupos de acordo com os níveis de 
atividade da ECA: animais com atividade ECA alta (ECAa: 48,8  2,3nmol/mL/min), com atividade ECA intermediária (ECAi: 39,4  1,4nmol/mL/min) e com atividade 
ECA baixa (ECAb: 23,5  0,6nmol/mL/min) (Ninahuaman e cols., Phytomedicine 14 (2007) 314–320). 

Objetivos: Monitorar a atividade da ECA plasmática de ratos machos e fêmeas adultos da colônia 2-BAW, realizar o acasalamento direcionado de animais com as 
diferentes atividades de ECA plasmática e através da avaliação da atividade da ECA plasmática dos filhotes (geração F1) verificar uma possível herança genética 
desta característica visando a obtenção de modelos animais com diferentes atividades de ECA plasmática. 

Metodologia: A atividade da ECA plasmática foi determinada em 40 ratos adultos, normotensos, 20 machos e 20 fêmeas (geração F0). Amostras de sangue (500 µl) 
foram coletadas em tubos heparinizados por punção da artéria caudal a intervalos de uma semana, no total de 5 coletas de cada rato. Após 30 minutos em repouso em 
ambiente escuro, o sangue foi centrifugado (2500 rpm, 4oC, 10 min), o plasma foi separado e armazenado a -20oC até o momento do experimento. A atividade da ECA 
plasmática foi determinada pelo método da fluorescência apagada e expressa como Unidades Arbitrárias de Fluorescência (UAF) (Chagas e cols., Anal. Biochem. 192 
(1991) 419-425). De acordo com os valores de ECA plasmática foi feito o acasalamento direcionado dos ratos da geração F0: animais ECAa x ECAa, ECAi x ECAi e 
ECAb x ECAb. Durante todo o período de monitoramento da atividade da ECA plasmática, de acasalamento e de gestação foi feito o acompanhamento do peso 
corporal e do consumo de água e ração da geração F0. Após o nascimento da geração F1 foi monitorado o crescimento destes filhotes pelo acompanhamento do peso, 
do comprimento e do consumo de ração e água. Além disso, foram calculados os índices de fertilidade e de gestação da F0 e de desenvolvimento da F1. A atividade 
da ECA plasmática na geração F1 foi determinada aos 30, 60 e 120 dias de vida pelo método descrito acima.  

Resultados: A atividade da ECA, expressa em nmol/min/mL, nos ratos machos e fêmeas da F0 apresentou-se dispersa, possibilitando a separação dos animais em 3 
grupos de ratos com atividades da ECA estatisticamente diferentes entre si, sendo eles 6 casais com ECA alta (Machos = 42,9 ± 1,7 e Fêmeas = 43,3 ± 2,3), 6 casais 
com ECA baixa (Machos = 30,8 ± 1,3 e Fêmeas = 28,1 ± 1,2) e 8 casais com ECA intermediária (Machos = 36,7 ± 0,6 e Fêmeas = 36,4 ± 0,6). Todas as fêmeas de 
casais compostos por ratos com ECAi ou ECAb apresentaram índice de fertilidade de 100%. Uma rata ECAa não emprenhou (índice de fertilidade = 83%). Os índices 
de viabilidade foram 97,7%, 98,2% e 100% e os de lactação foram 100%, 97,5% e 90,5%, para ratas com ECAa, ECAi e ECAb, respectivamente. A proporção de sexo 
na geração F1 foi igual entre os filhotes nascidos dos diferentes cruzamentos. A proporção de machos em relação às fêmeas foi 1,07. O ganho ponderal e o 
crescimento dos filhotes F1 foram iguais entre os diferentes grupos experimentais. A atividade da ECA plasmática na geração F1 possibilitou uma divisão semelhante à 
da F0, em 3 subgrupos, a saber:  ECAa = 45,2 ± 1,1 e 43,3 ± 1,2; ECAb = 33,0 ± 1,2 e 32,5 ± 1,6 e ECAi = 41,6 ± 1,2 e 37,9 ± 0,8 para machos e fêmeas, 
respectivamente. 

Conclusão: Os resultados obtidos indicaram um provável fator hereditário controlando a atividade da ECA plasmática, uma vez que o valor da ECA dos filhotes 
acompanhou o dos pais. O menor índice de fertilidade observado nos animais com ECAa merece estudo posterior. A continuação do monitoramento e divisão dos 
animais de acordo com os níveis de ECA plasmática, acasalamentos direcionados sucessivos e a confirmação deste padrão hereditário mostram-se promissores para 
o entendimento da participação da enzima conversora de Angiotensina I em processos fisiopatológicos. 
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 Título: ESTUDO DA EXPRESSÃO DE GLICOSAMINOGLICANOS E PROTEOGLICANOS EM 
NEOPLASIAS FOLICULARES DA TIRÓIDE 

 Autores:  Avakian, K.C.; Lima, M.L.O.; Dominato, J.A.A.; Coelho, B.V.; Kobayashi, E.Y.; Hojaij, F.C.; Nader, H.B.; Martins, J.R.M. 
 Bolsista: Kevork Chamlian Avakian   
 Orientador:  João Roberto Maciel Martins 
 Resumo: 
O carcinoma diferenciado da tiróide (CDT) é uma neoplasia pouco comum, representando menos de 1-1,5% de todas as neoplasias malignas humanas. Apesar disso 
tem importância clínica considerável devido à sua forma de apresentação, os nódulos tiroidianos, que são muito comuns na população geral, podendo ser palpáveis em 
4-7% dos indivíduos. Frente a um nódulo de tiróide, o melhor exame diagnóstico é a análise citológica obtida por punção aspirativa, por ela é possível fazer o 
diagnóstico de benignidade em 80% dos casos e de malignidade em 5%. Porém, em 10-15% das punções o diagnóstico não é feito e, nesses casos (chamados de 
suspeitos), a chance de ser uma neoplasia maligna está ao redor de 20-30%. Tanto os casos positivos para malignidade como os suspeitos devem ser submetidos à 
cirurgia. Como a maioria dos casos suspeitos terá diagnóstico de benignidade após a cirurgia, vários grupos nacionais e internacionais têm-se empenhado em 
encontrar marcadores que possam diferenciar tais lesões suspeitas, porém nenhuma descoberta mostrou-se ainda aplicável na rotina clínica. No presente estudo 
avaliamos a expressão de novo (marcação com sulfato radioativo) de proteoglicanos (PGs) e glicosaminoglicanos (GAGs), componentes da matriz extracelular 
sabidamente envolvidos na tumorigênese de vários tecidos, em cultura primária de tecidos obtidos de pacientes submetidos à tiroidectomia por carcinomas papilífero e 
folicular da tiróide. Ao todo foram analisados tecidos tiroidianos normais de cinco pacientes e seis tecidos tumorais, sendo três tumores benignos (adenomas 
foliculares) e três malignos (dois carcinomas papilíferos e um carcinoma folicular da tiróide). Os resultados preliminares mostram que tecidos tumorais malignos tendem 
(p=0,08) a produzir maior quantidade de PGs que os tecidos normais e tumorais benignos (médias: malignos= 22,0 cpm/mg tecido úmido; benignos= 5,9 cpm/mg 
tecido úmido; normais= 2,1 cpm/mg tecido úmido). Quando os compartimentos são analisados isoladamente porém, verificamos que a média da concentração dos PGs 
secretados para o meio de cultura pelos tumores malignos foi significantemente maior que a secretada pelos normais (5,5 versus 0,7 cpm/mg tecido úmido; p<0,05), 
mas não houve diferença se comparada a dos tecidos benignos (5,5 versus 1,4 cpm/mg tecido úmido; p=0,39). Quando avaliamos a proporção dos GAGs que 
compõem os PGs notamos que não há diferença nas porcentagens do condroitim sulfato (CS) e do heparam sulfato (HS) entre os diferentes tecidos. Porém, entre os 
GAGs secretados para o meio de cultura há um significante aumento na proporção do CS secretado pelos tecidos tumorais malignos se comparado aos demais 
(malignos= 76,3%; benignos= 70,3%; normais= 62,6%; p<0,05). Ou seja, tumores malignos produzem e secretam para o meio de cultura maior quantidade de 
proteoglicanos, contendo principalmente cadeias de condroitim sulfato, o que poderia estar envolvido ou modulando a carcinogênese tiroidiana. 
Este trabalho foi financiado por: CNPq, Fapesp, Bolsista PIBIC/CNPq. 
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 Título: Estudo de peptidases envolvidas na angiogênese do melanoma murino B16F10-Nex2 
 Autores:  Magliarelli, H.F.; Paschoalin, T.; Cunha, R.L.O.R.; Travassos, L.R.; Juliano, L.; Carmona, A.K. 
 Bolsista: Helena de Fátima Magliarelli   
 Orientador:  Adriana Karaoglanovic Carmona 
 Resumo: 
No processo de tumorigênese, o desenvolvimento de um sistema vascular tumoral (angiogênese) que supre adequadamente a célula de oxigênio e nutrientes e, ainda, 
remove de maneira eficiente produtos residuais é fundamental para o desenvolvimento e progressão do tumor.  Tumores ativam o switch angiogênico por alterar o 
balanço de indutores e inibidores angiogênicos, desse modo a neovascularização tumoral e o conseqüente crescimento depende de quanto a alteração do balanço irá 
favorecer a angiogênese. Foi encontrada uma alta expressão e atividade das cisteíno proteases lisossomais em diversos tumores humanos e de ratos, e estas podem 
participar do processo angiogênico.  Células de melanoma produzem uma série de proteases, as quais têm sido associadas ao poder invasivo do tumor. Assim, os 
nossos objetivos foram verificar a expressão das catepsinas B, S e L em células de melanoma murino B16F10-Nex2 e determinar a atividade catalítica destas enzimas. 
Verificamos também o efeito destas catepsinas como moduladores de angiogênese nos ensaios in vitro com Matrigel (Basement Membrane Matrix). Utilizando 
substratos fluorogênicos (Z-FR-MCA, Z-LR-MCA e Z-RR-MCA) e inibidores específicos (E-64, Ca074, RF-14 e 3-OH) pudemos detectar a atividade catalítica de 
catepsinas em membrana, lisado e sobrenadante de células de melanoma B16F10-Nex2 e de células endoteliais HUVEC. Em ensaios de immunoblotting com 
anticorpos específicos, catepsinas foram detectadas nos três compartimentos estudados. Nos ensaios de angiogênese pudemos observar que o inibidor específico de 
cisteíno proteases E-64, promove a redução da formação de estruturas pró-angiogênicas, indicando a participação de catepsinas lisossomais neste processo. O RF-14, 
inibidor específico de catepsina L, promoveu também a redução da formação de estruturas pró-angiogênicas indicando a participação dessa catepsina como um 
modulador positivo no processo angiogênico. Entretanto, a inibição da catepsina B pelo seu inibidor específico CA074 levou a um aumento da formação de estruturas 
pró-angiogênicas. Assim, os nossos resultados indicam que no melanoma B16F10-Nex2 existem cisteíno proteases capazes de inibir e induzir o processo angiogênico, 
sugerindo que fatores antagônicos podem regular ou disparar este processo que é essencial para o crescimento do melanoma. Como inibidores de proteases em 
vários casos têm uma atividade anti-tumoral, estes resultados podem contribuir para o desenvolvimento de um inibidor especifico de catepsina capaz de reduzir a 
formação de vasos. Financiado pelo CNPq e FAPESP. 
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 Título: ESTUDO DO CICLO CELULAR E DA EXPRESSÃO DE ENZIMAS ENVOLVIDAS NA BIOSSÍNTESE 
E DEGRADAÇÃO DO PROTEOGLICANO DE HEPARAM SULFATO (SINDECAM-4) EM CÉLULAS 
ENDOTELIAIS TRANSFECTADAS COM O ONCOGENE   EJ-RAS 

 Autores:  Cavalheiro, R.P.; Bonachela, L.P.M.; Pinhal, M.A.S.; Nader, H.B.; Lopes, C.C. 
 Bolsista: Renan Telluzzi Cavalheiro   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 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. Sindecam-4 é um proteoglicano de heparam sulfato (PGHS) presente na superfície celular, formado por um esqueleto protéico, no qual estão 
covalentemente ligadas cadeias de heparam sulfato (HS) (Nader et al, 1987). Células endoteliais de aorta de coelho (EC) transfectadas com o oncogene EJ-ras (EC 
EJ-ras) apresentam um descontrole do ciclo celular e aumento da síntese do PGHS, presente na célula e secretado para o meio de cultura (LOPES et al., 2006).Este 
trabalho teve como objetivo esclarecer a relação entre o oncogene EJ-ras e a função do HS de EC. Assim, células EC EJ-ras foram estudadas comparativamente com 
as células nativas, analisando-se o ciclo celular e a expressão das enzimas envolvidas na biossíntese e degradação do  sindecam-4. 
Proteoglicanos (PGs) e Glicosaminoglicanos (GAGs) sulfatados foram metabolicamente marcados em meio contendo [35S]-sulfato, extraídos e analisados por 
eletroforese em gel de agarose. A síntese de DNA foi quantificada pela incorporação de [3H]-timidina. As células foram marcadas com [3H]-timidina (0,5µCi/ml) em 
presença de timidina 10-7M, após o estímulo com 10% de SFB ou 40ng/ml de FGF-2 em meio DME por 12 horas. Para o ensaio de afinidade do FGF-2 com o HS, o 
fator de crescimento de fibroblasto (FGF-2) foi incubado por 2 horas, a temperatura ambiente, com uma alíquota de HS radioativo (50.000 cpm) proveniente do extrato 
celular e do meio de cultura. A seguir, a mistura foi submetida à eletroforese em gel de agarose em tampão Tris-acetato 0,05M pH 8,0. 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 ImProm-IITM 
Reverse Transcriptase da Promega (WI, USA) para obtenção dos cDNAs. Cerca de 2µg de RNA total de cada amostra foi usado em cada RT-PCR.  O ciclo do RT-
PCR variou de acordo com a temperatura de anelamento de cada primer. 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. 
O ciclo celular de EJ-ras-EC não foi afetado pela adição de SFB ou FGF-2. Foi observado que o FGF-2 liga-se às cadeias de HS tanto da célula endotelial selvagem 
como da transfectada. Análise da expressão das enzimas envolvidas na biossíntese e degradação do sindecam-4 mostrou aumento nos níveis de RNAm da enzima 
heparanase e diminuição nos níveis de RNAm da enzima glucosaminil-6-O-sulfotransferase.  O resultados sugerem que a transfecção como oncogene EJ-ras leva ao 
descontrole do ciclo celular, diminuição na expressão de enzimas envolvidas na biossíntese e degradação do HS, similar aos dados encontrados em tumores humanos 
e transformação neoplásica. 
Referências Bibliográficas:  
Lopes CC, Toma L, Pinhal MA, Porcionatto MA, Sogayar MC, Dietrich CP, Nader HB. EJ-ras oncogene transfection of endothelial cells upregulates the expression of 
syndecan-4 and downregulates heparan sulfate sulfotransferases and epimerase.Biochimie  88:1493-1504, 2006.  
Nader HB, Dietrich CP, Buonassisi V, Colburn P. Heparin sequences in the heparan sulfate chains of an endothelial cell proteoglycan. Proc Natl Acad Sci U S A 
84:3565-3569, 1987. 
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 Título: Estudo dos Efeitos da Anfetamina e seus derivados na musculatura lisa de ratos infantis. 
 Autores:  Mendes, C.S.; Jurkiewicz, N.H.; Jurkiewicz, A.; Reuter, H.; Verde, L.F. 
 Bolsista: Cairo Mendes Sobrinho   
 Orientador:  Neide Hyppolito Jurkiewicz 
 Resumo: 
Introdução e objetivos. 
Nosso objetivo consistiu em verificar a influência do tratamento crônico ou agudo com Anfetamina, Metanfetamina e Anfepramona sobre os receptores adrenérgicos do 
Ducto Deferente (DD) de Ratos Infantis. 
 
Material e Métodos. 
Para cada uma das três drogas foram realizados tratamentos crônico com 2mg/kg/dia por 15 dias (TC2), ou 5mg/kg/dia por 7dias (TC5) e agudo com 5mg/kg (TA).  Ao 
término do tratamento, os animais eram sacrificados e tinham o DD retirado e montado para medida de contração. Cada grupo controle ou tratado continha cinco 
animais. Os ductos de animais tratados (T) e controle (C) foram comparados quanto à resposta contrátil através de curvas concentração-efeito de Bário, Noradrenalina, 
Dopamina, Fenilefrina e Serotonina. Doses únicas do agonista indireto Tiramina foram também usadas para analisar o papel dos estoques de noradrenalina endógena. 
Os parâmetros farmacológicos utilizados a partir das curvas foram a Afinidade dos Agonistas pelo receptor (pD2) e o Efeito Máximo (Emax) em milímetros.. Para definir 
a significância estatística das comparações utilizamos Teste t de Student pareado. Quando p < 0,05 considerávamos a diferença estatisticamente significativa (DES). 
 
Resultados. 
(a) Tiramina - Para a contração por Tiramina obtivemos dados com DESs (indicadas por asterisco) na comparação entre os animais do grupo TC5 e os controles, para 
as três drogas utilizadas:  
    Anfetamina * (C=33,8mm; T=20,8mm),     Metanfetamina * (C=35mm; T=15,4mm)     Anfepramona * (C= 38,4mm; T=16,4mm).  
Porém, para os animais do grupo TC2 não obtivemos nenhuma DES em relação ao controle. Quando comparamos os grupos TC5 e TC2 entre si, verificamos que há 
DESs entre os tratados com as três drogas:  
     Anfetamina * (TC2=42,2mm; TC5=20,8mm);      Metanfetamina * (TC2=36,4mm; TC5=15,4mm)     Anfepramona * (TC2=34,4mm; TC5=16,4mm).  
Entretanto, comparando os animais controle dos grupos TC5 e TC2 entre si, não obtivemos nenhuma DES, como esperado.  
O parâmetro Tiramina dos animais do grupo TA apresentou DES para a Anfepramona (C=39,2mm; T=52,0mm), mostrando que a Anfepramona aumentou os estoques 
endógenos de NA até a segunda hora após a sua administração. 
 
(b) Afinidade do Agonista pelo Receptor (pD2) – Para o parâmetro pD2, na comparação entre os grupos tratados e controles, os únicos resultados com DESs foram 
para os animais do grupo TC5 de Anfepramona:  
     Fenilefrina * (C=5,0; T=4,6) e     Dopamina * (C=4,6; T=4,2). 
 
Na comparação entre os grupos TC5 e TC2 tivemos DESs para o pD2 dos grupos tratados com Anfetamina:  
     Bário * (TC2=3,1; TC5=3,8), NA * (TC2=6,1; TC5=7,1) e Fenilefrina * (TC2=6,6; TC5=5,7).  
com Metanfetamina:  
     Serotonina * (TC2=5,6; TC5=4,6),  NA  * (TC2=6,2; TC5=5,2) e Dopamina * (TC2=4,6; TC5=4,2).  
com Anfepramona:  
     Serotonina * (TC2=5,4; TC5=4,3), NA * (TC2=6,8; TC5=5,7), Dopamina  * (TC2=4,6; TC5=4,2) e Fenilefrina * (TC2=5,2; TC5=4,6). 
 
(c) Efeito Máximo –Comparando os grupos TC5 e TC2 tivemos DESs para os animais tratados com Anfetamina:  
     Bário * (TC2=76,2mm; TC5=39,5mm), NA * (TC2=41,1mm; TC5=28,3mm), Fenilefrina * (TC2=40,9mm; TC5=26,2mm) e Serotonina * (TC2=24,8mm; TC5=13,0mm).  
Com Metanfetamina: 
     Bário * (TC2=69,4mm; TC5=34,8mm), NA * (TC2=43,4mm; TC5=22,8mm) e Serotonina * (TC2=32,6mm; TC5=14,6mm).  
Com Anfepramona:  
     Bário (TC2=66,1mm; TC5=24,2mm), NA (TC2=47,7mm; TC5=22,6mm) e Serotonina (TC2=35,9mm; TC5=16,4mm). 
 
Discussão e conclusões  
Em relação aos efeitos da Tiramina, podemos concluir que há diminuição nos estoques endógenos vesiculares de Noradrenalina (NA) nos animais do grupo TC5 o que 
não ocorreu no caso dos animais do grupo TC2. Isso pode indicar que o deslocamento de NA das vesículas, provocado pelos derivados da Anfetamina, pode ser 
corrigido em longo prazo no grupo TC2 pela produção endógena de NA numa velocidade suficiente para cobrir a depleção produzida.  
Em relação ao pD2 e Emax, os dados indicam que pode haver modulação, dependente da dose, dos sistemas, de receptores adrenérgicos e serotoninérgicos pela 
ação dos derivados da anfetamina.  
Os grupos submetidos a tratamento agudo (TA), ainda não tiveram todos os experimentos realizados, mas esses dados deverão ser exibidos no Relatório Final. 
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 Título: Estudo dos Glicosaminoglicanos e da Heparanase na Transformação Neoplásica Renal 
 Autores:  Spatari, M.V.B.; Pinhal, M.A.S.; Martins, J.R.M.; Nader, H.B.; Batista, L. 
 Bolsista: Marcus Vinicius Barbaro Sparati   
 Orientador:  Maria Aparecida da Silva Pinhal 
 Resumo: 
O crescimento do carcinoma renal lento inicialmente e o difícil diagnóstico histológico pré-operatório ajudam os pacientes a evoluírem silenciosamente. Deste modo, é 
alta a incidência de disseminação metastática quando ocorre o diagnóstico clínico da doença. Diante dessa problemática o objetivo principal de nossos estudos foi 
encontrar novos marcadores moleculares que possam detectar alterações em tecidos tumorais renais comparativamente a tecidos não-neoplásicos. Os 
glicosaminoglicanos (GAG) são polímeros lineares de açúcares constituídos por unidades dissacarídicas repetitivas, formadas por uma hexosamina e um ácido urônico 
(b-D-glucurônico ou a-L-idurônico). Tais açúcares encontram-se ligados covalentemente a um esqueleto protéico. A heparanase é uma endo-b-glucuronidase que 
degrada especificamente cadeias de heparam sulfato e está envolvida no desenvolvimento de tumores e metástases. Foram utilizados em nossos estudos 23 
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. 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. Uma alíquota de 5 µL de cada amostra 
foi submetida à eletroforese em gel de agarose para identificação e quantificação dos GAG. Análises estruturais dos GAG foram realizadas através de degradação com 
enzimas específicas e cromatografia descendente em papel. A expressão da enzima heparanase foi analisada utilizando imuno-histoquímica com anticorpo policlonal 
HPA1 H-80 (Santa Cruz). Observamos que os tecidos tumorais expressam significativamente maior quantidade de condroitim sulfato e menor quantidade de heparam 
sulfato e dermatam sulfato quando comparados aos tecidos não-neoplásicos. A estrutura do condroitim sulfato dos tecidos tumorais apresenta uma maior proporção de 
dissacarídeos não-sulfatados. Conjuntamente, observamos uma alteração na proporção e estrutura dos GAG de tecidos tumorais renais comparativamente aos tecidos 
não-neoplásicos. Os resultados de imuno-histoquímica revelaram um aumento da enzima heparanase na região acometida pelo tumor quando comparado ao tecido de 
transição ou ao tecido não-neoplásico, sugerindo possivelmente que tal enzima possa estar relacionada com a diminuição do heparam sulfato nos tecidos tumorais. 
Concluímos, portanto, que existe um padrão diferente de expressão dos GAG e heparanase em tecidos tumorais, o que poderá servir como novos marcadores de 
neoplasias renais. Ainda, a diminuição da proporção de dermatam sulfato dos tecidos tumorais renais sugere a diminuição da enzima epimerase. Nosso próximo passo 
será avaliar a expressão da epimerase através de RT-PCR. Dados preliminares revelaram que existe uma condroitim sulfato epimerase expressa em tecidos renais. 
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 Título: ESTUDOS BIOQUÍMICOS E HISTOLÓGICOS DE UM MODELO DE PSORÍASE 
 Autores:  Rydlewski, M.; Cruz-Silva, I.; Praxedes-Garcia, P.; Caetano, A.L.; Viel, T.A.; Buck, H.S.; Sampaio, M.U.; Araújo, M.S. 
 Bolsista: Mariana Rydlewski Domingos   
 Orientador:  Mariana da Silva Araújo 
 Resumo: 
As enzimas proteolíticas estão envolvidas em diversos processos fisiopatológicos. A calicreína tecidual (TK), uma protease relacionada com a liberação de cininas, 
também é responsável pelo controle do turn-over de células do estrato córneo da pele, sendo que sua atividade é influenciada pela elastase de neutrófilo (EN). A EN 
pode causar hiperproliferação de células epidermais e destruição de componentes da matriz extracelular. Ambas as enzimas estão envolvidas em várias dermatoses 
inflamatórias, inclusive na psoríase, que é caracterizada pelo espessamento da epiderme, hiperqueratose e infiltração dermal de células inflamatórias. Os objetivos 
desse trabalho foram estabelecer um modelo de psoríase em camundongos através da aplicação de EN na pele dos animais e avaliar os efeitos sobre a EN endógena 
e a TK. Foi observado um aumento na quantidade de proteínas totais na pele dos animais tratados com EN (0,1-30 nM), além da hidrólise dependente da dose de um 
substrato cromogênico específico para EN. Houve também um aumento no número de camadas epidermais e vasos, assim como um espessamento do estrato córneo, 
quando comparado com o grupo controle. Todas essas alterações foram revertidas no grupo que recebeu, depois de 24 horas do tratamento com EN 10 nM, a 
aplicação de SBTI (0,5-200 nM), um inibidor de serinoproteases. Nos animais tratados com EN 10 nM houve um aumento da liberação de cininas a partir do 
cininogênio de baixa massa molecular por TK. Esses resultados sugerem que exista uma interação entre a EN e a TK que pode ser importante para o desenvolvimento 
da doença. 
Trabalho financiado por: CAPES, CNPq, Fap-UNIFESP e FAPESP. 
 
 Participantes: Mariana Rydlewski Domingos, Ilana Cruz Silva, Priscila Praxedes Garcia, Ariadiny L. Caetano, Tânia Araújo Viel, Hudson Sousa Buck, Misako 

Uemura Sampaio, Mariana da Silva Araújo 
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 Título: Exercício físico intenso e exaustivo induz estresse oxidativo de células musculares lisas intestinais 
 Autores:  Pereira, F.M.T.; Rosa, E.F.; Nouailhetas, V.L.A.; Aboulafia, J. 
 Bolsista: Felipe Moraes Toledo Pereira   
 Orientador:  Jeannine Aboulafia 
 Resumo: 
Introdução: O exercício físico intenso está relacionado com um aumento da geração de espécies reativas de oxigênio, acarretando um estado de estresse oxidativo no 
organismo, principalmente na musculatura diretamente envolvida no movimento. Essas substâncias, se não devidamente depuradas por meio de mecanismos 
antioxidantes de defesa, podem danificar lipídios e proteínas constituintes da membrana plasmática e de organelas citoplasmáticas de diversos tipos celulares. Esse 
projeto buscou verificar os efeitos do exercício físico intenso sobre a ultraestrutura da musculatura lisa intestinal e avaliar a ação protetora de antioxidantes.  
Métodos: Camundongos machos C57BL/6 de 3 meses obtidos junto ao CEDEME- UNIFESP foram divididos em 6 grupos: Controle (CT), Controle-suplementado 
(SUP), Exercitado por 4 dias (EX4) e Exercitado por 4 dias e suplementado (EX4-SUP), Exercitado por 10 dias (EX10) e Exercitado por 10 dias e suplementado (EX10-
SUP). Os animais dos grupos SUP, EX4-SUP e EX10-SUP receberam doses intraperitoneais diárias de vitamina C e vitamina E (10mg/kg) 2 horas antes de serem 
submetidos ao protocolo de exercício. Esse protocolo consiste em uma adaptação de 5 dias, na qual os animais foram submetidos, após aquecimento, a uma sessão 
de exercício com velocidade de 10m/ min durante 15 minutos, seguida de desaquecimento. A adaptação dos animais foi feita com o intuito de separar os animais 
inapetentes ao exercício, denominados “não corredores”, daqueles que são receptivos ao esforço físico, adaptando-os ao ambiente da esteira. Todos os animais foram 
submetidos, ao final do período de adaptação, a um teste de esforço incremental máximo (TIM), composto por uma sessão única de exercício com velocidade inicial de 
10m/min com acréscimo de 1m/min a cada minuto até a exaustão do animal. Os animais dos grupos EX10/ EX10-SUP E EX4/ EX4-SUP foram submetidos a sessões 
diárias de exercício físico com 85% da velocidade máxima obtida no TIM até a exaustão. Posteriormente foram obtidas amostras de células musculares lisas de íleo 
que foram analisadas sob microscopia eletrônica de transmissão, detalhando possíveis alterações no aspecto ultraestrutural das células. 
Resultados: No grupo EX10 foram observadas alterações na ultraestrutura das mitocôndrias, com intensa cristólise, com a formação de vacúolos no interior das 
mitocôndrias, processo que se deu ao longo de todas as regiões de tecido muscular liso analisado. Essas alterações não foram observadas nos animais 
suplementados do grupo EX10-SUP. Nos animais do grupo EX4 não foram verificadas alterações. 
Conclusão: A deterioração das mitocôndrias de miócitos isolados da camada muscular de íleo de camundongos C57BL/6 só foi observada após 10 dias de exercício 
intenso e exaustivo. O fato dessas alterações terem sido concentradas nas mitocôndrias e evitadas após a suplementação com vitaminas C e E, conhecidas pela seu 
efeito antioxidante, sugere fortemente o aumento do estresse oxidativo na região intestinal. Tais resultados indicam a que o intestino apresenta alta susceptibilidade ao 
estresse do exercício. 
 
 Participantes: Felipe Moraes Toledo Pereira, Eloi Francisco Rosa, Viviane Louise Andrée Nouailhetas, Jeannine Aboulafia 
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 Título: Existe comunicação cruzada entre receptor B2 de bradicinina e enzima conversora de angiotensina 
no fígado? 

 Autores:  Silva, D.A.; Carvalho, L.T.; Gomiero, L.; Kouyoumdjian, M. 
 Bolsista: Daiana Aparecida da Silva   
 Orientador:  Maria Kouyoumdjian 
 Resumo: 
A enzima conversora de angiotensina (ECA) constitue elo fisiológico central entre os sistemas renina-angiotensina e calicreína-cininas, pois além de converter 
angiotensina I (AI) em AII, hidrolisa bradicinina (BK). No sistema portal hepático, BK promove resposta hipertensiva via do receptor B2 (constitutivo), em contraste com 
seu efeito de vasodilatação arterial sistêmico. Mostramos anteriormente que captopril, inibidor da ECA, prolonga a meia-vida hepática da BK, mas não altera a resposta 
hipertensiva portal (RHP) (J Gastroenterol Hepatol, 20:463, 2005). O efeito de inibidores da ECA (ECAi) trouxe novos conceitos de interação entre os dois sistemas. 
Estudos recentes propõem a existência de comunicação entre os dois sistemas de peptídeos vasoativos através da ECA e receptores B2 da BK. Inibidores da ECA 
promoveriam resensibilização do receptor B2 potenciando o efeito da BK em cultura de células, efeito denominado de “cross-talk”. Dessa forma nosso objetivo foi 
investigar se no fígado existe comunicação cruzada entre ECA e receptor B2. 
Métodos: A perfusão de fígado isolado e exangüinado foi realizada em ratos Wistar (220-250g) fornecidos pelo CEDEME submetidos ou não a tratamento crônico com 
ECAi (enalapril, 20 mg/l adicionado à água) por 4 semanas. 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. O fígado era exsangüinado com 200ml de solução Krebs-
Henseleit-bicarbonato (pH 7,4–7,5), saturada com mistura carbogênica (O2/CO2, 95/5%), num fluxo constante de 3–4 ml/min.g de fígado a 37oC e a pressão de 
perfusão continuamente monitorada. Em seguida, o circuito era fechado e a recirculação feita com 30 ml de solução de Krebs contendo 1mg/ml de BSA; após período 
de equilíbrio (5min) AI (1) (3,3 nmol) seguido de BK (2) (200nmol) foram injetadas em bolus na cânula aferente. A pressão portal foi observada continuadamente e 
registrada nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 segundos e 2, 5 e 10 min a partir do momento de injeção de cada peptídeo. Após nova troca do líquido por igual solução e 
após período de equilíbrio (5min) BK (3) seguido de AI (4) foram injetadas e a pressão monitorada por períodos de 10 min. Em alguns experimentos foi observado 
efeito agudo do captopril (inibidor de ECA); este era adicionado ao líquido de perfusão 2 minutos antes da injeção dos peptídeos vasoativos. O resultado foi expresso 
como resposta hipertensiva portal (RHP), calculada do gráfico ∆ pressão portal versus tempo de perfusão (área sobre a curva, AUC). A viabilidade hepática foi 
analisada pela depuração de bromosulfaleína (BSP), liberação de glicose e produção de bile. A atividade sérica da ECA foi determinada utilizando substrato 
fluorogênico Abz-FRK(Dnp)P-OH (10 µM). 
Resultados: A viabilidade hepática dos 3 grupos (controle, tratamento crônico ou agudo) não foi alterada. O tratamento crônico com enalapril (n=5) foi efetivo (t test, 
P<0.0001), observado pela diminuição da atividade sérica da ECA (137.917.6 U/mL) quando comparada ao grupo normal (378.927.6 U/mL). A tabela mostra as 
RHPs dos peptídeos sequencialmente injetados. A capacidade de o fígado converter AI em AII, demonstrada pela resposta hipertensiva portal da AII, foi menor 
(P<0.0001) na 1ª injeção de AI (1) nos grupos que receberam tratamento crônico ou agudo com inibidores da ECA. A RHP da 1ª injeção de BK (2) foram semelhantes 
em todos os grupos e a 2ª injeção de BK (3) não provocou RHP. No grupo controle, a RHP da 2ª injeção de AI (4) foi menor (teste t, P=0,0319) do que a 1ª injeção e 
maior no grupo Crônico (teste t, P=0,0194) e Agudo (teste t, P=0,0002). 

 
Grupo AI (1) BK (2) BK (3) AI (4) 
 cmH2O.min cmH2O.min cmH2O.min cmH2O.min 
Controle (n=4) 21.5 ± 3.4 7.2 ± 1.1 0.3 ± 0.3 10.8 ± 1.8 
Crônico (n=5) 2.3 ± 0.2 5.4 ± 0.6 0 7.0 ± 1.6 
Agudo (n=4) 0.7 ± 0.4 6.2 ± 1.1 0 3.7 ± 0.6* 
ANOVA/Dunnet P<0.0001 P>0.05 P>0.05 P=0.0263 

 
Conclusão: Inibidores da enzima conversora de angiotensina não tiveram efeito sobre a resposta hipertensiva portal da bradicinina no fígado perfundido de rato 
sugerindo que não existe comunicação cruzada entre ECA e receptor B2. 
 
Auxílio financeiro: FAPESP / CNPq 
 
 Participantes: Daiana Aparecida da Silva, Leda Teixeira de Carvalho, Luciana Gomiero, Maria Kouyoumdjian 
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 Título: Expressão de IL-15 e de seu receptor: relação com doença do enxerto contra o hospedeiro. 
 Autores:  Alves, D.K.M.; Diniz, S.N.; Arantes, A.M.; Musatti, C.C.; Gerbase-DeLima, M. 
 Bolsista: Débora Kristina Magalhães Alves   
 Orientador:  Maria Gerbase de Lima 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO 
A doença de enxerto-contra-hospedeiro (DECH) aguda é uma complicação freqüente do transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH).  É mediada por células 
T CD4+ e CD8+ do enxerto e consiste em grande liberação de citocinas, seguida de lesão tecidual em fígado, intestino e pele. 
Existem evidências em modelos experimentais que a expressão de interleucina 15 (IL-15) é coordenada com a expressão da cadeia alfa de seu receptor (IL-15Ralfa) e 
que o par IL15-IL15R tenha um importante papel no desenvolvimento de DECH aguda. Não há estudos, entretanto, sobre o seu papel em DECH em humanos.  
O objetivo deste trabalho é investigar se existe correlação entre os níveis de expressão dos genes que codificam para IL-15 e IL-15Ralfa em humanos, antes e após as 
células do doador terem sido introduzidas no receptor. Além disto, os níveis observados, considerados isoladamente ou em conjunto (razão entre os níveis, por 
exemplo), serão investigados como fatores de risco de ocorrência e/ou gravidade de DECH aguda.  
 
CASUÍSTICA  E MÉTODO 
A casuística do estudo consiste de 39 receptores de transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas de doador HLA–idêntico. Em 28 receptores, o inóculo 
consistiu de produto de leuco-aférese após estímulo do doador com G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor) na dose de 10 µg/Kg. Em 11 receptores, o inóculo 
foi o  produto de coleta cirúrgica de medula óssea, sem estímulo. Em relação a cada paciente, está prevista a avaliação da expressão gênica em células 
mononucleares (CMN) de amostra do inóculo e em amostra do sangue periférico do receptor, colhida no momento do diagnóstico de “pega” do enxerto. As CMNs 
serão separadas por gradiente de densidade ficol-hipaque. O RNA será extraído das células utilizando o reagente TRIzol de acordo com as instruções do fabricante. A 
preparação de DNA complementar (cDNA) será realizada com iniciador oligonucleotídeo (transcrição reversa ou RT). Os cDNAs obtidos serão amplificados com 
primers específicos em reações de  PCR (Polymerase Chain Reaction) em tempo real com SYBR Green I (Applied Biosystems). A quantificação será realizada pela 
comparação do valor no ciclo limite (Ct) contra uma curva-padrão obtida a partir de quantidades conhecidas do amplicon e será expressa como número de moléculas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1) Com o objetivo de investigar a qualidade do RNA das amostras, analisamos o RNA total através de eletroforese em capilar utilizando o aparelho Bioanalyzer (Agilent 
2100).  
2) Para avaliar o sucesso das transcrições reversas, amplificamos o gene codificador da subunidade K da RNA polimerase II (RNApolIIK), a partir de cDNAs das 78 
amostras deste estudo. Três amostras não apresentaram amplificação satisfatória e foram descartadas do estudo. 
3) A amplificação dos genes IL-15 e IL-15RA com iniciadores específicos em PCR qualitativo foi comprovada por corte com a enzima de restrição Bgl II e por 
seqüenciamento, respectivamente. 
4) Padronizamos a quantificação dos genes  IL-15 e IL-15RA por PCR em tempo real. Observamos baixo nível de expressão do gene IL-15 em cDNAs obtidos de 
células mononucleares do sangue periférico (CMN) de indivíduos saudáveis. O aumento da concentração de cDNA e do volume da reação de PCR levou a uma 
diminuição do ciclo limite (Ct) de detecção e  aumento da eficiência de amplificação desse gene em cDNAs de CMNs de indivíduos saudáveis. Como próximo passo 
analisaremos a expressão desses dois genes em cDNAs obtidos das 78 amostras do estudo. 
5) Para normalização dos níveis de expressão, um ou dois genes-controle (genes de expressão constante) serão selecionados a partir da análise da expressão gênica 
em larga escala (microarray) destas mesmas amostras. Para a seleção de genes-controle a partir dos resultados do microarray, utilizaremos uma estratégia 
desenvolvida pelo nosso grupo (Shulzhenko N et al., 2005). Estas análises fazem parte de outro trabalho desenvolvido em nosso laboratório.   
6) Os dados normalizados serão analisados por métodos estatísticos, através dos quais investigaremos a relação entre a expressão de IL-15 e IL-15RA em células do 
inóculo e no momento da “pega” medular (teste de correlação). Faremos comparações do nível de expressão entre os pacientes que apresentaram DECH versus os 
que não apresentaram DECH (teste t para amostras não pareadas) e se for detectada alguma diferença significativa nestas comparações, estabeleceremos a 
sensibilidade e a especificidade do teste pela curva ROC, de acordo com os valores de cut-off considerados em relação à expressão destes genes. 
 
 Participantes: Débora Kristina Magalhães Alves, Susana Nogueira Diniz, Adriano de Moraes Arantes, Chloé Camba Musatti, Maria Gerbase de Lima 
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 Título: EXPRESSÃO DO ÁCIDO HIALURÔNICO, FATOR DE VON WILLEBRAND E PROTEOGLICANO 
DE MATRIZ EXTRACELULAR (PERLECAM) EM CÉLULAS ENDOTELIAIS TRANSFECTADAS 
COM O ONCOGENE EJ-ras 

 Autores:  Bonachela, L.P.M.; Cavalheiro, R.P.; Martins, J.R.M.; Nader, H.B.; Lopes, C.C. 
 Bolsista: Liliana Pagliuca Bonachela   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 Resumo: 
A via Ras/MAPquinase é uma importante via de sinalização intracelular envolvendo proliferação celular, diferenciação e tumorigenicidade. As proteínas Ras são 
ativadas por múltiplos estímulos extracelulares e estão envolvidas na regulação de processos biológicos de fora para dentro da célula por uma complexa ordem de 
efetores, controlando assim uma variedade de respostas celulares. O proto-oncogene Ras pode se tornar um oncogene ativo, capaz de transformações malignas, por 
mutações puntuais que usualmente prejudicam a atividade de GTPase da proteína Ras. 
Vários trabalhos relatam a correlação entre proteoglicanos de heparam sulfato (PGHS) com a formação de tumores e o desenvolvimento de metástases. O perlecam é 
considerado o principal PGHS da matriz extracelular e está diretamente relacionado ao desenvolvimento neoplásico.  
O ácido hialurônico (AH), um glicosaminoglicano não sulfatado, também afeta a progressão tumoral, estimulando o crescimento e o poder invasivo do tumor. 
O Fator de von Willebrand tem um papel importante na agregação plaquetária. É um componente constitutivo e específico de células endoteliais. 
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., 2006). 
Este trabalho tem como objetivo estudar comparativamente, células endoteliais selvagens (EC) e transfectadas com o oncogene EJ-ras (EJ-ras EC), em relação à 
expressão de AH, perlecam e Fator de von Willebrand. 
Para detecção do AH, o extrato celular e o meio de cultura foram submetidos ao ensaio fluorimétrico não-competitivo ELISA-like. Este método detecta de 0,2 a 500µg/l 
de ácido hialurônico presente nas amostras (MARTINS et al., 2003). Para análise da expressão do “core” protéico do perlecam, RNA total de células endoteliais foi 
extraído usando o reagente Trizol® (Life Technologies, USA) conforme descrito no produto. O RT-PCR foi preparado utilizando os kits “ImProm-IITM Reverse 
Transcriptase” (Promega, EUA) e “PCR Master Mix” (Promega, EUA) conforme instruções. Cerca de 2µg de RNA total de cada amostra foi usado para RT-PCR. 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. Para análise da expressão do Fator de von Willebrand, células endoteliais foram 
cultivadas em lamínulas circulares de 13mm de diâmetro, fixadas e incubadas com anticorpo policlonal que reconhece a seqüência protéica da porção C-terminal do 
receptor do Fator de Von Willebrand (Santa Cruz Biotechnology, USA). Após lavagem com PBS, foram incubadas com anticorpo secundário conjugado com marcador 
fluorescente Alexa 594 (Santa Cruz Biotechnology, USA) e montadas em Fluormount G. O material foi observado em microscópio de varredura a Laser confocal – 
LSM510. 
Os resultados obtidos mostraram que células endoteliais transfectadas com o oncogene EJ-ras apresentam aumento na expressão de AH. A expressão do perlecam e 
do Fator de von Willebrand é similar em ambos os tipos celulares. 
 
Este trabalho foi financiado por: CNPq, FAPESP, Bolsa IC-CNPq. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0660/05  
 
 Participantes: Liliana Pagliuca Montagna Bonachela, Renan Pelluzzi Cavalheiro, João Roberto Maciel Martins, Helena Bonciani Nader, Carla Cristina Lopes de 
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 Título: Expressão in vitro de proteínas recombinantes 
 Autores:  Pascoalino, B.S. 
 Bolsista: Bruno dos Santos Pascoalino   
 Orientador:  Sergio Schenkman 
 Resumo: 
O Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) é um inseto exclusivamente hematófago e importante vetor da doença de Chagas na América do Sul. Sua saliva 
apresenta anticoagulantes, anti-agregantes plaquetários, apirases, proteases, inibidor de canal de sódio assim como uma proteína formadora de poro em bicamadas 
lipídicas. Esta ultima é denominanda trialisina que é lítica para bactérias, Candida albicans e o protozoário causador da doença de Chagas, Trypanosoma cruzi. A 
trialisina apresenta características tanto de proteínas citolíticas bacterianas, permeabilizadoras de células eucarióticas quanto de peptídeos líticos antimicrobianos, da 
resposta imune inata de diversos organismos; ela é encontrada na glândula salivar numa forma precursora (inativa), que é ativada no momento da picada do inseto e 
liberada com a saliva. Procuramos expressar esta proteína nas suas formas ativa e precursora em sistemas eucariótico de Pichia pastoris e procariótico de Escherichia 
coli. De maneira geral a expressão da trialisina leva a lise bacteriana. A expressão da trialisina em fusão com outras proteínas foi possível. No entanto ela se 
apresentou inativa devido possivelmente a um dobramento errôneo e agregação. Uma alternativa para expressar a trialisina seria através de sistemas de expressão in 
vitro. O sistema de expressão escolhido foi o desenvolvido para germe de trigo que apresenta todos os fatores necessários para expressão protéica (RNAt, 
ribossomos, aminoácidos e fatores de iniciação, elongação e terminação) sem a necessidade da presença de células. Recentemente este sistema foi aperfeiçoado 
para alcançar altos níveis de expressão. Neste trabalho apresentamos os resultados iniciais de clonagem da trialisina e do seu precursor em um vetor de expressão 
apropriado para o sistema de germe de trigo. Estas construções foram linearizadas e utilizadas para preparo de RNA para ser utilizado no sistema de tradução in vitro. 
 
 Participantes: Bruno dos Santos Pascoalino 
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 Título: Expressão, purificação e caracterização de um inibidor de serinoproteases do tipo Kazal presente em 
glândulas salivares do mosquito Aedes aegypti 

 Autores:  Watanabe, R.M.O.; deMarco, R.; Tanaka, A.S. 
 Bolsista: Renata Midori Okuta Watanabe   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka 
 Resumo: 
O mosquito Ae. aegypti é o vetor clássico da febre amarela e do dengue. Anualmente, ocorrem 200 mil casos novos de febre amarela, causando cerca de 30 mil 
mortes (OMS, 1998). O dengue e o dengue hemorrágico ocorrem em mais de 100 países, e estima-se que ocorram cerca de 20 milhões de casos por ano resultando 
em aproximadamente 20 mil mortes (OMS, 2004). A Organização Mundial de Saúde aponta como uma das causas do insucesso no combate as doenças transmitidas 
por vetores o desconhecimento da biologia destes animais, que limita o desenvolvimento de novas estratégias de combate a estes artrópodes. Assim, uma maior 
compreensão dos mecanismos que permitem a estes artrópodes tamanho sucesso reprodutivo, que lhes garantem uma adequada adaptação a hematofagia, poderá 
revelar novos alvos para o desenvolvimento de estratégias de controle como por exemplo, o desenvolvimento de vacinas ou de novas drogas. Os inibidores de 
serinoproteases têm uma função importante no controle de diversos processos fisiológicos, tais como: coagulação sanguínea, ativação do sistema complemento, 
fibrinólise e resposta imune. Dentre os inibidores de proteases mais estudados em artrópodes hematófagos encontram se os que interferem no processo hemostático 
dos hospedeiros vertebrados facilitando a aquisição de sangue. Com a finalidade de conhecer melhor sobre a biologia do mosquito Ae. aegypti, os objetivos deste 
trabalho foram, a expressão,  purificação e  caracterização de um inibidor de serinoproteases do tipo Kazal presente em glândulas salivares do mosquito Ae. aegypti. 
Para isso, foram construídos oligonucleotídeos baseados na seqüência de nucleotídeos depositada no banco de dados sob o número de acesso DQ 440176, o 
fragmento de DNA amplificado por PCR foi clonado em vetor de expressão pET-26b(+). O inibidor de serinoproteases recombinante (AaTi) foi expresso em bactérias E. 
coli cepa BL21-SI por indução com NaCl. Após a expressão, as células foram lisadas e centrifugadas e o sobrenadante utilizado na purificação por cromatografia de 
afinidade em coluna de Ni-NTA Agarose. Os ensaios de inibição de serinoproteases, mostraram que o AaTi inibe tripsina com um Ki de 1,2 nM, mas não inibe 
trombina, fator Xa, plasmina, ativador de plasminogênio tecidual, uroquinase, fator XIIa e calicreína plasmática. As perspectivas deste trabalho são a produção de AaTI 
em quantidades suficientes para utilização em experimentos de coagulação sanguínea.  Financiado por: FAPESP, CNPq e FADA. 
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 Título: HEPARINA E CÉLULAS ENDOTELIAIS: ENVOLVIMENTO DE PROTEÍNAS DA MATRIZ 
EXTRACELULAR E VIAS DE SINALIZAÇÃO NO AUMENTO DA SÍNTESE DO HEPARAM 
SULFATO 

 Autores:  Jarrouge, T.R.; Dreyfuss, J.L.; Bouças, R.I.; Trindade, E.S.; Monteiro, H.P.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Thais Ruegger Jarrouge   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 Resumo: 
Células endoteliais (EC) em cultura, quando expostas à heparina, aumentam a síntese e modificam o padrão de sulfatação de um proteoglicano de heparam sulfato 
(PGHS) que possui atividade antitrombótica(Nader et al., 2004). Dados recentes mostram que a heparina, ao se ligar às proteínas da matriz extracelular (MEC), ativa 
vias de sinalização celular, desencadeando o aumento da síntese de PGHS (Trindade, 2004). Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar o envolvimento 
da via de sinalização celular, Ras Raf MAP quinase, no estímulo da síntese do heparam sulfato (HS), além da identificação de potenciais macromoléculas, que podem 
sofrer aumento ou diminuição da expressão quando as células são expostas à heparina. Para isto, a síntese dos glicosaminoglicanos (GAGs) foi estudada através de 
experimentos utilizando células EC, EJ-ras-EC (super expressão de Ras) (Lopes et al., 2006) e Ras17N-EC (dominante negativo para expressão de Ras) (Feig, 1999) 
tratadas ou não com heparina e EC sofrendo o mesmo tratamento na presença ou não de inibidores da via Ras Raf MAP quinase. O estudo comparativo da síntese de 
HS pelas EC, EJ-ras-EC e Ras17N-EC e o estudo com inibidores da via Ras mostraram que a síntese do PGHS em EC é dependente da via Ras Raf MAP quinase, e 
por outro lado, o estímulo da síntese de HS pela heparina não parece estar relacionado com esta via de sinalização. Observou-se também, que houve uma inibição na 
síntese do condroitim sulfato (CS) nas células Ras17N-EC, quando comparada com a síntese deste GAG nas células nativas. Utilizando técnicas de RT-PCR semi-
quantitativa, foi investigada a expressão de PGHS como sindecam-4 e perlecam, e a expressão de proteínas de MEC características da linhagem endotelial como 
tenascina-C, vitronectina e trombospondina-1. Pode-se observar um ligeiro aumento na expressão do esqueleto protéico do sindecam-4 e nenhum efeito significante 
sobre a expressão de perlecam, sugerindo que o sindecam-4 é um dos PGHS estimulado na presença de heparina, com atividade antitrombótica. Em relação às 
proteínas da MEC, foi observado um grande aumento na expressão de tenascina-C, um ligeiro aumento na expressão de vitronectina, e nenhum efeito sobre a 
expressão de trombospondina-1. As mudanças nos perfis de expressão destas proteínas podem estar relacionadas com a ação angiogênica promovida pela heparina 
(Norrby, 2006), já que estas também apresentam propriedades ligadas à neovascularização (Chiquet-Ehrismann & Chiquet, 2003; Schvartz, Seger & Shaltil, 1999; 
Esemuede et al, 2003). 
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endothelial cells upregulates the expression of syndecan-4 and downregulates heparan sulfate sulfotransferases and epimerase. Biochimie. 11 
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TRINDADE, E. S. (2004) Papel da matriz extracelular no estímulo da síntese de heparam sulfato antitrombótico promovido pela heparina em células endoteliais. São 
Paulo, SP, (Tese Doutorado-Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina). 
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 Título: Influência da idade sobre a monoamino oxidase (MAO) no sistema nervoso periférico 
 Autores:  Zanuto, J.G.C,; Verde, L.F.; Jurkiewicz, N.H.; Jurkiewicz, A. 
 Bolsista: João Gabriel Carnietto Zanuto   
 Orientador:  Aron Jurkiewicz 
 Resumo: 
Introdução. Este trabalho está relacionado com o estudo do Sistema receptor. Sabe-se que os sistemas receptores não são estáticos e que são passíveis de sofrer 
alterações na cadeia de eventos que vai da adição de uma dose de droga até o efeito final. Estas alterações são causadas por “pertubações”, geradas, por exemplo,  
por tratamentos com drogas. O presente estudo tem por objetivo verificar os possíveis efeitos do tratamento crônico e agudo “in vivo“ com inibidores da MAO (pargilina, 
clorgilina e iproniazida), que atuariam como “agentes perturbadores” sobre a reatividade farmacológica da musculatura lisa de ratos em diferentes idades (30, 90 e 150 
dias). Para tal utilizamos o ducto deferente (DD) de rato. Estudamos a contração muscular induzida “in vitro” por drogas adrenérgicas (noradrenalina), na presença e na 
ausência de antagonistas (prazosin, fentolamina, WB4101.). Através destas curvas, foram medidos a potencialização (DR) da curva de noradrenalina em relacão a 
curva na qual, para eliminar possiveis interferências,  foram utilizados bloqueadores de recaptação e bloqueadores β adrenérgicos. Alem disso também analisamos 
parâmetros de afinidade como pA2 (para antagonistas) e pD2  (para agonistas), alem do efeito produzido pela adição de tiramina a solução. 
Material e Métodos. Utilizamos ratos de 3 idades diferentes, 30, 90 e 150 dias, que foram tratados por via intraperitonial com doses que variam de acordo com o 
tratamento: (1)Tratamento crônico, com animais tratados por 21 dias com uma dose de 1mg/kg/dia de pargilina (IMAO B) ou clorgilina (IMAO A). O grupo controle foi 
tratado com solução fisiologica (salina). Os animais foram sacrifícados no dia seguinte à interrupção do tratamento. (2) Tratamento semi agudo de animais tratados por 
3 dias com dose de 2mg/kg/dia de pargilina (IMAO B) ou iproniazida (IMAO A). O grupo controle recebeu solução salina. Os animais foram sacrifícados 2 horas após a 
última dose aplicada. (3) Tratamento agudo, com animais tratados com uma dose única de 10mg/kg de pargilina (IMAO B) ou iproniazida (IMAO A). O grupo controle 
foi tratado com solução salina. Os animais foram sacrificados  2 horas após receberem a droga.  
O grupo que recebeu tratamento semi agudo com ratos de 3 meses já foi finalizado assim como o grupo do tratamento crônico de 3 meses. Os experimentos  com os 
outros grupos ainda não estão totalmente concluidos e por isso não foi ainda possivel analisar todos os resultados,  
Resultados. O tratamento crônico (tratamento 1) não revelou nenhuma diferenca estatisticamente significante entre o grupo controle e tratado nos parâmetros pA2, 
pD2, DR e tiramina. 
O tratamento semi agudo com pargilina (tratamento 2) também não revelou resultados estatisticamente significantes entre os grupos tratado e controle nos parâmetros 
pA2, DR. Somente a tiramina apresentou diferença estatística entre os dois grupos (controle 54,1±3,02, tratado 63,83 ±2,39, p < 0,05) 
O tratamento semi agudo com iproniazida (tratamento 2) foi até o momento o grupo que teve o maior numero de resultados estatisticamente significantes. Tiramina 
(controle 45,3 ± 3,38, tratado 60,7 ± 2,54, p < 0,05), pD2  (controle 6,43 ±0,20, tratado 7,49 ±0,22, p< 0,05). Dentre os antagonistas competitivos utilizados 
(fentolamina, prazosin e WB4101) a fentolamina apresentou diferença estatística de pA2 (controle 8,05 ±0,03, tratado 7,65 ±0,11, p< 0,05 ) e DR (controle 1,98 ±0,26, 
tratado 0,73 ±0,38, p<0,05). O prazosim apresentou diferença estatisticamente diferente apenas no DR (controle 1,85 ±0,44, tratado 0,40 ±0,10, p< 0,05). Os dados 
com WB4101 não apresentaram  diferenças estatísticas.   
Discussão e conclusões. Concluimos que  o tratamento com IMAO, por diminuir a degradação das catecolaminas, aumenta a quantidade desses neurotransmissores 
na vesícula pre-sinaptica resultando em uma resposta maior a um mesmo estímulo. A diferença dos resultados se deve principalmente a esse fato: a tiramina estimula 
a liberaçào de noradrenalina, e com uma mesma dose o efeito registrado foi maior nos animais tratados com IMAO. Da mesma forma, o pD2 da noradrenalina esta 
aumentado, devido à menor metabolização da droga. Já em relação à diminuição de pA2, pretendemos, se possivel, usar outras metodologias, como por exemplo 
“binding” de radioligantes, para detectar possiveis alterações de afinidade do adrenoceptor.   
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 Título: Influência do envelhecimento na sinalização de cálcio e apoptose nas ilhotas pancreáticas de rata 
 Autores:  Ramos, M.F. 
 Bolsista: Michelle de Fátima Ramos   
 Orientador:  Guiomar da Silva Lopes 
 Resumo: 
Introdução: A tolerância à glicose diminui progressivamente com a idade, resultando posteriormente nos quadros de intolerância à glicose e diabetes do tipo 2, que por 
sua vez, estão, em parte, relacionados com a diminuição da sensibilidade da célula pancreática à insulina. Alguns autores têm postulado que a resistência à insulina 
que ocorre com o envelhecimento pode ser atribuída às alterações no número ou na função dos receptores de insulina e alterações na função células beta, com sinais 
de estresse oxidativo que pode culminar com a  morte celular. A glicose é o principal indutor de secreção de insulina a partir de células beta pancreáticas. O 
metabolismo da glicose resulta no aumento da relação ATP-ADP, que, por sua vez, induz ao fechamento dos canais de K+ sensíveis ao ATP e à despolarização da 
célula, com influxo de Ca2+ através dos canais voltagem-dependentes (VOC). O aumento do Ca2+ citosólico ([Ca2+]c) ativa a secreção de insulina. A influência do 
envelhecimento na sinalização de Ca2+ e os mecanismos envolvidos nas alterações da secreção de insulina não estão totalmente esclarecidos. Este trabalho têm 
como objetivos estudar a mobilização de cálcio em resposta à vários secretagogos de insulina e a apoptose das ilhotas pancreáticas com o envelhecimento. Materiais 
e métodos: Utilizamos ratas Wistar 2BAW com 5-6 meses (adulto jovem) e com 24-25 meses (senescentes). As ilhotas são dispersas na presença de Colagenase tipo 
XI, e foram colocadas em lamínula. As ilhotas foram incubadas por 30 minutos em temperatura ambiente com indicador de cálcio FURA-2AM (10µM), para análise da 
fluorescência utilizando um sistema de microscopia de fluorescência. A glicose foi utilizada em concentrações crescentes (5.6 a 25.2mM) para construção de  uma 
curva dose-resposta para avaliar o aumento correspondente do cálcio transiente. Também foram realizadas curvas de concentração dose-resposta de ATP e ACh, que 
também promovem aumento do cálcio transiente. As células apoptóticas foram identificadas pelo método do TUNEL. O estudo da resistência à insulina foi realizado 
com infusão de insulina e medidas da glicemia em intervalos crecentes. Também forma feitas dosagens dos níveis lipídicos plasmáticos. Resultados: O aumento do 
cálcio transiente em resposta a ACh, foi maior nos animais jovens do que nos animais velhos. Não observamos diferença entre animais jovens e velhos em resposta ao 
ATP. Estamos testando o efeito do FCCP, que é um protonóforo que dissipa o gradiente elétrico mitocondrial e promove a liberação do cálcio estocado na mitocôndria. 
Também estamos estudando o efeito da tapsigargina, que libera o cálcio do retículo sarcoplasmático, para verificar se há diferença nos estoques de cálcio entre 
animais jovens e velhos.  Verificamos que o número de células apoptóticas foi maior nos animais velhos tanto em relação às células acinares quanto às células 
endócrinas. Não foram observadas diferenças significantes entre as glicemias de jejum dos animais jovens e senescentes. O teste de resistência à insulina não 
mostrou diferença significante entre animais jovens e velhos, porém estes dados deverão ser confirmados com novos experimentos. Verificamos que os animais velhos 
apresentam peso maior do que os adultos, porém a diferença não foi significante. Em relação aos níveis lipídicos (colesterol e triglicérides) também não foram 
observadas diferenças significantes entre animais jovens e velhos. 
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 Título: Inibição e Erbb2 e os efeitos sobre Adesão, Proliferação, Viabilidade e Síntese de 
glicosaminoglicanos em células de carcinoma de mama humano. 

 Autores:  Bonaldi, C.M.; Suarez, E.R.; Pinhal, M.A.S.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Carolina Martinez Bonaldi   
 Orientador:  Maria Aparecida da Silva Pinhal 
 Resumo: 
O anticorpo monoclonal humanizado anti-ErbB2, trastuzumab, foi desenvolvido para o tratamento de tumores de mama que apresentam superexpressão de um 
receptor transmembrânico denominado ErbB2. Este receptor é um dos membros da família de receptores do fator de crescimento epidérmico (EGF), que apresenta 
atividade tirosina quinase e funciona como mediador essencial da proliferação e diferenciação celular. Em pacientes portadores de câncer de mama a superexpressão 
de ErbB2 está associada a um prognóstico desfavorável, caracterizando um tumor agressivo, resistente a quimio e radioterapia. O trastuzumab demonstrou excelentes 
resultados, atuando de forma específica e sensível contra os tumores ErbB2 positivos, atingindo os efeitos terapêuticos sem causar a toxicidade severa da 
quimioterapia convencional. Decidimos investigar os mecanismos moleculares envolvidos na ação do trastuzumab. Realizamos ensaios de adesão de células MCF-7 
(linhagem estabelecida de câncer e mama humano) utilizando diferentes proteínas de matriz extracelular. Foi observado que o trastuzumab foi capaz de inibir a adesão 
das células MCF-7 em fibronectina, apresentando efeito máximo a partir de 4 horas de incubação e na concentração de 0,05 mg/mL, sendo esta dose correspondente 
à dose farmacológica utilizada no tratamento clínico do câncer de mama. A partir de ensaios específicos, observamos que o trastuzumab também foi capaz de inibir a 
proliferação e promover a “morte celular” de diferentes linhagens de células de câncer de mama. Através da incorporação de sulfato radioativo, verificamos que na 
mesma concentração de 0,05 mg/mL o anticorpo trastuzumab estimula a síntese de heparam sulfato em células MCF-7. Entretanto, uma linhagem de células MCF-7 
estavelmente transfectadas com a enzima heparanase, uma endo-beta glucuronidase, capaz de degradar cadeias de heparam sulfato, quando incubadas com o 
anticorpo trastuzumab mostraram maior resistência à exposição ao anticorpo. Tais resultados em conjunto sugerem que o efeito do trastuzumab sobre as células 
tumorais de mama possa ser dependente da síntese de heparam sulfato. Estudos futuros serão realizados com a finalidade de esclarecer os mecanismos moleculares 
envolvidos na relação entre a ação do trastuzumab e a síntese de heparam sulfato. 
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 Título: INIBIDOR DE TRIPSINA URINÁRIO: PURIFICAÇÃO, PRODUÇÃO DE ANTICORPOS, E 
DETERMINAÇÃO POR ENSAIO FLUOROMÉTRICO 

 Autores:  Jorge, R.C.; Mendes, A.; Martins, J.R.M.; Nader, H.B.; Sampaio, L.O. 
 Bolsista: Ricardo Cavalheiro Jorge   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 Resumo: 
O bikunin corresponde a um subproduto, excretado na urina, da degradação do inibidor plasmático de tripsina sintetizado pelo fígado. Análises estruturais mostram que 
o Bikunin é um proteoglicano de condroitim sulfato pouco sulfatado. Sua presença tem sido descrita em vários tecidos e fluidos biológicos bem como em várias 
situações patológicas e fisiológicas. É encontrado, por exemplo, em altas concentrações na urina de mulheres grávidas e também na urina e no plasma de indivíduos 
portadores de certos tipos de tumores. Embora mudanças na sua estrutura, composição bioquímica e concentrações em fluidos e tecidos sejam bem documentadas, 
uma função específica desse inibidor não é ainda totalmente conhecida. Algumas das funções atribuídas ao bikunin são: interferência no metabolismo do ácido 
aracdônico, influenciando processos de inflamação aguda e na contratilidade uterina; ação antiprotease, explicando sua possível participação nos processos de 
invasão tumoral; gravidez; cascata da coagulação; e sistema fibrinolítico. O objetivo do presente trabalho foi purificar e caracterizar o bikunin extraído de urina humana 
e, a partir daí, desenvolver um método de dosagem que possa ser útil para a sua determinação em fluidos biológicos. Inicialmente, o bikunin foi parcialmente purificado 
em coluna de troca iônica seguido de eluição em coluna de gel filtração Sephadex G-75.  A fração protéica com massa molecular correspondente a do bikunin (36 kDa) 
teve a porção N-terminal seqüenciada e mostrou 100% de homologia com a seqüência do bikunin humano já descrito na literatura (Bergamin et al., 2002). Após a 
obtenção do antígeno puro, este foi inoculado em coelhos como descrito previamente (Harlow & Lane, 1988). O anticorpo policlonal anti-bikunin obtido foi então 
purificado em coluna de proteína A Sepharose e mostrou afinidade, em immunoblotting, para várias extrações diferentes de bikunin. Ensaios fluorométricos com o 
bikunin adsorvido em placas de ELISA foram realizados e mostraram curvas dose-resposta satisfatórias, com níveis de detecção variando de 0,48 a 1000 ng/mL. 
Dosagens preliminares do bikunin em soros humanos normais (11,5-83,2 ng/mL) e de doentes com oftalmopatia de Graves (11,3-273,7 ng/mL) mostraram ser possível 
a determinação do seu componente sérico. Com o aprimoramento do ensaio, especialmente pelo desenvolvimento de anticorpos monoclonais anti-bikunin, espera-se 
que tal método possa ser útil na investigação de uma série de doenças inflamatórias. Esse trabalho foi financiado por: FAPESP, CNPq, Bolsista PIBIC/CNPq. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0460/05  
 
 Participantes: Ricardo Cavalheiro Jorge, Aline Mendes, João Roberto Maciel Martins, Helena Bonciani Nader, Lucia Oliveira Sampaio 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Moleculares 

60 

 

 Título: Interação das proteínas do sistema calicreína-cinina plasmático com o endotélio vascular 
 Autores:  Veronez, C.L.; Gutierrez, A.; Melo, K.R.B.; Motta, G. 
 Bolsista: Camila Lopes Veronez   
 Orientador:  Guacyara da Motta 
 Resumo: 
O endotélio corresponde a uma superfície com o objetivo de isolar parcialmente o meio intravascular do meio tecidual extracelular com função essencial de manter a 
permeabilidade da parede do vaso, atuando como um pivô na regulação do fluxo sangüíneo. As células endoteliais quiescentes geram uma ativa superfície anti-
trombótica facilitando o trânsito do plasma e dos constituintes celulares através dos vasos. Perturbações como aquelas que podem ocorrer nos focos inflamatórios ou 
no estresse causado por lesão rompem essa atividade induzindo as células endoteliais a criarem um microambiente pró-trombótico e anti-fibrinolítico.  
O sistema calicreína-cinina plasmático humano relaciona-se à biologia vascular, apresenta atividades anti-trombóticas e pró-fibrinolíticas e regula localmente a pressão 
sangüínea através da liberação de BK. Esse sistema é formado pela calicreína plasmática (huPK) que hidrolisa o seu substrato natural, o cininogênio de alta massa 
molecular (HK), liberando o peptídeo vasoativo bradicinina (BK). A huPK circula no plasma complexada ao HK e na forma do zimogênio pró-calicreína (PK). 
O interesse do nosso grupo é estudar a interação das proteínas do sistema calicreína-cinina plasmático humano com a superfície celular e o objetivo do presente 
trabalho é analisar o mecanismo de formação da huPK na superfície celular do endotélio vascular. 
A interação e o processamento do HK e PK foram estudados em linhagem celular obtida a partir de aorta de coelho (RAEC). Ensaios de ligação foram realizados com 
essas proteínas obtidas comercialmente e biotinadas, sendo a interação determinada por espectrofotometria. A degradação do HK associado à superfície celular foi 
analisada utilizando um anticorpo policlonal anti-HK e nos estudos cinéticos da huPK foram empregados os substratos fluorogênicos Abz-GFSPFRSSRIQ-EDDNP e 
CBZ-Phe-Arg-7-amino-4-metil cumarina (Z-Phe-Arg-MCA). 
Em ensaios de ligação a interação do HK com RAECs vem sendo estudada no nosso laboratório, e na tentativa de ampliar esses estudos foram utilizadas diferentes 
proteínas obtidas a partir de sementes de leguminosas e caracterizadas como inibidores de peptidases, que inibem enzimas do tipo tripsina, e observamos que BbKI 
(inibidor extraído de Bauhinia baunhinioides) inibiu 17% e EcTI (inibidor extraído de Enterolobium contortisiliquum) inibiu totalmente a interação do HK (20 nM) com 
essas células.   
A b-PK também interagiu com RAECs na presença de HK o qual funcionou como um receptor para PK. O HK associado à superfície de RAECs foi totalmente 
hidrolisado na presença de PK após 15 minutos de incubação e um fragmento de 76 kDa correspondendo à cadeia pesada de HK foi detectado pelo anticorpo anti-HK 
sendo que o perfil de degradação do HK foi diferente na ausência de PK. 
Na tentativa de determinar a atividade da huPK formada após a interação da PK com superfície de RAECs realizamos ensaios cinéticos para encontrar um substrato 
fluorogênico adequado para determinar essa atividade. Os parâmetros cinéticos determinados para atividade de huPK sobre AbzGFSPFRSSRIQ-EDDNP foram Vmáx 
= 1,19 (nmols/s), Km = 2,73 µM e Kcat/Km = 403 mM/s e sobre Z-Phe-Arg-MCA foram Vmáx = 11,83 (nmols/s), Km = 13,38 µM e Kcat/Km = 884 mM/s. 
Em conclusão, as células endoteliais RAECs são um modelo adequado ao estudo da interação das proteínas do sistema calicreína-cininas plasmático humano na 
superfície celular. O presente trabalho abre perspectivas à análise das alterações estruturais da PK e HK que determinam suas atividades na interação com células.  
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 Título: Microscopia intravital da progressão tumoral 
 Autores:  Sola, P.R.; Amino, R.; Tanaka, A.S. 
 Bolsista: Paula Rodrigues Sola   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka 
 Resumo: 
O câncer é a doença na qual as células perdem seu controle de divisão ou morte celular e adquirem a capacidade de invadir tecidos adjacentes e de se espalhar pelo 
organismo através da circulação sanguínea ou vasos linfáticos. Uma das manifestações anatômicas do câncer é o aparecimento de um tumor, que é definido como 
uma massa anormal de células resultante do crescimento celular descontrolado. Durante muito tempo, os estudos sobre o processo de tumorigênese envolviam 
apenas os aspectos genéticos e epigenéticos como causas desse processo. Porém, há algum tempo, tem sido demonstrado que o microambiente tumoral também 
desempenha papel importante no desenvolvimento do tumor. 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) através da lipofecção e da transdução retroviral. Após seleção com antibiótico, isolamos clones por diluição. Tanto o 
clone lipofectado (cA3) quanto os clones transduzidos (A3 e C1) apresentaram perda de fluorescência na ausência do antibiótico de seleção (G418). A análise por 
citometria de fluxo mostrou que houve um aumento de aproximadamente 6% na população não-fluorescente de todos os clones após a re-seleção por duas semanas e 
posterior retirada do antibiótico por, também, duas semanas. No entanto, o clone lipofectado apresentou fluorescência mais forte do que os clones transduzidos. Para 
compararmos as curvas de crescimento dos clones in vitro, fizemos um ensaio de crescimento, utilizando MTT, com os clones transduzidos, o clone lipofectado e 
células tumorais não-transformadas. O clone lipofectado foi o clone que apresentou uma curva de crescimento similar à curva das células não-tranformadas e foi o 
escolhido para os nossos estudos in vivo. Paralelamente, injetamos 103 células do clone lipofectado no subcutâneo de camundongos C57BL/6 na presença de um 
estímulo inflamatório. Os tumores macroscópicos foram dissecados, fixados e cortados em criostato. Os cortes foram incubados com anticorpos fluorescentes contra 
diferentes marcadores extra-celulares (CD34, CD11b, CD29, α-neutrófilos). As imagens obtidas por microscopia confocal mostraram que o tumor macroscópico não é 
formado apenas pelas células tumorais, mas também por células do hospedeiro, já que nos cortes havia tanto células marcadas pela GFP quanto células marcadas 
pelos anticorpos utilizados. Os tumores também receberam tratamento com tripsina para a separação de suas células. Elas foram analisadas por citometria de fluxo 
para a quantificação da população de células tumorais fluorescentes presente na massa tumoral. Como resultado, obtivemos que, aproximadamente, 36% das células 
do tumor eram fluorescentes. Concluindo, o clone tumoral fluorescente lipofectado foi escolhido para ser utilizados em nossos ensaios in vivo em detrimento do clone 
transduzido, devido à sua maior intensidade de fluorescência e crescimento similar ao melanoma não fluorescente.  Nossos resultados in vivo utilizando essas células 
mostraram que a massa tumoral é constituída predominantemente de células do hospedeiro, mostrando que as células do microambiente estão intimamente 
relacionadas ao processo de tumorigênese e, sobretudo, na própria constituição do tumor. 
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 Título: Níveis de óxido nítrico e caracterização da isoforma da óxido nítrico sintase em um modelo de 
melanoma murino 

 Autores:  Ramaldes, L.A.L.; Monteiro, H.P.; Rodrigues, E.G. 
 Bolsista: Luana Aparecida de Lima Ramaldes   
 Orientador:  Hugo Pequeno Monteiro 
 Resumo: 
O melanoma maligno é um tumor que se origina de células pigmentadas, os melanócitos. Este tumor é conhecido por sua propensão de metastatizar para quase todo o 
organismo, porém, os locais mais freqüentemente acometidos são: pulmões, cérebro e fígado. 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. O 
óxido nítrico (NO) é um radical livre gasoso gerado pelas óxido nítrico sintases (NOS) localizadas no citosol ou ligadas à membrana que convertem o aminoácido L-
arginina em citrulina e NO. As NOS foram caracterizadas em três isoformas principais: NOS induzível (iNOS), NOS constitutiva neuronal (nNOS) e NOS constitutiva 
endotelial (eNOS).O papel do NO vem ganhando significância, pois foi encontrado a presença de iNOS em tumores sólidos. Além disso, ficou demonstrado que o NO 
pode promover a proliferação do tumor. Para este estudo foram utilizadas as sublinhagens, B16F10 Nex2B e B16F10 Nex2D que foram cultivadas em meio RPMI (com 
Gentamicina e 10% de SFB). As células foram inoculadas em camundongos C57B1/6 , após vinte dias do desafio os tumores desenvolvidos foram  armazenaodos em 
paraformolaldeído 4% e utilizados para análise pela imunohistoquímica e também pela técnica de western blot. Com  esses tumores foi analisado a presença das 
isoformas da NOS, além da expressão da RPTPα através do uso de anticorpos específicos.Nos resultados obtidos por imunohistoquímica nota-se uma maior 
concentração das isoformas iNOS e eNOS, nos tumores subcutâneos gerados pela sublinhagem Nex2D, além disso há uma maior distribuição pelo corte histológico. 
Enquanto que a expressão de RPTPα, pela técnica de western blot apresenta-se maior no tumor subcutâneo gerado pela sublinhagem Nex2B. A maior expressão de 
RPTPα por Nex2B, pode estar associado ao seu menor potencial metastático. O mesmo pode ser considerado para as isoformas iNOS e eNOS, pois a sublinhagem 
Nex2D, possui maior expressão e maior potencial metastático, estando associado ao mecanismo de angiogênese que permite a instalação do tumor e sua maior 
proliferação.Outros trabalhos indicam a importância do NO como fator que promove a angiogênese. 
Apoio: FAPESP e Projeto Milênio – Redoxoma – CNPq. 
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 Título: Novas alternativas terapêuticas anti-tumorais: utilização da enzima proteolítica arazima 
 Autores:  Pereira, F.V. 
 Bolsista: Felipe Valença Pereira   
 Orientador:  Elaine Guadelupe Rodrigues 
 Resumo: 
A busca de novas alternativas terapêuticas para o tratamento do câncer se justifica e é estimulada pelos inúmeros e muitas vezes debilitantes efeitos colaterais 
presentes nas drogas quimioterápicas utilizadas. Entre várias possibilidades que se encontram em estudo atualmente, a utilização de enzimas proteolíticas de origem 
vegetal, como tripsina, brofazina, papaína, quimiotripsina entre outras, têm sido experimentalmente avaliada no tratamento do câncer. A Arazima, uma metalo-protease 
pertencente à família das Serralisinas e isolada do sobrenadante de cultura da bactéria Serratia proteamaculans, uma bactéria simbionte da aranha Nephila clavata, 
vem sendo analisada em nosso laboratório. Nossos resultados demonstraram que a Arazima apresenta uma atividade citostática sobre a linhagem de melanoma 
murino B16F10-Nex2 in vitro. Esse efeito deve-se provavelmente à clivagem de moléculas envolvidas na adesão celular. Resultados de experimentos preliminares in 
vivo demonstraram que a arazima inibe o crescimento de nódulos pulmonares em animais inoculados endovenosamente com células B16F10-Nex2. Para compreender 
esse efeito anti-tumoral in vivo, estamos analisando a atividade da arazima sobre células do sistema imune. A capacidade de recrutamento celular, assim como a 
capacidade de ativação de células da resposta imune inata estão sendo avaliadas. 
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 Título: O FATOR DE TRANCRIÇÃO FORKHEAD/FOXO REGULA A RESISTÊNCIA AO ANOIKIS 
MEDIADA POR AKT EM CÉLULAS DE MELANOMA. 

 Autores:  Kamiya, V.M.; Machado Jr, J. 
 Bolsista: Viviane Mitiko Kamiya   
 Orientador:  Elaine Guadelupe Rodrigues 
 Resumo: 
Dentre as etapas envolvidas no processo metastático, a entrada e sobrevivência das células tumorais na circulação sistêmica é um passo importante que proporciona a 
colonização do tumor em órgãos distantes. Esta capacidade de sobreviver na circulação na ausência do contato com proteínas da matriz extracelular (MEC) presentes 
no seu tecido original é uma das principais características das células tumorais metastáticas. Em contraste, células normais nas mesmas condições morrem por 
apoptose.  Este tipo de morte celular, resultado da perda das interações célula-MEC é conhecida como anoikis, uma palavra grega que significa “sem moradia”. Desta 
forma, a resistência ao anoikis é um pré-requisito para invasão e metástase tumoral, podendo representar um importante alvo terapêutico.  
Células Tm-1 e Tm-5 são duas linhagens celulares de melanoma derivadas de uma linhagem não tumorigênica de melanócitos murinos chamada melan-a. Células 
melan-a mantidas em suspensão são sensíveis à apoptose induzida por perda de adesão (anoikis), enquanto células Tm1-1 e Tm-5 são resistentes. De estudos 
anteriores, compreendemos que a ativação da via PI3K/AKT é importante para a resistência das células Tm-1 e Tm-5 ao anoikis, pois a inibição farmacológica da 
ativação de AKT tornou estas células sensíveis à apoptose por perda de sinais de adesão. Neste trabalho, procuramos estudar quais substratos de AKT, que regulam a 
sobrevivência celular, poderiam estar envolvidos neste mecanismo. Um dos substratos de AKT é o fator de transcrição Forkhead/Foxo. A fosforilação de Foxo por AKT 
retém FOXO no citoplasma e inibe a regulação de genes pró-apoptóticos dependentes deste fator transcrição, como FasL e Bim. Por Western blot mostramos que 
Foxo encontra-se fosforilado em resíduos alvos de AKT nas linhagens de melanoma e por ensaios de imunofluorescência mostramos a retenção de FOXO no 
citoplasma destas células. A inibição da ativação de AKT com o inibidor farmacológico LY294002 foi capaz de inibir a fosforilação de FOXO e induzir a sua 
translocação para o núcleo, mostrando que a resistência ao anoikis dependente de AKT é mediada por FOXO. Análises preliminares da expressão de genes regulados 
por FOXO como FasL, antes e depois da inibição de AKT, mostraram que esta molécula não está envolvida na regulação da resistência ao anoikis mediada por FOXO. 
 
 Participantes: Viviane Mitiko Kamiya, Joel Machado Junior 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Moleculares 

65 

 

 Título: Padronização da técnica de genotipagem do gene da enzima a-galactosidase A por sequenciamento 
de DNA 

 Autores:  Turaça, L.T.; Pesquero, J.B.; Pessoa, J.G. 
 Bolsista: Lauro Thiago Turuça   
 Orientador:  João Bosco Pesquero 
 Resumo: 
Os Erros Inatos do Metabolismo (EIM) são doenças geneticamente determinadas, causadas por deficiências enzimáticas específicas ou falhas no transporte de 
proteínas. Entre os EIM, existem as doenças de depósito lisossômico (DDL), que são caracterizadas por acúmulo progressivo de substratos não digeridos devido à 
inativação, ausência ou baixa atividade de uma das enzimas lisossomais. A Doença de Fabry é uma das DDL mais comuns. A Doença de Fabry (DF) é caracterizada 
por um erro na via catabólica dos glicoesfingolipídeos, resultante da baixa atividade da enzima lisossomal a-galactosidase A. A possibilidade de tratamento efetivo 
dessas doenças genéticas raras nos obriga a estar sempre alerta principalmente para o diagnóstico precoce dos pacientes, já que eles podem ser altamente 
beneficiados pela terapia de reposição enzimática (TRE). O objetivo do nosso trabalho é, em colaboração como o Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo da 
UNIFESP, implementar a técnica analítica de genotipagem do gene da enzima lisossomal a-galactosidase A, que confirma o diagnóstico da doença de Fabry. 
Até agora foram analisadas 12 famílias de diversas regiões do Brasil, através do sequenciamento do DNA genômico extraído do sangue dos respectivos pacientes. 
Tais pacientes possuem sintomas que podem estar relacionados com a doença de Fabry. 
Dentre 12 famílias analisadas  58,3% (7 de 12) apresentaram mutações. Dentre os 48 voluntários submetidos à análise em 39 foram encontrados mutações. Nas 7 
familias que possuem mutação, duas delas (famílias 2 e 9) apresentaram dois tipos de mutação cada uma, portanto 9 tipos de mutações foram encontradas. Dentre 
elas, 5 foram do tipo missense, 2 foram do tipo inserção e 2 do tipo deleção.  
Na família número 1 ocorreu uma mutação do tipo missense no códon número 342, trocando uma guanina por uma adenina, a qual não ocasionou um “stop codon” em 
nenhuma região do gene. 
A mutação do tipo inserção encontrada na família 2 ocorreu no exon 7, ocasionando um “stop códon” na posição 374, gerando uma proteína de 373 aminoácidos ao 
invés de 429. Nesta família também há uma mutação do tipo missense, a qual ocorre no códon número 18 onde há a troca de uma timina por uma guanina. A insersão 
foi de uma timina. 
A mutação no do tipo inserção (exon 3) encontrada na família 3 gerou um “stop códon” no códon número 165, gerando uma proteína de 164 aminoácidos ao invés de 
429. A inserção foi de uma citosina e uma adenina. 
 A mutação do tipo delecão (exon 5) encontrada na família 4 gerou um “stop códon” no códon número 248 presente no exon 5, gerando uma proteína de 247 
aminoácidos ao invés de 429. A deleção ocorreu em duas adeninas. 
Na família 9 foram encontradas 2 tipos de mutação missense, sendo uma na posição do códon 118 no exon 2 e a outra na posição do códon 317 no exon 6, sendo que 
o voluntário 4599 dessa família possui os dois tipos. Nenhuma delas ocasionou um “stop códon”. 
A mutação do tipo deleção (exon 3) encontrada na família 11 gerou um “stop códon” no códon número 160 presente no exon 3, gerando uma proteína de 159 
aminoácidos ao invés de 429.  A deleção foi de uma citosina e uma adenina. 
A família 13 apresentou uma mutação do tipo missense no códon de número 47 (exon 1). Nessa mutação foi gerado um “stop códon”, ocasionando um truncamento na 
própria posição do códon 47. Assim, a proteína possui somente 46 aminoacidos ao invés de 429.  
Nas famílias 5,6,7,8,10 e 12 não foram encontradas nenhum tipo de mutação em nenhum dos 7 exons analisados, porém não é descartada a hipótese de serem 
portadores da doença de Fabry, já que mutações podem ser encontradas em regiões intrônicas ou promotoras do gene. 
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 Título: Papel dos adrenoceptores e purinoceptores nas disfunções simpáticas cardíacas de animais 
hipertensos. 

 Autores:  Macedo, G.P.O.S.; Galvão, K.M.; Jurkiewics, A.; Caricat-Neto, A. 
 Bolsista: Giselle Pinto de Oliveira Sá Macedo   
 Orientador:  Afonso Caricati Neto 
 Resumo: 
Introdução: O sistema nervoso simpático regula múltiplas funções fisiológicas, como a frequência (FRC) e a força (FOC) cardíaca, por meio da ação da noradrenalina 
(NA) e 5´trifosfato de adenosina (ATP) liberados das terminações nervosas simpáticas em alfa e beta-adrenoceptores (AR) e purinoceptores (PR), respectivamente 
(Burnstock et al., J. Physiol. Pharmacol. 46, 1995). Visto que disfunções simpáticas estão envolvidas na fisiopatologia da hipertensão arterial (HA) primária (de 
Champlain et al., Can. J. Cardiol., 15, 1999), decidimos estudar o papel destes receptores na regulação da FRC e FOC na HA.   
Métodos: Para tanto, os átrios direito (AD) e esquerdo (AE) de ratos adultos (16–20 semanas de idade) da linhagem hipertensa SHR e seus controles normotensos 
(NWR) foram isolados e montados em banho de órgãos isolados para o estudo do efeito de agonistas e antagonistas dos Beta-AR (Isoproterenol (ISO) e Atenolol 
(ATE)) ou PR (ATP, CPA, Suramin, PPADS, DPCPX) sobre as contrações espontâneas (AD) ou por estimulação elétrica (EE, 2Hz, 5ms, 1.2 vezes o limiar atrial) de 
campo.  
Resultados: O ISO 10-7M aumentou a FRC e FOC em AD de NWR e SHR, porém este efeito foi maior em SHR do que em NWR (0,07±0,005mg, n=2). Este efeito foi 
inibido pelo ATE (10-6M), sugerindo a participação dos Beta1-AR. A adição de ATP 10-4M em AD de NWR e SHR promoveu um aumento na FOC, porém este efeito 
foi maior em SHR (0,11±0,02mg, n=4) do que em NWR (0,13±0,01mg, n=4). Este efeito foi bloqueado pelo PPADS e Suramin (10-6M), sugerindo a participação dos 
PR tipo P2x. A FRC em AD foi aumentada em 40% em SHR e reduzida em 60% em NWR pelo ATP 10-4M. A FOC e FRC em AD foram aumentadas pelo ATP 10-3M 
em SHR. Todavia, a resposta do AD de NWR foi abolida pelo ATP 10-3M. Sob o bloqueio dos PR tipo P1(A1) pelo DPCPX (10-6M), houve redução do efeito inibitório 
do ATP em NWR e aumento do efeito excitatório do ATP em SHR. O agonista seletivo dos PR tipo P1(A1) CPA (10-5M) aumentou em 50% a FOC e reduziu em 30% a 
FRC em AD de NWR e SHR. Estes efeitos foram inibidos pelo DPCPX (10-6M), sugerindo participação dos PR tipo P1(A1).  
Conclusão: Estes resultados sugerem que a resposta mediada pelos beta1-adrenoceptores e P1 e P2-purinoceptores cardíacos encontra-se alterada em animais 
hipertensos.   
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 Título: Pesquisa de determinantes de invasão em amostras de enterobactérias isoladas de bacteremia. 
 Autores:  Romano, R.F.T.; Zidko, A.C.M.; Santos, A.C.M.; Silva, R.M. 
 Bolsista: Ricardo Francisco Tavares Romano   
 Orientador:  Rosa Maria Silva 
 Resumo: 
A espécie Escherichia coli é uma enterobactéria da microbiota intestinal de humanos e animais. A maioria dos 170 sorogrupos O (tipos de carbohidratos da parede 
bacteriana) caracterizados até o momento, são comensais raramente causadores de infecções. Entretanto, algumas cepas estão associadas a importantes doenças, 
tendo seus respectivos mecanismos de patogenicidade relacionados a fatores de virulência, os quais definem as diversas categorias patogênicas de E. coli. Assim, 
existem os patotipos enteropatogênicos e os causadores de infecções extra-intestinais. Durante análise bioquímica de 75 amostras de E. coli isoladas de bacteremias 
humanas, portanto classificadas como E. coli patogênica extraintestinal (ExPEC), detectou-se em 7 amostras características ligadas à categoria de E. coli 
enteroinvasora (EIEC), principalmente a não descarboxilação de lisina e ausência de motilidade. Testes sorológicos mostraram reação cruzada com alguns sorogrupos 
tipicamente enteroinvasores. Entretanto, as EIEC são enteropatogênicas e não estão associadas a infecções extraintestinais. Este trabalho teve como objetivo 
investigar a possível presença de fatores de virulência característicos de EIEC em amostras pertencentes às ExPEC. Pesquisou-se a presença de genes diretamente 
envolvidos ou relacionados com o processo de invasão celular, ipaB e ipaH, típicos de EIEC. As evidências de ausência destes genes foram providas por reação em 
cadeia de polimerase. Da mesma forma, a hibridação de colônias com sonda de DNA específica para EIEC e relacionada a um marcador plasmidial, resultou negativa. 
Contudo, ensaios de invasão de células HeLa mantidas em cultivo, demostraram a capacidade destas amostras bacterianas de invadir células epiteliais in vitro, apesar 
da ausência dos fatores de virulência característicos de EIEC. De 40 amostras testadas, 32 (80%) mostraram-se invasoras, sendo 21 (52,5%) delas com alta 
intensidade, tanto em relação ao número de células HeLa invadidas quanto ao número de bactérias internalizadas por célula. Estudos encontram-se em andamento no 
sentido de detectar neste conjunto de amostras invasoras, a presença de marcadores de invasão celular já decritos em amostras de ExPEC. 
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 Título: Polimorfismo e Rearranjos Cromossômicos em Trypanosoma cruzi: comparação dos cariótipos 
moleculares da cepa parental G e do clone D11 

 Autores:  Santos, M.F.; Lima, F.M.; Cortez, D.C.; Souza, R.T.; Mortara, R.A.; da Silveira, J.F. 
 Bolsista: Michele Fernandes Santos   
 Orientador:  José Franco da Silveira 
 Resumo: 
O Trypanosoma cruzi, é um protozoário parasita da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae caracterizado pela existência de um único flagelo e do 
cinetoplasto. Apresenta interesse do ponto de vista evolutivo por tratar-se de um microorganismo eucarionte primitivo com características de células procarióticas e 
eucarióticas. A seqüência do genoma de T.cruzi (clone CL Brener) revelou que mais de 50% do seu genoma é constituído por seqüências repetitivas (famílias 
multigênicas que codificam proteínas de superfície, retrotransposons, repetições subteloméricas, mini – e microsatélite, etc.). 
Rearranjos cromossômicos são comuns em microorganismos eucariontes sexuados ou assexuados (fungos e protozoários), constituindo-se em um importante 
mecanismo de variabilidade genética. Os rearranjos cromossômicos têm sido descritos em vários protozoários parasitas: Trypanosoma brucei, Leishmania, Giardia 
lamblia, Plasmodium e em T. cruzi.  
O objetivo do nosso projeto é a identificação dos mecanismos moleculares envolvidos nos rearranjos cromossômicos encontrados no clone D11 e na cepa parental G 
da qual foi isolado o clone D11. As metas do projeto consistem no mapeamento de marcadores genéticos (ESTs, genes de proteínas, RNAs estruturais, seqüências 
repetitivas) nas bandas cromossômicas na cepa G e no clone D11, e identificação de marcadores genéticos localizados nas regiões envolvidas nos rearranjos 
cromossômicos. 
 
Os rearranjos cromossômicos no clone D11 foram identificados por hibridizações de bandas cromossômicas com sondas específicas. Devemos lembrar que estudos 
de genotipagem com marcadores microsatélites indicam que a cepa parental G é uma população homogênea (estrutura monoclonal) sugerindo o clone D11 foi gerado 
no processo de clonagem. Existem evidências de que o protozoário parasita pode sofrer rearranjos quando submetido a algum tipo de estresse, porém estas hipóteses 
necessitam de comprovação. 
Para isto é imprescindível a identificação de marcadores genéticos que estejam flanqueando os genes envolvidos nos rearranjos cromossômicos para que possamos 
identificar possíveis pontos de quebra cromossômica. Esta analise, porém, tem sido dificultada pelo fato do genoma da cepa G parental não ter sido totalmente 
seqüenciado.  
 
No caso da cepa G e do clone D11 foram investigados os rearranjos envolvendo os genes triparedoxina peroxidase e α;-tubulina. Na cepa G, o gene TryP foi mapeado 
em uma única banda de 0,98 Mb e em duas bandas no D11 (1,11 e 1,37 Mb) . Entretanto, o gene α-tubulina foi mapeado na cepa G em 2 bandas de 1,11 e 1,88 Mb 
enquanto que no clone D11 ele está localizado nas bandas de 2,33 e 2,47 Mb. Esses rearranjos cromossômicos indicam uma possível quebra de sintenia dos genes 
(perda da ordem dos genes entre o clone CL Brener e a cepa G). Devemos lembrar que as seqüências depositadas no GenBank são oriundas do clone CL Brener que 
é o clone de referência do Projeto Genoma de T. cruzi (El Sayed et al., 2005). O clone CL Brener é um híbrido do grupo II de T. cruzi enquanto a cepa G pertence ao 
grupo I. Recordamos também que podem existir diferenças genotípicas entre os parasitas dos grupos I e II de T. cruzi. 
 
Visando identificar grupos de ligação contendo o gene TryP e α-tubulina fizemos uma busca com o algoritmo BlastN no banco de dados GenBank utilizando as 
seqüências dos genes TryP e α-tubulina. Como era de se esperar os genes TryP e α-tubulina estão localizados em contigs distintos, confirmando dados anteriores que 
mostravam que eles estão localizados em cromossomos diferentes. Os contigs de seqüências contendo o gene TryP ou α;-tubulina foram selecionados e analisados 
separadamente. Com esta estratégia identificamos 11 genes no grupo de ligação do gene TryP e 9 genes no grupo de ligação de a-tubulina  Clonamos todos os genes 
presentes nos grupos de ligação do gene tryp e α-tubulina. Atualmente, estamos mapeando estes marcadores nas bandas cromossômicas do clone D11 e da cepa G. 
Com esta estratégia esperamos identificar possíveis sítios de quebra que estiverem localizados entre dois marcadores genéticos ou no interior de um gene. 
Posteriormente, esperamos gerar primers específicos que permitam a clonagem por PCR dos sítios de quebra cromossômica. 
 
 Participantes: Michele Fernandes Santos, Fabio Mitsuo Lima, Danielle Rodrigues Cortez, Renata Torres de Souza, Renato Arruda Mortara, José Franco da 
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 Título: Polimorfismo e Rearranjos Cromossômicos em Trypanosoma cruzi: comparação dos cariótipos 
moleculares de clones isolados da cepa CL. 

 Autores:  Cortez, D.R.; Lima, F.M.; Santos, M.F.; Souza, R.T.; Mortara, R.A.; da Silveira, J.F. 
 Bolsista: Danielle Rodrigues Cortez   
 Orientador:  José Franco da Silveira 
 Resumo: 
O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, é um protozoário parasita pertencente à família Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida. Além de sua 
importância médica, o T. cruzi também é muito interessante do ponto de vista evolutivo. Trata-se de um microorganismo eucarionte primitivo que apresenta 
características tanto da célula eucariótica de animais e plantas. 
A ausência de reprodução sexuada, meiose e condensação cromossômica durante a divisão celular dificultam a análise genética do T. cruzi pelos métodos clássicos. 
Os cromossomos não podem ser visualizados pelos procedimentos usuais de citogenética. A separação dos mesmos pode ser efetuada por eletroforese em campo 
pulsátil (PFGE “Pulsed Field Gel Electrophoresis”) com a visualização sob luz ultravioleta após incubação do gel de agarose em brometo de etídio. O nosso laboratório 
desenvolveu um protocolo que permite a separação de grandes fragmentos de DNA (cromossomo) de 0,45 a 4,0Mb do clone CL Brener, em uma única corrida 
eletroforética. 
A existência de polimorfismo cromossômico entre cepas e clones do T.cruzi já foi relatado, sendo ate sugerido que este seja responsável pela variação de conteúdo de 
DNA existente do T. cruzi. No presente projeto, propomos investigar ao nível molecular os rearranjos cromossômicos em T. cruzi utilizando como modelo a cepa CL e 
os clones derivados da mesma (CL14 e CL Brener). O clone CL Brener foi utilizado como referência para a determinação da seqüência do genoma de T. cruzi, 
permitindo desta maneira a utilização das seqüências depositadas nos bancos de dados. 
Comparando os perfis cromossômicos dos clone CL Brener e CL14 detectamos a ocorrência de diferenças de tamanho entre eles.O clone CL Brener e a cepa CL 
apresentam uma banda de 2,3 Mb (banda XVI), já no clone CL14 esta mesma banda tem um tamanho menor (~2,0 Mb). Na cepa parental CL existe uma banda de 
0,78 Mb que está ausente nos clones CL Brener e CL14. Estes resultados sugerem a ocorrência de uma deleção, mostrando rearranjos cromossômicos decorrentes na 
cepa CL e em seus clones. 
Estamos utilizando no presente projeto, os marcadores presentes em uma região de 670 kb dos cromossomos XVI e XVII do clone CL Brener. Os marcadores foram 
clonados, seqüenciados e hibridizados com as bandas cromossômicas do clone CL14, comparando o resultado obtido com o mapeamento já realizado do clone CL 
Brener. Os marcadores H49 e XC3 foram hibridizados com as bandas cromossômicas da cepa CL e dos clones CL Brener e CL14. O gene H49 hibridizou com uma 
única banda cromossômica nos três isolados. É notória a diferença  de tamanho da banda XVI no clone CL14, sendo menor quando comparada com as bandas do 
clone CL Brener e cepa CL. 
Conforme esperado, o marcador XC3, por tratar-se de uma seqüência repetida, hibridizou com a maioria das bandas cromossômicas dos clones CL Brener e CL 14 e 
da cepa CL. Confirmamos também com este marcador o tamanho menor da banda cromossômica XVI do clone CL 14. Os outros marcadores genéticos serão 
hibridizados para identificação dos possíveis pontos de quebra dos cromossomos. 
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 Título: Prostatectomy induces morphological changes in the rat testis 
 Autores:  Nascimento, A.R.; Cardoso, L.C.; Siu, E.R.; Schoorlemmer, G.H.M.; Lazari, M.F.M. 
 Bolsista: Aline Rosa do Nascimento   
 Orientador:  Maria de Fátima Magalhães Lázari 
 Resumo: 
PROSTATECTOMY INDUCES MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RAT TESTIS. 1Nascimento, A. R., 1Cardoso, L. C., 1Siu, E. R., 2Schoorlemmer, G. H. M. and 
1Lazari, M.F.M. 1Setor de Endocrinologia Experimental, Depto. Farmacologia e 2Depto de Fisiologia, UNIFESP/Escola Paulista de Medicina, São Paulo. 
 
Aim. Relaxin is an insulin-related peptide hormone that activates the G-protein coupled receptors RXFP1 and RXFP2. It is produced by prostate in humans and released 
into seminal fluid (Endocr. Rev. 25: 205, 2004). Studies with transgenic male mice deficient in relaxin showed retarded growth of the reproductive tract and decreased 
sperm maturation (Lab. Invest. 83: 1055, 2003). We have previously shown the expression of relaxin receptors in specific stages of spermatogenesis. In the present 
study we investigated the distribution of relaxin mRNA in the reproductive tract of the male rat, and the effect of removal of the main relaxin producing organ (prostate) 
on the morphology of testes. 
 
Methods and Results: Male Wistar rats, 90 and 120 days old, were used. All prostate tissue (ventral and dorsolateral prostates and coagulating glands) was removed 
from 90-day old animals and sham-surgery was performed in the controls. Thirty days later the animals were sacrificed and perfused with Bouin solution. The testes 
were removed, embedded in paraplast, and cut in 3 to 5 µm transverse sections. The sections were stained with periodic acid Schiff (PAS)-hematoxylin for 
morphological analysis. Images were captured with a digital camera coupled to a Nikon microscope and analyzed with Image Pro-Express software. We analyzed 3 
control and 3 prostatectomized rats, 10 fields per organ. The number of tubuli per field was higher in prostatectomized than in control animals (7.3 ± 0.2 vs 6.0 ± 0.3; 
mean ± SEM; P<0.0005; Student’s t test). The diameter of the seminiferous tubule in prostatectomized rats was smaller than in control rats (190.3 ± 6.8 vs 168.6 ± 4.6 
µm, P<0.0001,). As a result, the cross-sectional area per tubule was reduced (18,100 ± 605 vs 15,530 ± 382 µm2; P<0.0001). 
 
Conclusion: Prostatectomy induces morphological changes in the testis of adult rats. Ongoing experiments are analyzing whether apoptosis and the cell cycle are also 
affected. Complementary studies with replacement of relaxin in prostatectomized animals will be done to elucidate whether relaxin alone contributes to these changes. 
 
Finantial Support: CNPq,  FAPESP. 
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 Título: Purificação da atividade anestésica do barbeiro Triatoma infestans 
 Autores:  Tsuchiya, C.T.; Tanaka, A.S.; Amino, R. 
 Bolsista: Carolina Terumi Tsuchiya   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka 
 Resumo: 
O sucesso de um organismo hematófago depende da sua capacidade de contornar as respostas do hospedeiro ativadas pela picada, dentre elas, a dor. Sabe-se que a 
picada do T. infestans é pouco perceptível, no entanto a ausência de métodos para testar a atividade anestésica de uma ou mais moléculas presentes em sua saliva 
impossibilitou o estudo e a caracterização dessa atividade anestésica. O nosso trabalho visa desenvolver um método que viabilize a triagem de moléculas com 
atividade anestésica, monitorando a inibição do influxo de sódio por canais voltagem-dependentes, utilizando o marcador de sódio intracelular CoroNa Green. Para 
padronização do ensaio de despolarização, utilizamos a célula de cultura L6 (proveniente de músculo esquelético de rato), mas devido à necessidade de uma célula 
excitável com características neuronais, decidimos utilizar a célula de cultura PC12 (derivada de um feocromocitoma – tumor de adrenal). Em testes realizados com a 
saliva bruta do T. infestans, não foi possível observar a inibição da despolarização da célula PC12, mas esta foi consideravelmente inibida por frações aquecidas e 
parcialmente purificadas (moléculas menores ou maiores que 5 kDa) de saliva de barata d’água Belostoma anurum. 
 
 Participantes: Carolina Terumi Tsuchiya, Aparecida Sadae Tanaka, Rogerio Amino 
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 Título: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM INIBIDOR DE CALICREÍNA PANCREÁTICA DE 
PORCO PRESENTE EM OVOS DE CARRAPATO Boophilus microplus. 

 Autores:  Pereira, E.; Sasaki, S.D.; Tanaka, A.S. 
 Bolsista: Eder Pereira   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka 
 Resumo: 
O carrapato Boophilus microplus é um ectoparasita hematófago espécie específico que infesta bovinos. O carrapato é um dos maiores problemas dos rebanhos 
bovinos brasileiros, pois infestações pesadas destes carrapatos levam à diminuição na produção de carne e leite e danos ao couro dos animais infestados 
inviabilizando a comercialização dos mesmos. O estudo de moléculas deste hematófago que participam na fisiologia e bioquímica desse carrapato pode gerar 
informações importantes para o desenvolvimento de estratégias para o seu controle. Trabalhos anteriores do grupo mostraram a purificação de inibidores de 
serinoproteases pertencentes à família Kunitz-BPTI, denominados BmTIs (Tanaka et al., 1999; Andreotti et al., 2001; Sasaki et al., 2004). Assim como, a utilização de 
BmTIs na imunização de bovinos (Andreotti et al., 2002). O objetivo desse trabalho foi purificar e caracterizar um BmTI com atividade inibitória sobre a calicreína 
pancreática de porco presente em ovos do carrapato Boophilus microplus. Inicialmente preparou-se um extrato de ovos 5% em tampão tris-HCl 5,0 mM pH 8,0; o 
extrato foi centrifugado a 10000 g por 30 min e o sobrenadante foi armazenado a -20ºC. Os inibidores (BmTIs) foram purificados utilizando-se quatro etapas 
cromatográficas: inicialmente os BmTIs foram purificados em coluna de afinidade (tripsina-Sepharose), onde 60 mL do sobrenadante do extrato de ovos foram 
aplicados na coluna, em seguida o “pool” protéico eluído da cromatografia de afinidade foi concentrado e cromatografado em coluna de gel-filtração Superdex 75, as 
amostras ativas sobre calicreína pancreática porcina (PoPK) separadas na gel-filtração foram purificadas na cromatografia de troca-iônica Resource Q, a amostra que 
apresentou atividade inibitória sobre PoPK foi cromatografada por fase-reversa em coluna Sephasil-peptide C8 conectada em sistema ÄKTA. As amostras purificadas 
por gel-filtração foram analisadas por SDS-PAGE e o inibidor de PoPK apresentou massa molecular aparente em torno de 29 kDa. A constante de dissociação (Ki) de 
inibidor purificado sobre PoPK determinada foi de 101 nM. Este projeto tem como perspectiva, a determinação da seqüência amino-terminal do inibidor de PoPK. 
Financiado por: FAPESP, CNPq e PRONEX. 
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 Título: Rastreamento Citológico de lesões intraepiteliais escamosas do canal anal – Correlação entre os 
métodos convencional e meio líquido e a detecção de DNA-HPV através de captura híbrida. Análise 
e classificação histopatológica das lesões. Correlação histo-ci 

 Autores:  Tsuruta, J.; Franco, M.F.; Kobata, M.; Ferraz, M.G.M.C.; Castelo, A.; Palácios,R.; Longatto,  A. 
 Bolsista: Juliana Tsuruta   
 Orientador:  Marcello Fabiano de Franco 
 Resumo: 
O papilomavírus humano (HPV) está associado com diferentes doenças, incluindo as verrugas comuns e genitais. Os tipos HPV 16 e 18 são mais associados ao 
câncer cervical e anal. Embora ainda não esteja claro o mecanismo pelo qual os tipos de alto risco causam transformação maligna, estudos indicam que há 
envolvimento dos produtos virais E6 e E7 que interferem na produção de proteínas que regulam o crescimento celular. Dentre elas, a p16 que é uma proteína inibidora 
podendo parar o ciclo celular. Sua perda pode levar ao aumento da fase proliferativa do ciclo. 
O gene FHIT parece ser inativado por deleções nas linhagens celulares derivadas do câncer e por tumores primários. A proteína está ausente ou reduzida no pulmão, 
rim, estômago e carcinomas cervicais, o que é compatível com sua função como supressora de tumores.  
Em pacientes infectados pelo vírus HIV é freqüente a presença de lesões intraepiteliais escamosas. Em homens HIV-positivos, o carcinoma de células escamosas 
(CEC) do canal anal é a quarta doença maligna mais frequentemente relatada apesar de ser tumor relativamente raro. Sua incidência estimada em homens que fazem 
sexo com homens (HSH), antes da era epidêmica do HIV, era aproximadamente 35/100,000, incidência esta semelhante à do CEC da cérvix uterina em mulheres, 
antes da utilização de programas de rastreamento citológico. Deve-se salientar ainda que a incidência de CEC anal entre homens HIV-positivos é 2 vezes maior que 
em HSH-HIV-negativos. Estudo recente mostrou, também, que HSH-HIV-negativos apresentam alta prevalência de neoplasia intra-epitelial anal (NIA), possivelmente 
como reflexo de constante exposição sexual ao HPV. 
A patogênese exata do CEC anal permanece desconhecida, embora, provavelmente, tenha início e se desenvolva da mesma forma que as lesões cérvico-vaginais na 
mulher. As características histológicas do CEC anal são comparáveis às do CEC do colo uterino. Está freqüentemente associado a lesões escamosas intra-epiteliais e 
tem forte associação com o papilomavirus humano (HPV). Mais ainda, ambas as lesões surgem freqüentemente no epitélio da junção escamocolunar. 
A citologia tem sido proposta como potencial método de rastreamento na avaliação de material ano-retal devido às semelhanças entre o CEC anal e o seu eqüivalente 
cervical, bem como entre as suas respectivas lesões intraepiteliais. Estudos epidemiológicos têm indicado que fase pré-clínica prolongada precede o estabelecimento 
de CEC anal nesses grupos de alto risco. Os achados citológicos são também equivalentes: células atípicas de significado indeterminado (ASCUS), lesão intra-epitelial 
escamosa de baixo grau (LSIL) e lesão intra-epitelial de alto grau (HSIL). Uma vez demonstrada e confirmada essa história natural do CEC anal, parece adequada a 
sugestão de citologia anal como método de investigação e rastreamento como um “teste de Papanicolaou anal”. Além disso, a citologia cervical (Papanicolaou) é 
mundialmente reconhecida como o método de rastreamento populacional de uma doença maligna mais bem sucedido de todos os tempos. 
Com a sobrevida prolongada de pacientes infectados pelo HIV como resultado dos tratamentos anti-retrovirais, há a preocupação de que as co-infecções com variantes 
oncogênicas do HPV (HPV de alto risco) podem permitir aumento das lesões intra-epiteliais precursoras do CEC (NIA). Essas lesões podem não estar diminuindo na 
vigência das potentes terapias anti-retrovirais e a incidência de CEC anal pode estar aumentando entre os pacientes em tratamento da infecção pelo HIV. 
Entre as mulheres HIV-positivas, observou-se maior incidência de citologia anal alterada (ASCUS, LSIL, HSIL) do que entre as mulheres de alto risco para NIA e HIV-
negativas, sendo considerado fator de risco para as HIV-positivas: detecção anal de DNA-HPV, baixo número de células CD4, altos níveis plasmáticos de RNA-HIV, 
história de relação sexual anal e citologia cervical anormal. Entre as mulheres HIV-negativas, o fator de risco para citologia anal alterada foi a detecção anal de DNA-
HPV. 
A utilização de citologia anal em meio líquido automatizado parece melhorar tanto a adequabilidade como a preservação das amostras e também eliminar 
contaminação fecal. O material residual pode tanto ser utilizado para estudos de biologia molecular relacionado ao HPV, se necessário, ou ainda para criação de banco 
de imagens com finalidade de ensino e treinamento. 
Demonstrou-se a eficiência do meio líquido Universal Collection Médium (UCM) tanto na detecção de lesões escamosas cervicais como, também, na detecção de 
DNA-HPV por captura híbrida. A posterior padronização da utilização desse meio líquido originou o Sistema DNA-Citoliq® (Digene do Brasil) de processamento 
manual, disponível comercialmente e com desempenho considerado eqüivalente a meios líquidos internacionalmente estabelecidos. 
As tarefas realizadas até o momento foram a análise de citologia convencional e meio líquido. E baseado nessa análise classificar as lesões em HSIL, LSIL, ASC-US 
ou ASC-H. 
Etapas futuras serão análise das biópsias e classificação histopatológica e correlacioná-la com os achados citológicos. 
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 Título: Reatividade intestinal e estresse oxidativo no camundongo mdx (modelo animal da Distrofia Muscular 
de Duchenne) 

 Autores:  Alves, G.A.; Rosa, E.F.; Souccar, C.; Aboulafia, J.; Nouailhetas, V.L.A. 
 Bolsista: Gabriel Andrade Alves   
 Orientador:  Viviane Louise Andrée Nouailhetas 
 Resumo: 
Objetivos: A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença genética caracterizada pela ausência da isoforma de 427 kDa da distrofina. A proteína une, principalmente 
no músculo esquelético, o citoesqueleto à membrana plasmática, impedindo que a célula se rompa durante a contração. Há indícios de que a ausência da distrofina 
também interfere na atividade da musculatura lisa intestinal. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi explorar características funcionais de dois tipos de musculatura 
(esquelética e intestinal), verificando a existência de peculiaridades fisiológicas do modelo animal mdx, camundongos portadores da mesma alteração genética de 
pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. 
 
Métodos e Resultados: 
a) Reatividade intestinal para três estimulantes: KCl, Bradicinina e Carbacol, avaliado pelo registro da contração isométrica. Não foi observada nenhuma diferença nos 
valores de logEC50 ou de Emáx obtidos através de curvas concentrações-respostas dos três estimulantes. 
b) Avaliação da atividade locomotora dos animais através do teste de campo aberto para: não houve diferença significativa no número de quadrados percorridos entre 
os camundongos mdx (129,5 ± 14,5, n=4), e os controles C57BL/10 (89,5 ± 12,7, n=6). 
c) Relação peso úmido do músculo gastrocnêmio por peso corporal total: houve incremento significativo da massa relativa do m. gastrocnêmio nos camundongos mdx 
(0,55 ± 0,02, n=8) quando comparados àquelas dos C57BL/10 (0,49 ± 0,01, n=10). 
d) Estatística: teste t de Student não-pareado, com p<0,05. 
 
Conclusão: Baseados nestes resultados preliminares, não observamos alterações significativas tanto na potência quanto na eficácia nos acoplamentos 
eletromecânicos e farmacomecânicos da musculatura lisa intestinal dos camundongos mdx.  Já na musculatura esquelética, apesar de não haver sido evidenciada 
diferença na atividade locomotora basal pelo teste de campo aberto, há um aumento da massa relativa do gastrocnêmio de natureza ainda desconhecida, podendo ser 
tanto uma hipertrofia compensatória ou um espessamento às custas de tecido conjuntivo, por exemplo. Tais hipóteses serão investigadas posteriormente, na 
continuação do projeto. 
 
Apoio Financeiro: CNPq/FAPESP. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0245/07  
 
 Participantes: Gabriel Andrade Alves, Eloi Francisco Rosa, Caden Souccar, Jeannine Aboulafia, Viviane Louise Andrée Nouailhetas 
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 Título: Tipos de resposta inflamatória relacionadas à indução de neoplasias 
 Autores:  Kim, F.J.K.; Bachi, A.L; Suenaga, A.P.; Jasiulionis, M.G.; Correa, M. 
 Bolsista: Fabiana Jin Kyung Kim   
 Orientador:  Miriam Galvonas Jasiulionis 
 Resumo: 
Em um trabalho publicado recentemente por nosso grupo, foi demonstrado que apoptose maciça com necrose secundária induz uma resposta inflamatória que 
favorece o desenvolvimento de tumores a partir de um inóculo subtumorigênico de células de melanoma. Com intuito de entender melhor a relação entre inflamação 
aguda e progressão tumoral, o presente trabalho tem como objetivo verificar se outros estímulos são capazes de promover um microambiente inflamatório favorável ao 
crescimento tumoral. Para isso, foram injetadas doses subtumorigênicas de células de melanoma Tm5 (103), no tecido subcutâneo de camundongos fêmeas C57Bl/6 
de 6 a 8 semanas, associadas a diferentes estímulos inflamatórios (LPS, tioglicolato, zimosan, carragenina e DNA de bactéria). Após 30 dias de observação dos 
animais, verificou-se que apenas a LPS (10µg por animal) e carragenina (0,1% v/v, por animal) foram capazes de favorecer o crescimento e a progressão do 
melanoma. Após essa observação, determinou-se a cinética de recrutamento de células infiltrantes no tecido e observou-se um intenso infiltrado neutrofílico, além da 
presença de mastócitos. Estes resultados sugerem que dependendo do estímulo inflamatório, determinadas células são ativadas e podem apresentam perfis de 
ativação específicos. Diante disso, pode-se inferir que dependendo do contexto inflamatório gerado existe o favorecimento da formação de um microambiente propício 
ao desenvolvimento tumoral. Ensaios estão sendo realizados para identificar vias e células inflamatórias comuns aos diferentes estímulos. O entendimento de como a 
inflamação aguda pode determinar a progressão do melanoma poderá contribuir com o desenvolvimento de novos fármacos. 
 
 Participantes: Fabiana Jin Kyung Kim, André Bachi, Ana Paula Suenaga, Miriam Galvonas Jasiulionis, Mariângela Correa 
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 Título: A conexão entre o núcleo rubro e o sistema trigeminal no camundongo 
 Autores:  DIAS, A.C.; Lapa, R.C.R.S.; Pinto, M.L. 
 Bolsista: André Carvalho Dias   
 Orientador:  Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa 
 Resumo: 
O objetivo do projeto é mapear a via neuronal da conexão entre o núcleo rubro e o sistema trigeminal em camundongos a partir da injeção bilateral no núcleo rubro de 
traçadores de transporte retrógrado Fluorogold (FG), Rodamina (R), Fluoresceína (FI) e verificar se há perda neuronal devido ao envelhecimento em diferentes faixas 
etárias. 
O método utilizado foi a injeção de 0,2 µL de FG no núcleo rubro esquerdo e 0,4 µL de R e/ou FI no núcleo rubro direito em camundongos machos da linhagem 
C57BL10 de 3, 6 e 12 meses de idade. 
Os animais foram anestesiados com Ketamine (K) 60mg/Kg e Rompum (R) 5mg/KG intraperitonialmente (dose 0,3 mL K e 0,3 R) e submetidos a cirurgia estereotáxica. 
Após o período de sobrevida de 5 dias os animais foram reanestesiados e perfundidos com 0,1 L de soro fisiológico, seguido de 0,2 L de paraformoldeído a 4% em 
tampão fosfato, pH 7,4 por via transcardíaca. Os encéfalos foram retirados, congelados e cortados (35 µm). Os cortes foram analisados sobre microscopia de 
epiflorescência.  
Os resultados mostraram que a via de conexão entre o núcleo Rubro e o Sistema Trigeminal foi confirmada no camundongo e a quantidade de neurônios no subnúcleo 
oral do núcleo espinal do nervo trigêmeo mostrou uma redução com a idade. 
 
 Participantes: André Carvalho Dias, Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa, Magali Luci Pinto 
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 Título: Ajustes cardiovasculares induzidos pela infusão de solução salina hipertônica em ratos submetidos 
ao choque hemorrágico: Participação do grupamento noradrenérgico A1 

 Autores:  Horta, M.M.; Pedrino, G.R.; Cravo, S.L.D. 
 Bolsista: Michael Mattesco Horta   
 Orientador:  Sérgio Luiz Domingues Cravo 
 Resumo: 
Objetivos: Numerosas investigações têm demonstrada a importância dos grupamentos noradrenérgicos A1 e A2 da medula caudoventrolateral (MCVL) na integração 
dos mecanismos envolvidos na função autonômica, cardiovascular e respiratória. Este trabalho teve por objetivo determinar o efeito da lesão específica do grupamento 
noradrenérgico A1 sobre a ressuscitação induzida pela administração de soluções hipertônicas em ratos submetidos ao choque hemorrágico.  
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (280-320g) foram anestesiados com halotano 2% e posicionados em um aparelho estereotáxico (Stoelting), onde foram realizadas 
microinjeções na MCVL na dose de 6,3 microgramas/60 microlitros, em volumes de 30 microlitros. Para realizarmos lesões específicas das células noradrenérgicas, os 
animais do grupo experimental receberam microinjeções de saporina-anti-DbetaH. O grupo de animais controle recebeu apenas microinjeções de saporina. Após um 
período de quinze (15) dias os animais anestesiados dos diferentes grupos (controle e com lesão do grupamento A1) foram submetidos ao choque hemorrágico. A 
artéria e veia femoral foram canuladas para registro da pressão arterial média (PAM) e infusão de solução salina hipertônica (NaCl 7,5%, a 4ml/100g, durante 120 
segundos), respectivamente. Observamos uma resposta semelhante à hemorragia entre os grupos. No entanto, 10 minutos após a infusão da salina hipertônica nos 
animais controle a pressão recuperou-se em aproximadamente 82% do valor basal, e 60 minutos após a infusão manteve a PAM em 70% dos valores basais, enquanto 
os animais experimentais tiveram uma PAM de aproximadamente 75% do valor basal 10 minutos após a infusão da salina hipertônica, e apenas 49% dos valores 
basais 60 minutos após a infusão. Análise imunohistoquímica confirmou que as microinjeções de saporina-anti-DbetaH na MCVL destruíram neurônios noradrenérgicos 
da região A1. 
Conclusão: Os resultados indicam a participação do grupo de neurônios noradrenérgicos A1 nos ajustes cardiovasculares induzidos pela infusão de solução salina 
hipertônica. 
 
 Participantes: Michael Mattesco Horta, Gustavo Pedrino, Sérgio Luiz Domingues Cravo 
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 Título: Análise dos polimorfismos -75G>A e +83C>T do gene APO A-I em uma coorte de idosos de São 
Paulo 

 Autores:  Mazzotti, D.R.; Chen, E.S.; Araújo, L.Q.; Ramos, L.R.; Cendoroglo, M.S.; Payão, S.L.M.; Smith, M.A.C. 
 Bolsista: Diego Robles Mazzotti   
 Orientador:  Marília de Arruda Cardoso Smith 
 Resumo: 
Apolipoproteínas desempenham papel importante no transporte e metabolismo de lipídeos, e seus polimorfismos têm sido correlacionados à predisposição a doenças 
multifatoriais ou complexas associadas à idade, tais como aterosclerose e doenças cardiovasculares. Observou-se associação entre baixos níveis de apolipoproteína 
APO A-I e de HDL e o aumento do risco de infarto de miocárdio, além da associação do alelo G do polimorfismo -75G>A aos níveis de triglicérides e LDL. Homozigotos 
para o alelo raro dos polimorfismos -75G>A e +83C>T possuem aumento significativo nos níveis de HDL. A associação dos polimorfismos -75G>A e +83C>T do gene 
APO A-I com morbidades e com níveis séricos de lipídeos e frações de albumina, creatinina e uréia está sendo estudada em uma coorte composta por 350 idosos do 
Estudo Longitudinal do Idoso (EPIDOSO). Esta coorte está constituída por cerca de 89,2% de indivíduos de origem européia, 3,3% de origem japonesa, 1,8% de 
origem do Oriente Médio e por 5,7% de origem mestiça ou outras origens. A associação entre polimorfismos genéticos e doenças complexas em idosos pode fornecer 
fatores de risco, que poderão subsidiar diagnósticos, prognósticos e tratamento além de permitir uma melhor compreensão fisiopatológica destes genes na população 
idosa brasileira. As seguintes morbidades têm sido investigadas: doença cardiovascular, diabetes tipo II, obesidade, neoplasia, demência, depressão, além da medida 
da pressão arterial. O DNA foi extraído a partir de sangue periférico e a genotipagem foi feita por meio da técnica PCR-RFLP. Estatística descritiva, regressão logística, 
Qui-quadrado e/ou exato de Fisher e teste t-Student foram utilizados. Até o presente momento, 275 indivíduos foram genotipados e as freqüências genotípicas 
encontram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. As freqüências dos alelos raros dos polimorfismos -75G>A e +83C>T foram, respectivamente, 0,102 e 0,204. A 
freqüência do alelo A (-75G>A) é semelhante às populações européia (11,9-17,3%) africana (10,1%) e japonesa (13,5%) e apresentou-se menor que a população 
chinesa (30%). Já a freqüência do alelo T (+83C>T) mostrou-se similar à população japonesa (23,4%), maior em populações européias (3,6%) e chinesas (4,0%) e 
menor em população nigeriana (40,2%). Não houve associação entre os polimorfismos e as morbidades, bem como com os marcadores séricos. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1609/04  
 
 Participantes: Diego Robles Mazzotti, Elizabeth Suchi Chen, Lara Quirino Araújo, Luiz Roberto Ramos, Maysa Seabra Cendoroglo, Spencer Luiz Marques 

Payão, Marília de Arruda Cardoso Smith 
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 Título: Caracterização de protocolos para obtenção de imagens por RMN do crânio de saguis 
 Autores:  Alves, C.A.; Papoti, D.; Tannús, A.; Covolan, L.; Mello, L.E.A.M. 
 Bolsista: Carolina de Almeida Alves   
 Orientador:  Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello 
 Resumo: 
Objetivos: Muitos protocolos de imagens por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) do sistema nervoso central, são produzidos a partir de exames de pacientes ou 
voluntários humanos e não se aplicam aos modelos animais. Este trabalho visa estabelecer parâmetros para aquisição de imagens por RMN do sistema nervoso de 
pequenos primatas como o sagüi, cuja aplicação é ampla tanto em estudos morfométricos quanto funcionais.  
Métodos e Resultados: Foi utilizado um magneto supercondutor horizontal com campo magnético de 2T da Oxford Instruments, modelo 65310HR, juntamente com um 
transdutor de radiofreqüência, do tipo sela cruzada, desenvolvido localmente para o estudo de pequenos primatas como Callitrhix jacchus. As imagens foram feitas 
utilizando um cérebro perfundido de um sagüi com dimensões aproximadas de 2x2,5cm2.  
Inicialmente foram realizadas imagens de Multislice Spin Echo (MSSE) e Multislice Gradient Recalled Echo (MSGRE), onde foram estipulados: FOV, tamanho da 
matriz, espessura do plano (THK), número de médias, tempo de eco (TE), tempo de repetição (TR) e para a seqüência MSGRE, o ângulo de flip. Tais parâmetros 
foram otimizados de forma a se obter um bom contraste entre as estruturas de interesse e uma boa relação sinal-ruído. Este método é totalmente baseado em 
tentativas e análise visual, exceto na definição dos tempos ótimos de aquisição representados pelos valores de TE e TR que maximizam o contraste. 
A alteração de alguns parâmetros modifica o contraste das imagens, como por exemplo, o ângulo de flip ou TR. Obtiveram-se ótimos contrastes para imagens em 
MSSE, quando comparadas às de MSGRE. No entanto, para alcançar esse resultado, foi utilizado um grande número de médias (~16), elevando o tempo de execução 
do exame. Imagens com contraste ótimo a partir da seqüência MSGRE ficaram comprometidas devido à presença de bolhas de ar no interior do cérebro, causando 
artefatos de susceptibilidade magnética. Como solução, foi removido o liquido conservante (formol 4%) durante a realização do experimento, previnindo a formação de 
bolhas de ar junto às estruturas anatômicas interessantes. Os parâmetros ótimos encontrados para TE/TR (ms) foram: MSSE-T1 15/450, MSSE-T2 75/2000. Para 
MSGRE, o melhor ângulo de flip encontrado foi de 15º, e valores adequados para contraste por T2 foram 75/2000.  
Conclusão: Com os resultados obtidos já foi possível prever alguns dos melhores parâmetros para a caracterização dos protocolos. No entanto, consideramos possível 
melhorá-los, mediante a escolha de metodologias mais adequadas e que mantenham a qualidade da imagem, inclusive tornando mais curtos os tempos de aquisição. 
 
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 616/07  
 
 Participantes: Carolina de Almeida Alves, Daniel Papoti, Alberto Tannús, Luciene Covolan, Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello 
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 Título: CONEXÕES DO NÚCLEO RUBRO INTERPÓSITO COM O NÚCLEO RUBRO EM CAMUNDONGOS 
C57/BL10 DE DIFERENTES IDADES 

 Autores:  Yamashita, O.A.; Lapa, R.C.R.S.; Tokunaga, H.H.V.O. 
 Bolsista: Osmar Airton Yamashita   
 Orientador:  Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa 
 Resumo: 
Com o objetivo de confirmar a existência da via de conexão do núcleo cerebelar interpósito com o núcleo rubro em camundongos C57/BL10 e quantificar os neurônios 
existentes nesta via em camundongos de diferentes idades;foram injetados bilateralmente no núcleo rubro,traçadores de transporte retrógrado: Fluorgold(FG), 
Rodamina(R) e Fluoresceína(FL) . Os animais foram anestesiados com 0,1ml de Quetamina e 0,1ml Xilazina por via intraperitonial , e submetidos à cirurgia 
estereotáxica . Durante a cirurgia foi injetado 200nl do traçador FL no núcleo rubro esquerdo e 400nl de traçador R ou FL no núcleo rubro direito em camundongos com 
3,6 e 12 meses de idade. Após 7 dias, os animais foram novamente anestesiados e perfundidos transcardiacamente com solução de formaldeido a 4% .Os troncos 
cefálicos foram retirados ,congelados e cortados (35µm). Os cortes seriados foram analisados sob microscopia de epifluorescência.Os resultados mostraram marcação 
retrógrada nos corpos celulares dos neurônios pertencentes aos núcleos cerebelares em animais submetidos às injeções de FG,R,FL no núcleo rubro. Na faixa etária 
estudada ( 3 a 12 meses) , foi detectada uma perda neuronal no núcleo interpósito anterior de cerca de 18%. Os resultados confirmaram a via de conexão do núcleo 
interpósito com o núcleo rubro nesses animais  Além disso os resultados mostraram redução significativa do número de neurônios com a idade. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0478/06  
 
 Participantes: Osmar Airton Yamashita, Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa, Heloísa Helena Vieira Olyntho Tokunaga 
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 Título: EFEITO ANTIOXIDANTE DA VITAMINA C SOBRE O INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. 
 Autores:  Buttros, J.B.; Campos, R.R.; Bergamaschi, C.T.; Ribeiro, D.A. 
 Bolsista: Juliana Beatriz Buttros   
 Orientador:  Ruy Ribeiro de Campos Junior 
 Resumo: 
Introdução: O uso de antioxidantes, com o propósito de diminuir a produção de espécies reativas de oxigênio tem sido uma das estratégias para reduzir o dano celular 
no infarto agudo do miocárdio (IAM).  
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da administração oral aguda de um antioxidante - vitamina C - sobre a pressão arterial (PA), freqüência 
cardíaca (FC), controle barorreflexo da FC e alterações histológicas do miocárdio em ratos submetidos a IAM  pela administração do agonista beta-adrenérgico 
isoproterenol por dois dias consecutivos. 
Métodos: Foram utilizados 24 ratos Wistar (250-300g), provenientes do CEDEME-UNIFESP (comitê de ética nº0080.07), divididos em quatro grupos (n=6): 1) grupo 
controle (C); 2) grupo controle tratado com vitamina C (250mg/kg/dia) através de gavagem por dois dias consecutivos; 3) grupo infartado (I) tratado com isoproterenol 
subcutâneo (150mg/kg/dia) por dois dias consecutivos; 4) grupo infartado tratado com vitamina C (I VitC), recebeu a vitamina 30 minutos antes de cada administração 
do isoproterenol, também por dois dias consecutivos. A PA, pressão arterial média (PAM) e FC foram registradas “on line” em animais conscientes. Foram injetadas, de 
forma aleatória, 10ug de fenilefrina (iv) e 10ug de nitroprussiato de sódio (iv) em 0,1 mL, a fim de se obter dados sobre o controle barorreflexo da FC. O ganho do 
barorreflexo foi estimado dividindo-se as variações de FC em batimentos para cada mmHg de alteração de PA em resposta à administração  droga vasoativa, o ganho 
foi expresso em bat/mmHg. Para a análise estatística, foi utilizado o teste t de Student admitindo-se P<0,05 para significância estatística.  
Resultados: O grupo I apresentou queda significante de PAM em relação ao grupo C (I 112 ± 3.4 e C 80 ± 2 mmHg) com aumento também significante de FC (I 339 ± 
11 e C 402 ± 22 bpm). O tratamento com vitamina C produziu queda significante de PAM somente no grupo controle (de 112 ± 3.4 para 99 ± 4 mmHg), por outro lado, 
a FC não se alterou em resposta ao tratamento com vitamina C em nenhum dos grupos. Entretanto, houve aumento significante no componente vagal do barorreflexo 
no grupo infartado tratado com vitamina C (I 2 ± 0,4 e I VitC -2,9 ± 0,59 bat/mmHg) , sem modificações no componente simpático (I 2,5 ± 0,9 e I VitC 1,5 ± 0,39 
bat/mmHg).  
Conclusão: Os resultados sugerem que a vitamina C pode produzir respostas diferenciadas no controle autonômico da FC, com melhora na ação vagal cardíaca no 
grupo IAM tratado com vitamina C. Esse efeito, pode ser resultante da ação antioxidante da vitamina C. 
 
Apoio Financeiro: FAPESP (2004/15969-8) e CNPq. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0080/07  
 
 Participantes: Juliana Beatriz Buttros, Ruy Ribeiro de Campos Junior, Cássia de Toledo Bergamaschi, Daniel Araki Ribeiro 
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 Título: Efeitos da melatonina na expressão dos receptores esteroídicos e do VEGF em ovários de ratas 
pinealectomizadas. 

 Autores:  Halley Hatty, J.; Baracat, E.C.; Soares Jr, J.M.; Simões, M.J.; Haidar, M.A.; Maganhin, C.C.; Rozalem, A.C.; Freschi, G.; Mosquette, R.; 
Carbonari, G.C. 

 Bolsista: Juliana Halley Hatty   
 Orientador:  Edmund Chada Baracat 
 Resumo: 
Introdução: A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal,cuja secreção está diretamente relacionada ao ciclo claro-escuro. É um poderoso antioxidante 
e tem papel fundamental na regulação do estado sono/vigília, do ritmo de vários processos fisiológicos, participando do controle do relógio biológico dos animais e 
seres humanos. 
Estudos mostram sua relação com sistema reprodutor e sua interação com os hormônios esteróides, principalmente com os estrogênios. Além disso a melatonina vem 
sendo associada aos tumores malignos do sistema reprodutor, em especial àqueles dependentes dos estrogênios. Foi comprovado que pacientes com atividade 
tumoral têm níveis de melatonina abaixo do normal. Esses dados estimulam estudar o mecanismo de ação dessa indolamina em nível celular e molecular.   
 
Objetivos: avaliar os níveis de melatonina, IGF-1 e esteróides sexuais e as alterações histomorfológicas ovarianas após a reposição de melatonina em ratas 
pinealectomizadas. 
 
Material e Métodos: Foram estudadas 80 ratas albinas (Rattus norvegicus albinus), adultas (3 meses), virgens, pesando aproximadamente 250g, da linhagem EPM - 1 
Wistar, procedentes do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da UNIFESP – EPM. Diariamente foram coletadas 
amostras para exame colpocitológico. Após confirmação da ciclicidade estral,as rata foram divididas em quatro grupos: GI - controle que recebeu veículo (n=20); GII - 
sham (falsamente operada, n=20), que recebeu veículo; GIII - pinealectomia, que recebeu veículo (n=20); GIV - pinealectomia com reposição com melatonina (n=20). 
Após três meses,na noite anterior ao sacrifício, os animais foram acondicionados em gaiolas metabólicas para coleta de urina e posterior determinação da 6-
sulfatoximelatonina. No dia seguinte, os animais foram sacrificados e o sangue coletado para determinação hormonal( IGF-1, estradiol, progesterona e testosterona) e 
os ovários foram submetidos a rotina histológica para estudo histomorfométrico. Os dados foram submetidos à análise da ANOVA e ao post hoc de Bonferroni. 
 
Resultados: Os níveis de 6-sulfatoximelatonina  foram menores no grupo pinealectomizado do que nos respectivos controles e no que recebeu melatonina. Em relação 
ao IGF-I e à progesterona, os níves séricos foram menores nos animais pinealectomizados que receberam veículo do que nos outros. Contudo, houve diminuição das 
taxas de estradiol e de testosterona total após a ministração de melatonina em comparação com o grupo pinealectomizado que recebeu apenas o veículo. Nos cortes 
histológicos dos ovários dos animais dos grupos GI e GII, havia grande concentração de folículos em vários estágios de desenvolvimento, desde primordiais até pré-
ovulatórios. Notaram-se ainda vários corpos lúteos íntegros e outros em estágio de involução. As estruturas foliculares e os corpos lúteos ocupavam a maior parte do 
estroma ovariano. Havia também algumas células intersticiais com citoplasma claro e eosinofílico, com núcleo esférico e central. Estas células se localizavam 
principalmente em torno de vasos sanguíneos. No grupo III, notou-se alteração da população folicular, com predomínio de folículos primários e secundários e, em 
alguns casos, presença de cistos foliculares. Em muitos folículos secundários, observou-se proliferação da camada de células da teca interna, com várias figuras de 
mitose e a presença de múltiplas células intersticiais próximas dos folículos. Havia ainda muitos cordões intersticiais no estroma ovariano. No grupo IV, que recebeu 
melatonina, registraram-se folículos terciários e a presença de corpos lúteos, contudo, ainda havia células intersticiais.  
Nos grupos I e II (controle e Sham), o epitélio de revestimento ovariano era cúbico, com citoplasma claro e eosinofílico, e núcleo esférico e central. Notaram-se raras 
figuras de mitose. No grupo GIII, o epitélio era cilíndrico simples, com citoplasma claro e eosinófilico, e núcleos alongados e heterocromáticos. O grupo GIV 
apresentava  aspecto histológico semelhante ao dos grupos I e II. 
 
Conclusão: Nossos dados sugerem que a melatonina pode reverter as alterações endócrinas e histomorfológicas dos ovários de ratas pinealectomizadas. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0232/06  
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 Título: Estudo das influências epigenéticas nas síndromes hipertensivas gestacionais 
 Autores:  Miotto, A.; Vretos, C.; Alonso, L.G.; Araujo, F.M.; Oliveira, A.A.; Ramos, E.S.; Sass, N. 
 Bolsista: André Miotto   
 Orientador:  Luís Garcia Alonso 
 Resumo: 
A pré-eclâmpsia (PE) (OMIM 189800) caracteriza-se pelo aumento da pressão arterial e proteinúria, após 20 semanas de gestação. É mais comum em primigestas e 
nos extremos da vida reprodutiva feminina (antes dos 18 e após os 35 anos de idade). Nos países desenvolvidos a progressão para eclâmpsia (E) é uma das maiores 
causas de morte materna e fetal. Apresenta-se como o resultado de mudanças patológicas no desenvolvimento placentário. Sua etiologia é desconhecida e a 
predisposição genética pode estar presente. Estudos sobre possíveis genes reguladores da susceptibilidade para a pré-eclâmpsia têm sido realizados; todos na 
tentativa de associar dados epidemiológicos ao modelo de transmissão. Vários genes candidatos são importantes para o desenvolvimento fetal/placentário e sofrem o 
processo de imprinting (marcação) genômico. O gene receptor de andrógenos (AR) tem um papel fundamental na diferenciação sexual masculina. Está localizado no 
Xq11-q12, organizado em oito éxons. Codifica uma proteína que ativa fatores de transcrição nucleares, desta forma regulando o funcionamento de genes que 
respondem aos andrógenos. Mutações no gene AR levam a um amplo espectro de fenótipos, resultando na síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Estudos 
prévios da literatura mostraram elevados níveis de andrógenos em pacientes com PE e observou-se ainda que as pacientes tinham uma maior tendência para 
desenvolvimento de resistência à insulina. As concentrações de testosterona se mostraram significantemente maiores em mulheres com PE, comparadas com 
controles normais. Surpreendentemente, os níveis de andrógenos podem permanecer altos mesmo passados 17 anos após uma gravidez PE. Muitos trabalhos vêm 
consistentemente reportando o papel dos andrógenos no desenvolvimento de hipertensão arterial. Portanto, o presente trabalho teve como objetivos observar a 
presença de polimorfismos no gene AR (éxon 1) e correlacioná-los com o desenvolvimento de PE/E, através da técnica de PCR-SSCP, para posterior seqüenciamento. 
Após aprovação pelo Comitê de Ética, o estudo foi realizado utilizando sangue periférico materno. Foram selecionadas sete pacientes com diagnóstico de PE/E, 
realizado pela Equipe Médica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (HCFMRP-
USP), segundo a classificação proposta pela The International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) e os critérios do National High Blood 
Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Foram incluídas as pacientes que apresentaram hipertensão e proteinúria durante 
a primeira gravidez, desde que esta não tenha sido múltipla. O critério para exclusão levou em conta as pacientes com hipertensão crônica, gravidez múltipla, doença 
renal, diabetes, doença vascular, câncer ou trombose antes da gravidez e as pacientes sem condições médicas de assinarem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. A dificuldade da padronização da técnica foi superada, e até o momento, não foram encontrados padrões de banda alterados em relação ao grupo 
controle. Como o número de pacientes estudados foi limitado pela dificuldade da padronização da técnica, é precoce ainda afirmar que o éxon 1 do gene AR não seja 
um dos mecanismos determinantes no desenvolvimento da PE/E. As perspectivas futuras incluem o estudo dos demais exons do gene e o aumento da casuística 
inclusive com as pacientes do nosso Hospital Universitário. 
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 Título: Estudo morfométrico das ilhotas de Langerhans do pâncreas de ratas relacionado com o 
envelhecimento 

 Autores:  Pacheco, J.C.; Toledo, O.M.S.; Veridiano, A.M.; Galhardo, M.S.; Wolff, R.B.; Moura, M.L.A. 
 Bolsista: Juliana Cristina Pacheco   
 Orientador:  Olga Maria de Toledo Correa 
 Resumo: 
O pâncreas é o principal órgão envolvido no controle da glicemia. Este controle é feito pela sua porção endócrina, representada pelas ilhotas de Langerhans 
(aglomerados de células secretoras de hormônios, sendo as mais importantes as células beta, produtoras de insulina, e as células alfa, produtoras de glucagon). As 
ilhotas são circundadas por um fina camada de fibras reticulares, além de serem extremamente irrigadas por uma rede de capilares fenestrados. De acordo com 
estudos histológicos, sabemos que as ilhotas encontram-se distribuídas por todo o pâncreas, entre os ácinos pancreáticos, sendo mais freqüentemente encontradas 
em sua porção proximal, região aderida ao baço. A insulina é o hormônio essencial para a redução da glicemia, estimulando a captação da glicose circulante do 
sangue, oriunda da dieta, pelas células, além da síntese do glicogênio e de proteínas e do armazenamento de lipídeos. Já o glucagon tem função antagonista à da 
insulina. Devido à importância destes hormônios no controle da homeostase, o estudo das ilhotas tem sido alvo de muitos pesquisadores. O entendimento da estrutura 
endócrina do pâncreas e de seu funcionamento é de extrema relevância para a compreensão de patologias relacionadas à deficiência ou ineficácia destes hormônios. 
Dentre estas patologias, o diabetes mellitus, devido à deficiência de insulina, tem maior representatividade. Nos últimos anos, pesquisas têm apontado a relação entre 
o desenvolvimento desta doença ao envelhecimento da população, pelo fato dos idosos serem os mais afetados. Isto sugere que alterações fisiológicas degenerativas, 
características do envelhecimento, possam acometer a função endócrina do pâncreas. Ratos têm sido utilizados como modelos experimentais em diversos estudos 
para verificação destas alterações. No entanto, não há uma padronização para a utilização do pâncreas destes animais, como, por exemplo, uma delimitação segura 
de sua região endócrina. Este trabalho tem por objetivos, primariamente, determinar a localização, a freqüência e a morfometria da ilhotas em todo o pâncreas de 
ratas. Posteriormente, comparar possíveis alterações morfométricas das ilhotas nas diferentes fases do desenvolvimento de ratas (jovens, adultas e senis). Até o 
momento, sacrificamos, por overdose dos anestésicos xilasina e quetamina, dois grupos de ratas, as adultas e as senis. Coletamos seus pâncreas e os dividimos em 
três regiões, proximal, medial e distal. O material coletado foi processado e incluído em parafina para a confecção dos blocos, que foram cortados em série e corados 
para a análise morfométrica. Parte do material já foi analisado pelo programa Nikon ACT-1 versão 2.62 2000®, faltando ainda a conclusão do processamento do 
pâncreas das ratas jovens e a análise total do material obtido dos três grupos de animais. Até o momento, verificamos que, em ratas, as ilhotas não possuem um 
padrão morfológico, apresentando-se muito irregulares quanto à forma e ao tamanho, assemelhando-se às glândulas do tipo cordonal. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1406/06  
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 Título: FORMAÇÃO DE BIOFILMES DE MICOBACTÉRIAS NÃO-TUBERCULOSAS (NTM) ISOLADAS DE 
SURTOS E FONTES AMBIENTAIS. 

 Autores:  Fujikawa, C.M. 
 Bolsista: Camila Miwa Fujikawa   
 Orientador:  Sylvia Luisa Pincherle Cardoso Leão 
 Resumo: 
Surtos associados a procedimentos cirúrgicos invasivos e de estética causados por micobactérias de crescimento rápido (RGM) dos complexos Mycobacterium 
fortuitum, Mycobacterium abscessus e Mycobacterium chelonae têm sido reportados no mundo inteiro. A formação de biofilmes pode ser um fator de contribuição para 
o modo de transmissão destes organismos e a sua resistência a antimicrobianos e biocidas. Este estudo tem como objetivo a padronização e a análise comparativa da 
formação de biofilmes de cepas causadoras ou não de surtos. A curva de crescimento da cepa 5752 de Mycobacterium fortuitum, isolada de casos de micobacteriose 
no estado do Pará, foi elaborada e os dados foram usados para calcular o inóculo para formação de biofilme in vitro. As bactérias (107/150µL), diluídas em meio de 
cultivo ou em água, foram depositadas em placas de poliestireno de 96 poços e a formação de biofilmes foi analisada nos dias 1, 3, 7 e 10. Em cada tempo, as 
bactérias aderidas a 6 poços foram retiradas mecanicamente e o número de unidades formadoras de colônias foi calculado. O crescimento das bactérias em biofilmes 
também foi avaliado adicionando-se cristal violeta a 1% em 4 poços/tempo e medindo-se a absorbância (A570) do corante extraído com etanol. Os resultados 
mostraram que a bactéria formou biofilmes aderidos ao plástico e se multiplicou nestas estruturas no período estudado. 
 
 Participantes: Camila Miwa Fujikawa 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Morfológicas 

86 

 

 Título: Hibridação Genômica Comparativa (CGH) em Adenocarcinoma Gástrico na População do Pará 
 Autores:  Lisboa, L.C.F.; Herrero, S.S.T.; Lipay, M.V.N.; Burbano, R.R.; Melaragno, M.I.; Smith, M.A.C. 
 Bolsista: Luara Carolina Frias Lisboa   
 Orientador:  Maria Isabel de Souza Aranha Melaragno 
 Resumo: 
O carcinoma gástrico é o terceiro tipo de câncer mais freqüente no mundo e representa uma das principais causas de mortalidade por câncer. O Estado do Pará 
apresenta elevada incidência desta neoplasia e sua capital Belém, encontra-se na décima primeira posição, em número de cânceres gástricos por habitante entre 
todas as cidades do mundo com registro. Esta doença constitui um grave problema de saúde pública, pois é diagnosticada em estadios avançados, com baixa taxa de 
sobrevida. As análises de alterações genômicas e cromossômicas em neoplasias humanas tornaram-se parte integrante do diagnóstico e prognóstico destas 
patologias. Os estudos moleculares das regiões cromossômicas têm contribuído na identificação dos genes relacionados à patogênese de determinados tumores. As 
tecnologias de hibridação in situ, como o FISH (Fluorescence in situ Hibridization) e o CGH (Comparative Genome Hibridization) foram idealizadas para realizar 
análises rápidas e precisas do genoma completo de tumores em experimentos únicos. O presente trabalho tem como objetivo pesquisar eventuais alterações 
quantitativas do material genômico de diversos tipos e estádios de neoplasias gástricas do tipo difusas, visando caracterização e realização de um modelo de evolução 
cromossômica tumoral através da técnica de CGH. Para tanto, amostras de tumores a fresco foram divididas em duas partes, uma para análise histopatológica e outra 
para análise genética. Para a análise genética, a metodologia empregada foi o CGH, um ensaio de citogenética molecular que visa observar perdas e ganhos 
cromossômicos em um complemento genômico. Neste ensaio, cromossomos metafásicos humanos normais são hibridados competitivamente com dois DNAs 
genômicos (teste e referência) diferentemente marcados (verde e vermelho, respectivamente), os quais, em microscópio de fluorescência com softwares apropriados, 
revelam a localização cromossômica de alterações no número de cópias de seqüências de DNA entre dois complementos. Os resultados, apresentados na forma de 
cariogramas de ganhos e perdas de DNA, nos permitirão mapear, nos cromossomos humanos, seqüências de DNA tumoral perdidas ou amplificadas, com o intuito de 
correlacionar novos genes com o processo de malignização no estômago. Até o momento, 12 amostras de tumores gástricos do tipo difuso foram completamente 
analisadas pela técnica, e nestes casos foram observados ganhos nas regiões cromossômicas em 2p, 6p, 6q, 7cen, 8p, 8q, 11p, 13q, 14q, 16p, 19p, 19q, 20p e 20q. 
Nenhuma perda cromossômica foi registrada. 
Financiamento: CNPq e FAPESP 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1450/04  
 
 Participantes: Luara Carolina Frias Lisboa, Sylvia Satomi Takeno Herrero, Monica Vanucci Nunes Lipay, Rommel Rodríguez Burbano, Maria Isabel de Sousa 

Aranha Melaragno, Marília de Arruda Cardoso Smith 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Ciências Básicas Morfológicas 

87 

 

 Título: Hiperprolactinemia como fator modulador de componentes da matriz extracelular (colágeno, fator de 
crescimento fibroblástico e fator de crescimento vásculo endotelial) do endométrio de camundongas 

 Autores:  Barros, L.M.G.; Simões, M.J.; Soares Jr, J.M.; Gomes, R.C.T.; Verna, C.; Parolina, C.C.; Souza, K.L. 
 Bolsista: Luciana Miguel Gomes de Barros   
 Orientador:  Manuel de Jesus Simões 
 Resumo: 
Introdução: A hiperprolactinemia patológica é definida como a elevação persistente dos níveis séricos de prolactina na ausência de condições fisiológicas, como a 
gravidez ou a lactação. 
Objetivo: avaliar as alterações causadas pela hiperprolactinemia no colágeno da matriz extracelular no endométrio de camundongas, na fase de proestro. Método: 40 
camundongas que foram distribuídas em 2 grupos aleatoriamente, a saber: GI (grupo controle), constituído por 20 animais submetidos à injeção diária de 0,2 ml de 
solução salina via intraperitonial, por 50 dias consecutivos ; GII (grupo experimental) constituído por 20 animais submetidos à injeção diária de 200 ug de 
metoclopramida dissolvido 0,2 ml de solução salina, por 50 dias consecutivos. Após este período, foram realizados exames colpocitológicos para confirmação das 
fases do ciclo, e as que estavam na fase proestro foram anestesiadas (ketamina e ketalar) e sacrificadas. Foram retirados os cornos uterinos e processados para 
análises morfológicas e quantificação de fibras colágenas por coloração com picrosirius. Resultados: nossos dados preliminares de histomorfometria mostram que o 
endométrio da camundongas com hiperprolactinemia apresentou-se mais espesso e com uma concentração de fibras colágenas mais elevada em relação ao controle. 
Conclusão: Possivelmente a hiperprolactinemia altera a concentração do colágeno no endométrio de camundongas. (Pesquisa ainda em andamento). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1736/06  
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 Título: Identificação de células indiferenciadas associadas ao músculo esquelético de rato 
 Autores:  Brunetta-Fonseca, L.; Bueno, M.A.; Pires-Oliveira, M.; Andrade-Lopes, A.L.; Chiavegatti, T.; Godinho, R.O. 
 Bolsista: Luciana Brunetta Fonseca   
 Orientador:  Rosely Oliveira Godinho 
 Resumo: 
Objetivo: O músculo esquelético é constituído por fibras alongadas e multinucleadas, cuja regeneração depende da ativação, proliferação e fusão de células 
quiescentes mononucleadas comprometidas com a linhagem miogênica e localizadas sob a lâmina basal da fibra muscular, denominadas células satélites (SC). Além 
das células satélites, outras células também quiescentes, mas multipotentes, foram identificadas no músculo. Estas células, denominadas células-tronco derivadas do 
músculo esquelético (MDSC), têm a capacidade de originar diferentes tecidos da linhagem mesodérmica. Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar 
células indiferenciadas multipotentes associadas à fibra muscular esquelética. 
Métodos: A marcação da enzima fosfatase alcalina (ALP), altamente expressa em células indiferenciadas, foi realizada em criossecções de músculo sóleo de ratos 
Wistar adultos (3 meses) e em cultura primária de músculo esquelético, obtida a partir de células satélites de ratos. As culturas foram mantidas em DMEM com soro 
fetal bovino 2% e soro de cavalo 10% em atmosfera contendo 10% de CO2 a 37ºC e tratadas com dexametasona 1 µM (DEXA) ou veículo durante 15 dias. 
Resultados: Em criossecções de músculo sóleo, as fibras (n = 10) apresentaram 4.2 ± 0.4 células ALP+ por 100 µm de extensão do sarcolema. Células ALP+ também 
foram identificadas em intima associação com as fibras musculares mantidas em cultura (n = 3 culturas). O tratamento com DEXA promoveu o aumento de 104% do 
diâmetro dos miotubos em relação às culturas controles (19,8 ± 0,8 µm; n = 66), embora não tenha alterado a proporção de células ALP+. 
Conclusões: Nossos resultados mostram que a proporção de células positivas para fosfatase alcalina associadas ao músculo esquelético é elevada e provavelmente 
maior que a quantidade esperada de MDSC. Considerando que as células satélites associadas às fibras em cultura também são ALP+, nossos dados sugerem que a 
fosfatase alcalina não seja um marcador específico de células multipotentes. Por outro lado, a hipertrofia de miotubos/fibras induzida pela dexametasona, sem 
alteração do número de células mononucleadas indiferenciadas, indica que o hormônio induz a diferenciação muscular.  
Finaciamento: PIBIC/CNPq, Fapesp, MCT/CNPq, DECIT/MS e Fundo Setorial de Biotecnologia (CT-Biotecnologia). 
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 Título: MODELO DE SÍNDROME METABÓLICA E A EXPRESSÃO DOS TRANSPORTADORES 
TUBULARES RENAIS 

 Autores:  Freitas, R.R.A.; Barreto, C.R.; Oliveiras-Sales, E.B.; Bergamaschi, C.T.; Dolnikoff, M.S.; Campos, R.R. 
 Bolsista: Raphael Ribeiro de Aquino Freitas   
 Orientador:  Ruy Ribeiro de Campos Junior 
 Resumo: 
Objetivos: Investigar, em ratos com sobrecarga de sacarose na dieta, os efeitos no clearance de creatinina (CC), na fração de excreção de sódio (FENa), na fração de 
excreção de potássio (FEK) e possíveis alterações na expressão de mRNA de canal epitelial de sódio (ENaC), cotransportador Na/glicose (SGLT1),  aquaporina 2 
(AQP2) do córtex renal entre o grupo controle e sacarose. 
Métodos e resultados: Ratos Wistar (150-200g) foram tratados por 30 dias com solução de sacarose (20%) (SC; n=7) e o grupo controle (C; n=8) teve água ad libitum.  
A expressãos dos níveis de mRNA do ENaC, NHE3, SGLT1, AQP2 foram analisados  no córtex renal pela técnica de PCR em tempo real. Os seguintes valores para 
parâmetros da função renal foram obtidos nos grupos SC e C respectivamente: sódio urinário (77.6 ± 11.4 vs 144.7 ± 9.4 mEq/L, P<0.05); CC (1.57 ± 0.22 vs 0.93 ± 
0.07 ml/min-1, P < 0.05); FENa (0.7 ± 0.10 vs 0.98 ± 0,07%, P < 0.05); FEK (36.4 ± 7.8 vs 31.4 ± 3.1%). O grupo SC mostrou um aumento significante na expressão 
de EnaC, SGLT-1 e AQP2 quando comparado com o grupo C (SC: 1.95 ± 0,29 vs. C:1.03 ± 0,13, SC: 2,12 ± 0,29 vs. C:0,98 ± 0,09 e SC: 2.12 ± 0,13  vs C: 1,07 ± 
0,20,  P<0,05). 
Conclusão: Os resultados em conjunto, sugerem que um decréscimo na FENa e um aumento na expressão de RNAm de EnaC, SGLT-1 e AQP2 podem contribuir para 
o aumento da pressão arterial, descrita previamente neste modelo, devido a uma maior reabsorção renal de água e sódio neste modelo de síndrome metabólica. 
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 Título: Modificações do sistema nervoso autonômico no ducto deferente de rato (DDR) pelo tratamento 
crônico com álcool etílico: estudo do sistema colinérgico. 

 Autores:  Zanetti, M.; Jurkiewicz, A.; Verde, L.F.; Jurkiewicz, N.H.; Caricat-Neto, A.; Reuter, H.; Hirata, H. 
 Bolsista: Mayra Zanetti   
 Orientador:  Aron Jurkiewicz 
 Resumo: 
Introdução e Objetivos: Sabe-se que o álcool afeta a função do Sistema Nervoso Parassimpático do ducto deferente de rato.Nosso objetivo foi verificar a ação do 
tratamento crônico com álcool sobre a atividade e a quantidade de enzima acetilcolinesterase (AChE), utilizando anti-ChE (neostigmina) “in vitro”, e a técnica de dosagem 
da colinesterase no DDR. Através de curvas tempo-efeito foi avaliado o papel do cálcio na contração muscular. Material e métodos: Ratos Wistar machos de 4 meses de 
idade, receberam um tratamento crônico por 15 dias, administrando álcool  a 30% por gavagem (3ml), sem interromper o alcool 30% ad libitum. Os controles receberam 
água ad libitum. Realizamos experimentos funcionais em ducto deferente para testar a contração induzida por drogas colinérgicas; acetilcolina (ACh) e carbacol (CCh), 
na ausência e presença de neostigmina ((neo) 2 g/ml) incubados por 10 e 20 minutos. Também foram realizadas curvas tempo-efeito de cloreto cálcio em que foram 
medidos os picos fásico e tônico dessas curvas. Resultados: Através das curvas concentração-efeito, medimos o efeito máximo (Emax) da droga utilizada, bem como a 
afinidade (pD2). Os valores de Emax da ACh+neo foram menores significantes estatisticamente (*) tanto em 10min: grupo tratado (13,3 ± 2,1mm n=10) e grupo controle 
(21,0 ± 2,8 mm n=10), quanto para 20 min. no grupo tratado (20,0 ± 1,3 mm n=10) e no grupo controle (28,7 ± 2,2 mm n=10)* , mas resultados estatisticamente diferentes 
não foram vistos para o Emax ACh (t= 54,6 ± 7,7 mm (n=9)), (c=40,8 ± 2,7 mm (n=9)), nem para os valores de pD2 da ACh na ausência e presença de neostigmina. Para 
o CCh os valores de Emax foram: (27,83 mm ± 2,2(n=6)) grupo tratado e (34,7±1,32 mm (n=6))* controle e  assim como CCh +neo 10min. (26,83 ± 1,95 mm (n=6))*, 
não sendo diferente para o grupo controle (36,83 ± 2,46 mm (n=6)). Nas curvas tempo-efeito de cloreto de cálcio o pico fásico dos animais tratados foi menor 48,72% 
(n=4)  em relação ao grupo controle (100%) e o pico tônico foi 25,19% (n=4) menor do que o respectivo controle (100%). A atividade da acetilcolinesterase para o grupo 
tratado ( 0,150 ± 0,004 nmoles/min/g/prot., n=12) não foi estatisticamente diferente do grupo controle (0,014 ± 0,040 nmoles/min/g/prot n=14). Na quantidade da 
enzima, também não foi observado diferença entre os grupos de estudo sendo os tratados( n=59): 0,2 ± 0,004 nmoles/min/g/prot e controles (n=40): 0,017 ± 0,003 
nmoles/min/g/prot). Discussão: O álcool parece afetar os mecanismos transducionais envolvidos na interação droga-receptor do DDR, estando relacionado ao íon 
cálcio. Porém, tanto a atividade quanto a quantidade de acetilcolinesterase não foram modificadas pelo tratamento crônico com álcool durante 15 dias. Foi observada, 
no entanto, diferença estatística  nos Emax para ACh 10 e 20min e CCh, na presença e ausência de neo 10min. Acreditamos que o álcool interfira de alguma maneira 
no sistema colinérgico. Observando a acentuada queda dos valores das curvas de cálcio para os animais tratados, deve haver interferência na mobilização de cálcio 
com o uso crônico do álcool, através de mecanismo ainda não esclarecido, que requer mais estudos. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1282  
 
 Participantes: Mayra Zanetti, Aron Jurkiewicz, Luciana Verde, Neide Hyppolito Jurkiewicz, Afonso Caricati-Neto, Haydeé Rezende Reuter, Hanako Hirata 
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 Título: Polimorfismo 3238C>G do gene da apolipoproteína C-III em coorte de idosos de São Paulo 
 Autores:  Ota, V.K.A.; Chen, E.S.; Araújo, L.Q.; Ramos, L.R.; Cendoroglo, M.S.; Payão, S.L.M.; Smith, M.A.C. 
 Bolsista: Vanessa Kiyomi Arashiro Ota   
 Orientador:  Marília de Arruda Cardoso Smith 
 Resumo: 
Apolipoproteínas são moléculas complexas com função crucial no transporte e metabolismo de lipídeos. Polimorfismos dos genes do cluster da região 11q23 APOA-
1/C-III/A-IV/A-V têm sido investigados visando a sua caracterização como fatores de risco e marcadores genéticos de predisposição às dislipidemias. Polimorfismos do 
gene APO C-III têm sido propostos como marcadores genéticos de hipertrigliceridemia, fenótipo intermediário relacionado à aterosclerose. As freqüências alélicas, as 
distribuições genotípicas e a associação dos alelos com as morbidades estudadas e com níveis séricos de TG, colesterol total, HDL, VLDL, LDL, uréia, creatinina e 
albumina foram investigados em uma coorte composta por 350 idosos do Estudo Longitudinal do Idoso (EPIDOSO – Geriatria/UNIFESP). Esta coorte é constituída por 
cerca de 89,2% de indivíduos de origem européia, 33% de origem japonesa, 1,81% de origem do Oriente Médio e por 5,70% de origem mestiça ou outras origens.As 
morbidades estudadas foram: doença cardiovascular, diabetes tipo II, obesidade, neoplasia, demência, depressão, além da medida da pressão arterial. O DNA foi 
extraído a partir de sangue periférico e a genotipagem foi feita por meio da técnica PCR-RFLP. Estatística descritiva, regressão logística, qui-quadrado e/ou exato de 
Fisher e teste t-Student foram utilizados. A análise de 204 indivíduos mostrou, que as freqüências genotípicas não se encontram em equilíbrio de Hardy-Weinberg 
(p=0,043). O alelo polimórfico G apresentou freqüência de 12%, similar à encontrada na população caucasóide (8-21%) e diferente da população japonesesa (25%). 
Não houve associação entre este polimorfismo e as morbidades estudadas. Observou-se associação entre o alelo G e níveis séricos, reduzindo creatinina (p = 0,041) e 
uréia (p = 0,028). Esses achados podem indicar fatores de riscos para os indivíduos e suas famílias, bem como o melhor entendimento do papel fisiopatológico deste 
polimorfismo nas doenças associadas ao envelhecimento. 
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 Título: Polimorfismo na região intergênica entre os genes de apolipoproteína A-IV e A-V(-12238T>C) em 
coorte de idosos de São Paulo 

 Autores:  Furuya, T.K.; Chen, E.S.; Araújo, L.Q.; Ramos, L.R.; Cendoroglo, M.S.; Payão, S.L.M.; Smith, M.A.C. 
 Bolsista: Tatiane Katsue Furuya   
 Orientador:  Marília de Arruda Cardoso Smith 
 Resumo: 
Apolipoproteínas desempenham papel importante no transporte e metabolismo de lipídeos, e seus polimorfismos têm sido correlacionados à predisposição a doenças 
multifatoriais ou complexas associadas à idade, tais como aterosclerose e doenças cardiovasculares. Polimorfismos de genes do cluster da região 11q23 APOA-I/C-
III/A-IV/A-V têm sido investigados visando sua caracterização como fatores de risco e marcadores genéticos de predisposição às dislipidemias.  O presente estudo 
pretende analisar a associação entre o polimorfismo -12238 T>C e morbidades, bem como com níveis séricos de lipídeos e frações de albumina, creatinina e uréia em 
uma coorte composta por 350 idosos do Estudo Longitudinal do Idoso (EPIDOSO). Esta coorte é constituída por cerca de 89,2% de indivíduos de origem européia, 
3,3% de origem japonesa, 1,8% de origem do Oriente Médio e por 5,7% de origem mestiça ou outras origens. A associação entre polimorfismos genéticos e doenças 
complexas em idosos pode fornecer fatores de risco, que poderão subsidiar diagnósticos, prognósticos e tratamento além de permitir uma melhor compreensão 
fisiopatológica destes genes na população idosa brasileira. As seguintes morbidades têm sido investigadas: doença cardiovascular, diabetes tipo II, obesidade, 
neoplasia, demência, depressão, além da medida da pressão arterial. O DNA foi extraído a partir de sangue periférico e a genotipagem foi feita por meio da técnica 
PCR-RFLP. Estatística descritiva, regressão logística, Qui-quadrado e/ou exato de Fisher e teste t-Student foram utilizados. Até o momento, 186 indivíduos foram 
genotipados. As freqüências genotípicas não se encontram em equilíbrio de Hardy-Weinberg (p=0.00001). A freqüência do alelo C é 0,401, semelhante à freqüência 
encontrada em outras populações européias (33,7-36,7%). Na nossa amostra não foi observado associação com as morbidades investigadas enquanto que o alelo C 
foi associado com níveis séricos menores de albumina (p = 0,034), bem como uma tendência de associação com níveis de HDL (p=0,070) e triglicérides (p=0,062). 
Este alelo não foi associado a doença coronariana e nem aos níveis de triglicérides em homens franceses. Homozigotos do alelo C do polimorfismo -12238T>C 
possuem maior pressão sistólica e portadores do alelo T apresentam maiores índices de obesidade. Homens britânicos homozigotos CC possuíam menores níveis e 
heterozigotos maiores níveis de triglicérides quando comparado aos homozigotos TT. 
 
 Participantes: Tatiane Katsue Furuya, Elizabeth Suchi Chen, Lara Quirino Araújo, Luiz Roberto Ramos, Maysa Seabra Cendoroglo, Spencer Luiz Marques 
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 Título: Relação entre ansiedade e susceptibilidade à epilepsia do lobo temporal em ratos 
 Autores:  Kohek, S.R.B.; Cavarsan, C.F.; Dos Santos, J.G.; Blanco, M.M.; Mello, L.E.A.M. 
 Bolsista: Silvia Regina Bica Kohek   
 Orientador:  Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello 
 Resumo: 
Objetivos: Heterogeneidade e comorbidades tais como ansiedade, distúrbios do humor e psicóticos são freqüentes nos indivíduos que apresentam epilepsia do lobo 
temporal (ELT). Animais ansiosos e/ou não ansiosos pré-selecionados no Labirinto em Cruz Elevado (LCE) foram investigados em relação à susceptibilidade às ELT 
por meio da indução de status epilepticus (SE) com pilocarpina (Pilo) e pela avaliação da freqüência de crises espontâneas e recorrentes (CER).  
Métodos e Resultados: Ratos machos Wistar foram submetidos ao LCE e divididos em relação ao índice de ansiedade (ITA) em: um grupo ansioso (ANS) com 
%ITA≤15%; e não-ansioso (NANS) com %ITA≥25%. 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 (NSE). Animais ANS e NANS não injetados com Pilo foram utilizados como controle. A freqüência de CER dos 
animais SE foram monitoradas 12horas/dia, por 5 dias/semana, durante dois meses e, então, foram sacrificados para análises histológicas de Nissl e imuno-
histoquímica para NPY. Dados expressos como média ± Erro padrão, com p<0,05. Os animais do grupo ANS desenvolveram SE em maior freqüência que os do grupo 
NANS (p<0,05). Após o SE, os ANS desenvolveram 70% a mais CER quando comparados aos NANS (p<0,05). Com relação à morte neuronal na região hilar, houve 
diferenças entre os animais SE e NSE, mas sem diferenças entre os animais SE-ANS e -NANS  
Em relação à expressão do NPY, na condição epiléptica e não epilética, observamos uma diminuição nas regiões do hilo, CA1 e CA3, nos animais SE, quando 
comparados aos animais CONT e NSE (p<0,05). A expressão de NPY no hilo foi: [(0,6±0,4); (1,4±0,3); (3,3±0,4)]; no CA1 foi [(1,0±0,4); (0,8±0,3); (3,2±0,5)] e no CA3 
foi [(0,4±0,3); (1,0±0,4); (3,0±0,5)], nos animais SE, NSE e controle, respectivamente. Quando comparamos a expressão de NPY entre os animais ANS e NANS nos 
grupos SE, NSE e CONT não houve diferenças estatísticas entre eles. Contudo, os animais ANS-SE tiveram um aumento da expressão nas regiões do hilo, CA1, CA3 
e neocórtex em comparação com os NANS. Por outro lado, os animais NANS-SE, apresentaram maior expressão de NPY em regiões tais como: amígdala e piriforme 
quando comparados aos animais ANS.  
Conclusão: Animais ansiosos apresentam maior susceptibilidade à epilepsia induzida por PILO, mostrando maior freqüência de crises espontâneas e recorrentes. A 
diminuição na expressão de NPY nos animais SE comparados aos NSE e CONT ocorre devido à morte de neurônios que expressam o NPY. A expressão de NPY esta 
aumentada, em animais ANS-SE, em regiões associadas com a geração de crises epilépticas possivelmente relacionado ao papel anticonvulsivante do neuropeptídeo. 
O aumento da expressão na amígdala e piriforme, nos animais NANS-SE, provavelmente estaria relacionado ao papel ansiolítico do NPY previamente observado 
nestes animais. Sugere-se então a existência de uma relação direta entre ansiedade e susceptibilidade às ELT. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0855/06  
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 Título: Respostas cardiovasculares causadas pela estimulação dos receptores colinérgicos nicotínicos 
(nAChRs) no NTS de ratos não anestesiados. 

 Autores:  Assumpção, M.M.; Silva, L.G.; Dias, A.C.R.; Colombari, E. 
 Bolsista: Mariana Muccia de Assumpção   
 Orientador:  Eduardo Colombari 
 Resumo: 
Introdução: A microinjeção de 500 pmol de acetilcolina (ACh) no NTS de ratos não anestesiados causa hipotensão (-50± mmHg) e bradicardia (-100±26 bpm) resposta 
similar a ativação do barorreflexo. Contudo, o subtipo de receptor colinérgico que participa da resposta de ACh no NTS não está esclarecido. Objetivo: Observar as 
respostas de pressão arterial média (PAM, mmHg) e freqüência cardíaca (FC, bpm) causadas pela microinjeção de diferentes concentrações de nicotina no NTS de 
ratos não anestesiados. Materiais e Métodos: Ratos Wistar (300-350g) foram anestesiados com Ketamina (50mg/kg) e xylazina 2% e cânulas guia foram implantadas 
bilateralmente em direção ao NTS, cinco dias depois um catéter foi introduzido através da artéria femoral para registro de PAM e FC. Foram microinjetadas 
unilateralmente as concentrações de 1, 10, 50 e 100µM de nicotina no NTS. O volume das microinjeções foi de 100 nL e foram microinjetadas no máximo duas 
concentrações de nicotina em cada animal. Resultados: A microinjeção de nicotina no NTS de ratos não anestesiados causou hipotensão e bradicardia significantes: 
(nicotina 0.5 µM ∆PAM: -36±2 mmHg; ∆FC: -132±12 bpm; n=8) (nicotina 1µM ∆PAM: -45±2 mmHg; ∆FC: -185±24 bpm; n=7), (nicotina 10µM ∆PAM: -38±4 mmHg; 
∆FC: -172±22 bpm; n=9) (nicotina 50µM ∆PAM : -47±7 mmHg; ∆FC: -196±25 bpm; n=7) e (nicotina 100µM ∆PAM: -43±6 mmHg, ∆FC: -195±35 bpm, n=6). 
Conclusão: A concentração de 1µM de nicotina causa resposta similar à microinjeção de 500 pmol de ACh no NTS de ratos não anestesiados e podemos concluir que 
os nAChRs participam da resposta colinérgica no NTS.  
Apoio Financeiro: Fapesp, CNPq-PIBIC, CNPq/PRONEX 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1524/06  
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 Título: Sensibilidade ao sódio em animais submetidos à redução do volume do compartimento extracelular 
 Autores:  David, V.M.; Pedrino, G.R.; Cravo, S.L.D. 
 Bolsista: Vivian Maria David   
 Orientador:  Sérgio Luiz Domingues Cravo 
 Resumo: 
Introdução: O apetite ao sódio é um importante componente comportamental para a manutenção da osmolaridade plasmática. Estudos têm demonstrado que a 
sensibilidade ao sódio pode ser determinada antes do nascimento, através de diferentes influências materno-fetal, incluindo mudanças na homeostase hidromineral, 
através de desidratação e vômito. No entanto, nenhum desses estudos avaliou se alterações no início da vida extra-uterina (no início da infância) poderiam também 
promover mudanças no apetite ao sódio. 
Objetivos: Desta forma, o presente estudo tem como objetivo determinar se a desidratação induzida em animais jovens altera a sensibilidade ao apetite ao sódio.  
Métodos e Resultados: Ratos Wistar jovens de 21 dias foram submetidos à desidratação através da aplicação subcutânea de furosemide (10mg/kg da massa 
corpórea), enquanto o grupo controle recebeu administração subcutânea de soro fisiológico (NaCl 0,15Mm). Os episódios de desidratação induzida ocorreram três 
vezes por semana, durante três semanas. Após esse período os animais tiveram quatro semanas de recuperação e foram submetidos a um teste de ingestão induzida 
de água e sódio. Durante o teste os animais foram individualizados e tratados com a aplicação subcutânea de furosemide (FUR, 10 mg/kg). Vinte e quatro (24) horas 
após a administração de FUR, uma bureta contendo água e outra contendo solução salina (NaCl 0,3 M) foram colocadas nas gaiolas, permitindo livre acesso dos 
animais às duas soluções. O volume ingerido foi medido em intervalos de 30 min por duas horas. Verificamos que, após desidratação induzida com administração de 
furosemide, tanto o grupo controle (N=3) como o experimental (N=3) tiveram comportamentos semelhantes em relação à ingestão de água (11 + 5 ml no grupo controle 
vs. 10 + 1,6 ml no grupo experimental; 120 min). Entretanto  evidenciamos que a ingestão de sódio foi ligeiramente menor (27 + 2,8 ml no grupo controle vs. 19,8 + 2,3 
ml no grupo experimental; 120 min) no grupo que sofreu diminuição no volume do líquido extracelular.  
Conclusão: Os resultados sugerem que os animais submetidos à diminuição do volume do líquido extracelular apresentam  um aumento na sensibilidade ao sódio. 
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 Título: SEPSE INDUZIDA POR LIGADURA E PUNÇÃO CECAL PRODUZ AUMENTO NA AFERÊNCIA 
RENAL 

 Autores:  Barreto, C.R.; Freitas, R.R.A.; Campos, R.R.; Bergamaschi, C.T. 
 Bolsista: Carolina Ribeiro Barreto   
 Orientador:  Cassia Toledo Bergamaschi 
 Resumo: 
Objetivos: Investigar em ratos com sepse induzida por ligadura e punção cecal (CLP) alterações hemodinâmicas como a pressão arterial média (PAM), freqüência 
cardíaca (FC), débito cardíaco (DC) e resistência periférica total (RPT). Além disso, a atividade nervosa simpática renal (ANSR) e a secção do nervo renal foram 
avaliadas a fim de estudar a aferência renal uma vez que estudos evidenciaram a importância dessa via em diversas patologias. 
 
Métodos e resultados: Os experimentos foram realizados em ratos Wistar (250-300g) após 24 horas da cirurgia de CLP. Os animais para o estudo hemodinâmico 
foram divididos em controle (C, n=10) e grupo sepse (CLP, n=8) e para a ANSR em controle (C, n=6) e grupo sepse (CLP, n=7), respectivamente. Diminuição na PAM 
foi observado em CLP (CLP: 92,39 e C:  105,2 0,4mmHg, P<0,05 mediado por uma diminuição de RPT (CLP 0,50,01 e C 0,90,01mmHg/ml/min, P<0,05) e 
subseqüente aumento de FC (CLP 5939 e C 3241bpm, P<0,05). O grupo CLP apresentou ainda um aumento significante do DC (CLP 180,5±3; C 105,2±1ml/min). A 
ANSR apresentou-se elevada no grupo CLP quando comparada ao grupo C (CLP: 205.1 ± 11; C: 116.2 ± 0.9 Hz, P<0,05). Após a administração do bloqueador 
ganglionar hexametônio (20mg/kg), observou-se diminuição da atividade simpática em ambos os grupos (C: 114,2±1,7 para 37,84±3,5HZ; CLP: 200,2±8,1 para 
158,1±9Hz). Após a secção do nervo renal na vigência do bloqueio ganglionar houve uma diminuição significante apenas no grupo CLP (C: 37,84±3,5 pré-secção para 
37,1±3,4Hz pós-secção; CLP: 158,1±9 pré-secção para 53,6±5,3Hz pós-secção). 
 
Conclusão: Nossos resultados sugerem que o modelo estudado segue as diretrizes de caracterização da sepse segundo a Surviving Sepsis Campaign. O aumento da 
atividade simpática é resultante de um aumento da aferência e diminuição da eferência renal. Esse pode ser um importante mecanismo sinalizador e protetor da injúria 
renal resultante da hipoperfusão evidenciada pela deterioração circulatória observada nesse modelo estudado. 
 
Financiamento: FAPESP (05/60231-0) e CNPQ 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0282/06  
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 Título: ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DA PERSISTÊNCIA DE CANAL ARTERIAL EM RECÉM-
NASCIDOS PREMATUROS 

 Autores:  Locali, R.F.; Matsuoka, P.K.; Gabriel, E.A.; Bertini Júnior, A.; Catani, R.; Buffolo, E. 
 Bolsista: Rafael Fagionato Locali   
 Orientador:  Enio Buffolo 
 Resumo: 
Objetivo: Analisar aspectos clínicos e cirúrgicos envolvidos no tratamento da persistência do canal arterial, em recém-nascidos prematuros. Método: No período de 
janeiro de 2000 a junho de 2006, foram analisados, 16 recém-nascidos prematuros, submetidos a tratamento cirúrgico para persistência de canal arterial. Dos 
pacientes, 25% foram do sexo masculino e 75% do feminino. O peso médio ao nascimento foi 1014,68 g, e a idade média no momento da cirurgia foi 27,8 dias. As 
variáveis avaliadas foram o uso de drogas vasoativas, indometacina, parâmetros ecocardiográficos e complicações, nos períodos pré e pós-operatório. Resultados: Os 
valores percentuais das principais variáveis analisadas estão listados a seguir: 62,5% de intubação orotraqueal ao nascimento, 81,25% necessitaram de surfactante, 
75% usaram drogas vasoativas pré-operatório, 81,25% usaram indometacina por via oral, 3,43 foi o número médio de doses de indometacina, 2,06 mm foi calibre 
médio do canal arterial, 18,75% tiveram abordagem intrapleural, 81,25% tiveram abordagem extrapleural, o tempo médio de intubação pós-operatório foi 25,3 dias, 
50% usaram drogas vasoativas pós-operatório, 18,75% com complicações pós-operatórias (não óbitos), 6,25% com necessidade de re-operação e 18,75% de óbitos. 
Conclusão: Mais da metade dos pacientes necessitou de intubação orotraqueal ao nascimento e emprego de surfactante e drogas vasoativas no período pré-
operatório. A utilização de indometacina por via oral não foi eficaz no fechamento do canal arterial em 81,25% dos casos. Houve maior prevalência de abordagem 
extrapleural durante o ato operatório. No período pós-operatório, houve menor demanda de drogas vasoativas e não houve óbitos diretamente relacionadas ao 
procedimento cirúrgico. 
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 Título: Adenoamigdalectomia X SAHOS X Crianças portadoras de Síndrome de Down – Resultados 
Polissonográficos 

 Autores:  Teles, M.A.P.; Ping, C.T.; Pizarro, G.U.; Hallinan, M.P.; Moreira, G.A.; Fujita, R.R.; Tufik, S.; Weckx, L.L.M. 
 Bolsista: Manuel Augusto Piunti Teles   
 Orientador:  Luc Louis Maurice Weckx 
 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,após 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 15 pacientes foram submetidos à adenoamigdalectomia e aguardam nova avaliação 
polissonográfica para posterior análise estatística dos resultados obtidos. Os estudos realizado com 4 pacientes, que realizaram a polissonografia no pós-operatório, 
evidenciaram significativa melhora na qualidade do sono, com redução de episódios de apnéia, melhora do Nadir de Sat O2 e conseqüente melhora na qualidade de 
vida 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0122/02  
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 Título: Avaliação do seguimento de longo prazo do tratamento de fratura patológica em pacientes 
metastáticos 

 Autores:  Biló, J.P.R.; Viola, D.C.M.; Jesus-Garcia, R. 
 Bolsista: João Pedro Rocha Biló   
 Orientador:  Reynaldo Jesus Garcia Filho 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Os pacientes com lesões ósseas metastáticas apresentam risco aumentado de fratura (fratura patológica), conforme estudado por Mirels (2). A grande 
maioria das fraturas patológicas é de tratamento cirúrgico, através da estabilização da fratura ou a substituição do segmento acometido por uma endoprotese não 
convencional. Após o tratamento cirúrgico, nos casos em que o tumor e sensível, a radioterapia e indicada como adjuvante. O osso acometido, o tipo de tumor e a 
localização do tumor no osso (epífise, metáfise, diáfise) são determinantes do tratamento ortopédico. Nas fraturas patológicas a grande filosofia do tratamento remonta 
ao “Limb Salvage”, ou seja, cirurgia de preservação do membro, sendo a cirurgia radical (amputação) uma indicação de exceção. 
Dentre as principais formas de osteossíntese utilizadas no tratamento das fraturas patológicas temos a haste intramedular bloqueada, a osteossíntese com placas e 
parafusos, as hastes flexíveis de titanium (TEN), fixadores externos, fios de Kirschner e cimento acrílico de metametilmetacrilato.  
OBJETIVOS: Este trabalho visa estudar a evolução a longo prazo dos diferentes tipos de tratamento de fraturas patológicas secundárias a metástases ósseas 
localizadas em membros, avaliando o tipo de tratamento proposto, o retorno do paciente as suas atividades, a efetividade ortopédica do tratamento, o restabelecimento 
da função do membro afetado e as complicações do tratamento proposto. 
MATERIAL E MÉTODOS: Foram separados no banco de dados do setor de ortopedia Oncológica do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista 
de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP) 316 pacientes (dentre os 6200 registrados) portadores de metástase óssea em membros. Destes, 
52 pacientes, submetidos à cirurgia no período entre 1999 e 2006 preencheram os critérios para serem incluídos no estudo. A idade média dos pacientes era de 
71,1anos (59-90). O tratamento foi realizado no setor de Ortopedia Oncológica da EPM/UNIFESP. Os pacientes selecionados apresentavam lesões metastáticas no 
esqueleto apendicular, fratura patológica ou risco para fratura (“Impending Fracture”), foram submetidos a tratamento conservador ou cirúrgico para a fratura em 
questão e seguimento de ao menos 6 meses ou até óbito. 
Os 52 pacientes selecionados foram avaliados segundo a localização da lesão (membro superior, membro inferior ou peritrocantérica), grau de intensidade da dor 
(média, moderada ou funcional), tipo de lesão óssea (blástica, mista ou lítica) e tamanho da lesão (até 1/3 da cortical óssea lesada, de 1/3 a 2/3 e mais do que 2/3). 
Além disso foram categorizados segundo o tipo de tumor primário, o uso ou não de órteses, o tempo de consolidação óssea e o tipo de tratamento realizado 
(conservador ou cirúrgico). 
RESULTADOS: Dos 52 pacientes avaliados, 27% (14) apresentavam fratura patológica nos membros superiores e 73%(38) nos membros inferiores. No membros 
superiores 100% dos casos foram de fratura de úmero. Nos membros inferiores 95% localizavam no fêmur e 5% na tíbia.  
No úmero a localização das lesões foi: 7% proximal, 86% diafisário, 7% distal. 
No fêmur as lesões distribuíram-se em 38,8% colo, 11,1% subtrocantéricas, 19,4% transtrocantéricas, 30,5% supracondilianas 
Na tíbia distribuíram-se 50% proximais e 50% diafisárias. 
Quanto ao tratamento, nas lesões de membros superiores7,1 % foram indicadas ENC e 71,4% osteossíntese e 21,5% conservador. Dentre os casos com 
osteossintese, 70% foram com TEN, 30% com haste intramedular. 
Nas lesões que acometeram o fêmur, 50% foram ENC de quadril bipolar e 50% foram osteossintese. Na osteossintese os implantes mais utilizados foram: PFN 38,8%, 
HIM 11,1%, DHS 11,1%, DCS 11,1%. 
Quanto as patologias de base: 34,6% mama, 13,4% próstata, 13,4%rim, 11,5% mieloma múltiplo, 11,5% tiróide, 7,6% pulmão, 8% outros. 
Todos os pacientes foram classificados seguindo os critérios de Mirels, sendo que 100% apresentavam valores superiores a 7. Cabe ressaltar que os critérios são 
descritos para risco de fratura e na nossa casuística temos pacientes já com fratura e outros com risco de fratura. 
Todos os pacientes evoluíram com melhora importante da dor. Somente dois pacientes (5,3 %) não conseguiram, no pos operatório atingir posição sentada 
(permaneceram acamados). Os demais 94,7% ao menos conseguiram evoluir para posição sentada (com redução da dor). 
CONCLUSÃO: Os métodos empregados para tratamento de fraturas patológicas no nosso serviço apresentaram bom resultado no que diz respeito a estabilização da 
fratura e melhora da dor.  
 
 Participantes: João Pedro Rocha Biló, Dan Caraí Maia Viola, Reynaldo Jesus-Garcia Filho 
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 Título: Comparação da óxido nítrico sintetase no endotélio e perivascular de veia safena humana utilizada 
em revascularização do miocárdio preparada por técnica convencional versus ´´no-touch´´. 

 Autores:  Romão, R.A.L.; Silva, V.F.; Santos, D.F.G.; Gabriel, E.A.; Ishigai, M.M.S.; Haapalainen, E.; Buffolo, E. 
 Bolsista: Renata Aparecida Leonel Romão   
 Orientador:  Enio Buffolo 
 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. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0987/05  
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 Título: Estudo comparativo entre o endotélio de veia safena utilizada em revascularização miocárdica 
preparada pela técnica “no touch” versus convencional 

 Autores:  Silva, V.F.; Branco, J.N.R.; Ishigai, M.M.S.; Freymüller, E.; Santos, D.F.G.; Gabriel, E.A.; Romão, R.A.L.; Breda, J.R.; Buffolo, E. 
 Bolsista: Virgílio Figueiredo Silva   
 Orientador:  Enio Buffolo 
 Resumo: 
Introdução 
O procedimento cirúrgico idealizado na década de 1960 com enxertos venosos para o coração alterou profundamente a situação de pacientes com doença isquêmica 
cardíaca. O enxerto de 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.  
Método 
Um total de 20 pacientes foram randomizados em 2 grupos com o objetivo de avaliação do endotélio vascular. Dados clínicos dos pacientes foram coletados para 
posterior acompanhamento dos mesmos e identificação de fatores de risco para os grupos em estudo. 
Grupo “No Touch”(NT) consiste na retirada do segmento de veia safena magna (VS) da perna com o tecido perivascular. Grupo 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.  
Em todos os pacientes, houve um padrão de retirada das VS com incisões longitudinais escalonadas . 
Análise morfológica do endotélio das veias foi realizado usando microscópio eletrônico. Cortes histológicos utilizando o reagente Hematoxilina Eosina (HE) permitiu 
uma visualização microscópica das estruturas gerais da VS. Tanto o reagente Picro-Sirius como Tricrômio de Masson foram utilizados para corar o colágeno 
subendotelial.  
Para a reação de Imunohistoquímica utilizou-se Anticorpo CD31  a fim de quantificar a preservação celular. 
Resultados  
A análise por microscópio eletrônico das peças cirúrgicas evidenciou que o Grupo NT possui maiores áreas endoteliais não desnudadas, além de um menor número de 
células degradadas ou removidas pelo processo de manipulação. 
A coloração em HE nos permitiu verificar a forma e a integridade das 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 permitem inferir que há um predomínio maior de fibras coradas pelo grupo NT. Há menor degradação 
das VS quando essas não são manipuladas e distendidas com altas pressões. As fotografias das laminas permitem uma visualização de áreas mais homogêneas no 
Grupo NT, o que é um fator de preservação endotelial. A reação de imunohistoquímica será publicada posteriormente 
Conclusões 
A técnica NT permite uma melhor preservação endotelial da VS, sugerindo um enxerto mais viável a longo prazo. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0984/05  
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 Título: ESTUDO DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA DE MEDIADORES ENDOTELIAIS EM 
ENXERTOS ARTERIAIS: ATIE X AESE 

 Autores:  Baptista, A.L.G.; Gomes, W.J.; Silva, I.D.C.G.; Santos, D.F.G.; Buffolo, E. 
 Bolsista: André Luiz Gonçalves Baptista   
 Orientador:  Walter José Gomes 
 Resumo: 
ESTUDO DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA DE MEDIADORES ENDOTELIAIS EM ENXERTOS ARTERIAIS: ATIE X AESE. André Luiz Gonçalves Baptista, 
Walter José Gomes, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva, Diego Gaia, Enio Buffolo. (Disciplina de Cirurgia Cardiovascular, Escola Paulista de Medicina, UNIFESP).  
A artéria torácica interna esquerda (ATIE) tem sido o enxerto de escolha para a revascularização coronária devido a sua excelente patência a longo tempo. Contudo, 
os maiores obstáculos para revascularizar mais artérias com a ATI é sua disponibilidade limitada e o seu comprimento restrito, o que tem impulsionado muitas 
pesquisas na procura de outros vasos que possuam características semelhantes às da ATIE quanto ao seu uso em cirurgias de revascularização miocárdica. Com 
isso, este trabalho tem por objetivo estudar a expressão gênica diferencial de segmentos das artérias torácica interna esquerda (ATIE) e epigátrica superior esquerda 
(AESE), coletados de pacientes submetidos à cirurgia eletiva de revascularização miocárdica no Hospital São Paulo, para verificação da viabilidade do uso da artéria 
AESE em cirurgias de revascularização miocárdica. As amostras serão submetidas a ensaios do tipo PCR array em lâminas contendo 84 genes para cada uma das 
vias metabólicas que controlam o comportamento dos vasos sanguíneos após a cirurgia, ou seja, a via da Função Endotelial Humana, a via da Matriz Extracelular 
humana e a via da Reação Inflamatória. Os genes que apresentarem expressão diferencial estatisticamente significante serão submetidos, individualmente, à 
imunohistoquímica e histometria para a confirmação em nível protéico. Espera-se obter padrões semelhantes de expressão gênica entre ambas as artérias, o que 
poderá ser um primeiro passo para validar a utilização da AESE em continuidade da ATIE para revascularizar mais artérias em casos em que apenas a ATIE não seja 
suficiente. (PIBIC – UNIFESP/EPM). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 01354/06  
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 Título: Estudo retrospectivo do erro biométrico em pacientes submetidos à cirurgia de catarata, e portadores 
de altas ametropias 

 Autores:  Nishida, V.A.; Freitas, L.L.; Costa, V.L.L. 
 Bolsista: Viviane Akemi Nishida   
 Orientador:  Rubens Belfort Junior 
 Resumo: 
O erro biométrico é muito variável dentro de diversos serviços de oftalmologia. Se soubermos exatamente a nossa estatística poderemos atuar para reduzir esses 
possíveis erros. Tendo como objetivo desta pesquisa estudar a possibilidade de associação entre determinadas características dos pacientes e o erro biométrico. 
Foram utilizados prontuários do instituto da catarata da Universidade Federal de São Paulo, selecionados entre os pacientes cuja cirurgia ocorreu em 2004, deste 
material foram analisados 130 olhos operados de catarata. As variáveis extraídas para o estudo foram: o número do prontuário do paciente, olho operado, ano da 
cirurgia, idade do paciente na data da cirurgia, sexo, classificação da catarata em relação à dureza do núcleo, acuidade visual (AV) prévia, patologias oculares 
associadas, cirurgia ocular prévia, ceratometria média(K), comprimento axial(AL), tamanho da câmara anterior(AC), Lente intraocular(LIO) utilizada, fórmula utilizada, 
LIO utilizada, constante da LIO, complicação cirúrgica, PV, LIO no sulco, fixação escleral e a refração final(Rx). Formaram-se dois grupos os quais serão estudados 
sua associação. O grupo das características e o grupo dos resultados. O primeiro engloba os dados da biometria (ceratometria média, comprimento axial, tamanho da 
câmara, Lio calculada, refração calculada para Lio utilizada, fórmula utilizada) e o segundo a refração final (esférico, cilindro e eixo).Cada variável do primeiro grupo foi 
relacionada à cada variável do segundo grupo pela correlação linear de Pearson onde obtemos um coeficiente no qual quanto mais próximo de 1, maior sua 
correlação. Os resultados encontrados entre K e Rx esférico(0,241); K e Rx cilíndro(-0,198); K e eixo(0,158); AL e Rx esférico(-0,062); AL e Rx ciiíndro(0,111); AL e 
eixo(0,057); CA e Rx esférico(0,114); CA e Rx cilíndro(-0,024); AC e eixo(0,029); LIO calculada e Rx esférico(-0,076); LIO calculada e Rx cilíndro(-0,024); LIO calculada 
e eixo(-0,066); Rx da LIO utilizada e Rx esférico(-0,077); Rx da LIO utilizada e Rx cilindro(-0,033); Rx da LIO utilizada e eixo(-0,151). Não obtivemos conclusão pelo 
irrelevante número de pacientes analisados em virtude da dificuladade de aquisição dos mesmos e na determinação das variáveis a serem estudadas, uma 
continuação deste trabalho está sendo elaborado, com adição de novas variáveis e mudança em relação ao ano, sendo o novo alvo os prontuários de 2006 do mês de 
janeiro à dezembro, ainda do instituto de catarata da UNIFESP, por serem mais atualizados e de mais fácil aquisição. 
Apoio: CNPq 
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 Título: Impacto da formação do colágeno sobre a deiscência de sutura abdominal 
 Autores:  Mansur, R.B.; Cukier, C.; Scalabrini, M.; Ferraro, J.F.; Lopes Filho, G.J. 
 Bolsista: Rodrigo Barbachan Mansur   
 Orientador:  Gaspar de Jesus Lopes Filho 
 Resumo: 
Esse trabalho tem como objetivo geral analisar o impacto do processo de cicatrização sobre a deiscência de parede abdominal. Serão selecionados pacientes com 
hérnia incisional tardia em cicatriz mediana submetidos a ressutura da parede abdominal. O grupo controle será constituído de pacientes submetidos a relaparatomia 
que não tenham tido deiscência da cicatriz primária. Dos pacientes submetidos ao presente estudo serão obtidos fragmentos da cicatriz existente, da pele e da 
aponeurose do músculo reto distantes dois centímetros da linha mediana. A partir da análise histológica e imunohistoquímica dessas amostras pretendemos determinar 
características do metabolismo intermediário do colágeno que interfiram no processo de cicatrização normal, predispondo o aparecimento da hérnia incisional tardia. 
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 Título: Impacto da reabilitação da musculatura do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária 
nas diferentes faixas etárias 

 Autores:  Crema, F.S.; Sartori, M.G.F. 
 Bolsista: Fabio Sambatti Crema   
 Orientador:  Marair Gracio Ferreira Sartori 
 Resumo: 
A incontinência urinária (IU) é definida como a queixa de qualquer perda involuntária de urina. Embora essa condição não seja conseqüência do envelhecimento 
normal, observa-se um aumento da prevalência entre pessoas idosas, sendo as mulheres mais atingidas que os homens. 
Dado que as terapias conservadoras costumam ser mais seguras, menos invasivas e menos dispendiosas do que as opções cirúrgicas, podem ser utilizadas 
isoladamente ou mesmo em associação a estas. 
Protocolos clínicos para atendimento de pacientes com IU publicados pela Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) recomendam, inicialmente, o 
tratamento conservador como opção, assim, dando preferência à fisioterapia. Além do uso de exercícios específicos, a fisioterapia inclui orientações educacionais a 
respeito de hábitos comportamentais podendo, ou não, utilizar outras técnicas como a eletroestimulação. 
A vida social das mulheres incontinentes passa a depender da disponibilidade de banheiros, o que gera certa ansiedade bem como restrição social. Elas comumente 
relatam preocupação e constrangimento com o odor de urina, sentindo-se sempre sujas e obcecadas com a higiene pessoal. Têm, ainda, dificuldade durante o 
intercurso sexual, por medo de perder urina ou de ter que interrompê-lo para urinar. 
Existem, também, complicações de ordem física como o aumento do risco de infecções do trato urinário, problemas de pele e distúrbio do sono. As pacientes 
incontinentes apresentam mais sintomas depressivos, que se acentuam quando há piora no grau de incontinência urinária, interferindo negativamente em suas 
atividades diárias. 
A compreensão de como e quanto a doença e o próprio tratamento afetam a vida do paciente está se tornando cada vez mais importante. O envolvimento do paciente 
na conduta terapêutica e a necessidade de avaliação mais ampla de como e quanto uma determinada doença ou intervenção médica atinge a qualidade de vida, são 
fundamentais em qualquer serviço de saúde. 
Análises do estado de saúde e da qualidade de vida das pacientes são essenciais para a avaliação de novas intervenções terapêuticas, pois detectam os benefícios ou 
não das mesmas sobre a vida das pacientes. Em relação à incontinência urinária, especificamente, o maior volume de urina perdido e o maior número de escapes 
foram relacionados com pior qualidade de vida. 
Sendo assim, a Sociedade Internacional de Continência (ICS) tem recomendado que um questionário de qualidade de vida seja incluído em todo e qualquer estudo 
sobre incontinência urinária. 
Com o presente estudo, pretendeu-se avaliar o impacto do tratamento fisioterapêutico recomendado pela ICS em pacientes com diagnóstico de incontinência urinária, 
tanto em seus aspectos fisiopatológicos quanto nos âmbitos social e psicológico.  
A hipótese central desse estudo é que a qualidade de vida das pacientes, avaliada por meio do questionário, tende a melhorar progressivamente após o tratamento 
conservador fisioterapêutico, restituindo às mesmas suas atividades diárias habituais, bem como seu convívio social. 
Aplicou-se o King’s Health Questionnaire, questionário específico de qualidade de vida validado para a língua portuguesa, nas pacientes acima citadas em dois 
momentos: quando de sua primeira consulta (antes de iniciar o tratamento fisioterapêutico) e  no dia da alta do tratamento.  
A todas as respostas foram atribuídos valores numéricos, somados e avaliados por domínio. Os valores foram então calculados por meio de fórmula matemática, 
obtendo-se, assim, o escore de qualidade de vida, que varia de 0 a 100, considerando-se que quanto maior o número obtido, pior a qualidade de vida  
A avaliação inicial foi feita com 31 pacientes, sendo que destas, 10 foram reavaliadas até o momento. Como nem todas as pacientes concluíram o protocolo, os 
resultados ainda não foram avaliados e demonstrados estatisticamente. Por meio de análise prévia, pode-se dizer que das 10 pacientes reavaliadas, 6 demonstraram 
uma melhora (14±8,63) e 4 uma piora (7,25±2,87), de acordo com as pontuações obtidas nos questionários de qualidade de vida. 
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 Título: O BALÃO INTRA-AÓRTICO NA MELHORA DO HIPOFLUXO HEPÁTICO NA MIOCARDIOPATIA 
TERMINAL 

 Autores:  Locali, R.F.; Matsuoka, P.K.; Gabriel, E.A.; Buffolo, E.; Branco, J.N.R. 
 Bolsista: Rafael Fagionato Locali   
 Orientador:  Enio Buffolo 
 Resumo: 
Introdução: Apresentar um caso de miocardiopatia dilatada terminal e discutir assistência ventricular e hepatopatia por hipofluxo. Descrição do caso: CAZ, 52 anos, 
masculino, sem antecedentes, apresentando sintomas de baixo débito, estase jugular (onda V visível), ascite, hepatomegalia, edema de membros inferiores, sopro 
sistólico em foco mitral e tricuspídeo, estertores crepitantes em bases pulmonares e icterícia 3+/4. Estudo ecocardiográfico com fração de ejeção de 18% e hipertensão 
pulmonar. Necessitou de diurético endovenoso, drogas vasoativas (dobutamina e noradrenalina), milrinone e balão intra-aórtico 1:1. Apresentou parada 
cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso por tromboembolismo pulmonar, sendo revertida com sucesso. O paciente permaneceu 56 dias em uso de balão 
intra-aórtico 1:1, com melhora clínica e laboratorial dos sintomas, inclusive da icterícia. Desse modo, foi priorizado para transplante cardíaco. Realizou-se transplante 
cardíaco ortotópico, sem intercorrências peri-operatórias, sendo extubado no 1° PO, e introduzido sildenafil por 48 horas, devido a disfunção ventricular direita no 
ecocardiograma. As biópsias endomiocárdicas foram negativas para rejeição e os ecocardiogramas posteriores demonstraram função biventricular preservada. 
Comentários: A icterícia pode ser um sinal indireto de insuficiência cardíaca terminal, e o balão intra-aórtico se constitui num dispositivo de assistência ventricular, 
condizente com a realidade brasileira, que pode oferecer a um cardiopata de alto risco um período de sobrevida até o transplante cardíaco. 
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 Título: PERFUSÃO ISOLADA DE MEMBRO COM HIPERTERMIA NO TRATAMENTO DAS METÁSTASES 
EM TRÂNSITO DO MELANOMA CUTÂNEO 

 Autores:  Pasin, V.P.; Santos, I.D.A.O.; Oliveira, A.F. 
 Bolsista: Victor Pavan Pasin   
 Orientador:  Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos 
 Resumo: 
A incidência do melanoma cutâneo vem aumentando em todo o mundo, com expectativa de duplicar a cada dez anos. No Brasil, através de estimativas realizadas pelo 
Instituto Nacional do Câncer, previa-se para o ano de 2006, 4,74 e 5,69 casos novos de melanoma para homens e mulheres, respectivamente, por 100.000 habitantes 
somente no estado de São Paulo. As metástases em trânsito ocorrem em 5 a 8% dos pacientes com melanoma cutâneo de alto risco, sendo definidas como depósitos 
cutâneos ou subcutâneos de melanoma entre a lesão tumoral primária e a cadeia linfonodal regional, ocorrendo no trajeto da drenagem linfática. Tal acometimento 
locoregional possibilita diversas abordagens terapêuticas, no entanto, seu controle efetivo é algo dificilmente obtido, não sendo raro observar-se pacientes possuindo 
dezenas de lesões em um só membro. A perfusão hipertérmica de membro isolado (PHMI) teve sua primeira descrição para o tratamento das metástases em trânsito 
nas extremidades em 1958, consistindo no isolamento vascular de um membro em relação à circulação sistêmica, permitindo a administração hipertérmica de altas 
doses de quimioterápicos ou outros agentes biológicos na região acometida através de circulação extra-corpórea. Desde a introdução da PHMI na prática da equipe do 
setor de Tumores Cutâneos da Disciplina de Cirurgia Plástica da UNIFESP-EPM, em 1993, 41 pacientes portadores de melanoma cutâneo de extremidades foram 
submetidos a 44 PHMI. A proposta do presente trabalho foi analisar esta casuística, comparando-a com os índices da literatura internacional. Após o procedimento, 
nenhum paciente apresentou grave complicação sistêmica, sendo que a toxicidade regional pós- cirúrgica observada em geral foi leve.  Avaliando-se a resposta 
tumoral através do critério da Organização Mundial da Saúde, observou-se, entre as 44 PHMI,  43,2% de respostas completas, 36,4% de respostas parciais e 20,4 % 
sem resposta. Deve-se ressaltar que, em comparação aos pacientes atendidos em países do Primeiro Mundo, dominantes desse tema na literatura, recebem-se aqui 
casos com maior volume tumoral de metástases em trânsito. No entanto,  os dados obtidos corroboram os descritos pela literatura internacional, o que é muito 
satisfatório, em se tratando de uma técnica cirúrgica complexa tanto em termo estrutural quanto profissional, feita em poucos centros de nosso país. 
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 Título: Resposta imunológica e achados histopatológicos da utilização da imunoterapia intravesical com 
bacilo Calmette- Guérin (BCG) inativado  pelo calor 

 Autores:  Andrioli, V.C.; Ortiz, V. 
 Bolsista: Veridiana Costa Andrioli   
 Orientador:  Valdemar Ortiz 
 Resumo: 
Introdução: O carcinoma de células transicionais (TCC) da bexiga é a segunda principal causa de neoplasia a acometer o trato geniturinário. Dados ingleses relatam 
cerca de 12000 novos casos de câncer de bexiga por ano , sendo que destes mais de 90% são de TCCs ( 50% são papilares e confinados ao epitélio (Ta), 20% são 
papilares e invadem a lâmina própria (T1), 5% são carcinoma in situ ( Tis) e 25% são sólidos e invadem o músculo detrusor).  
Dos pacientes que apresentam câncer superficial de bexiga , por volta de 75%  recidivam  no primeiro ano após ressecção endoscópica (sendo que em  pacientes com 
Tis,  a chance de recidiva chega a 90%) e até 20% dos pacientes vão apresentar progressão da doença em um ano. 
São definidos pacientes de alto risco de TCC superficial aqueles que apresentam lesões classificadas no tipo Ta/T1 G3 TCC, Tis  e recorrente mutifocal Ta/T1 TCC, e 
para esses pacientes temâ€“se mostrado como melhor tratamento  a imunoterapia  intravesical induzida por bacilo  Calmette- Guérrin (BCG)- Morales e col. 1976-, 
seguido por um  regime de manutenção: protocolo SWOG- Sowthest Oncology Group e Dr. Lamm e col, de 1999. Embora não se conheça o mecanismo preciso de 
ação do BCG intravesical, sabe-se que o resultado final compõe-se da lise de células TCC por linfócitos T ativados.  
Um problema frequentemente enfrentado são os efeitos adversos geralmente relacionados ao excesso de dose da vacina BCG e na tentativa de evita-los adotou-se 
como uma das condutas a  redução das doses para 1/3, 1/10 ou até 1/100 partes das doses totais utilizadas, intervalos mais espaçados entre as aplicações, inativação 
da vacina, diferentes cepas de bactérias  entre outros,   o que ainda assim , não impede o aparecimento  dos efeitos colaterais.  
Os protocolos atualmente seguidos tem como base de acompanhamento da cura ou progressão da doença a realização de citoscopias a cada 3 meses  após o fim do 
ciclo de 4 a  6 semanas de instilação de BCG intravesical , e no caso de pacientes do sexo masculino, a realização de biópsia de próstata após o mesmo intervalo de 3 
meses.  
Objetivo: Na tentativa de se reduzirem os efeitos colaterais e as complicações maiores descritas em literatura, objetiva-se atingir o mesmo resultado  terapêutico 
inativando-se a vacina de BCG pelo calor. Para tal, a avaliação da resposta será por estudo histológico, através da observação da formação de granulomas na bexiga 
de ratas fêmeas,  Wistar EPM, com uma média de 12 semanas de vida,   e o estudo histoquímico, buscando-se na urina destes mesmos animais  a presença de 
citocinas (Interleucina 12 (IL-12), como marcadores de resposta imunológica.  
Materiais e métodos: Foram utilizados 20 (vinte) ratas Wistar EPM,  divididas em quatro grupos: GRUPO I : 8 (oito) cobaias que receberão vacina onco-BCG, GRUPO 
II: 8 (oito) onco BCG inativado pelo calor; GRUPOS III E IV: 4 (quatro) cobaias que constituirão o grupo controle, sendo o grupo III submetida a ropimento de barreira 
mucosa vesical, como abaixo descrito, e o grupo IV com a barreira mucosa vesical íntegra. 
Antes da realização de qualquer procedimento, as ratas foram submetidas a anestesia geral com aplicação de xilazina e quetamina em região inguinal das ratas  e a 
limpeza da área peri-uretral com álcool 75%, sendo esperada a sedação completa das ratas antes de se iniciarem as atividades.    
Metade das ratas foram submetidas ao rompimento de barreira mucosa vesical;  para tal utilizando solução ácida de  HCl 0,1 N mantidas por 15 segundos nas bexigas 
das ratas, em seguida, sendo neutralizado com solução básica de  0,1N de KOH também mantidas por 15 segundos e lavados com SF 0,9%;  o BCG ou solução 
placebo (soro fisiológico 0,9% em volume de 3 mL). Todas as instilações ( BCG normal, BCG inativado pelo calor e SF)foram mantidas no interior das bexigas por um 
intervalo fixo de 30 minutos em todas as aplicações por sondagem uretral e manutenção dos cateteres fechados na uretra das ratas;   as urinas de 24 e 48 horas após 
a primeira e última aplicação e as urinas da 2ª semana de experimentação  foram colhidas e  serão submetidas a avaliação histoquímica por método de Elisa (em 
andamento). As aplicações somaram um total de 4 semanas consecutivas e após a ultima coleta das urinas, as ratas  foram  sacrificados em câmaras de CO2 , suas 
bexigas retiradas integralmente , submetidas a avaliação macroscópica grosseira na procura de coleções de pus ou cálculos, posteriormente fixadas em formal 10%, e 
encaminhadas a análise macroscópica e  histológica  por patologista. Mediante os resultados, preceder-se-á a avaliação estatística dos dados obtidos.  
Discussão e conclusão: espera-se com esse trabalho confirmar  os resultados encontrados em  literatura internacional obtendo-se granulomas e alterações nas 
citocinas urinárias, e, assim, ao se dirigir o tratamento para humanos,  alcançar melhoras significativas na qualidade de vida dos pacientes através da redução dos 
efeitos colaterais comuns do tratamento com BCG.  
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 Título: Avaliação da função erétil em pacientes adolescentes submetidos a tratamento específico 
multimodal de Rabdomiossarcoma durante a infância. 

 Autores:  Ferrari, P.V.; Lucca, A.F.; Garrone, G.; Caran, E.; Petrilli, A.S.; Ortiz, V.; Macedo Jr., A. 
 Bolsista: Pedro Vanalle Ferrari   
 Orientador:  Antônio Macedo Júnior 
 Resumo: 
O tratamento do rabdomiossarcoma (RMS) da bexiga e/ou da próstata requer, além de radioterapia e quimioterapia, cistoprostatectomia radical. Hoje, 
aproximadamente 60 a 70% dos pacientes com RMS localizado são curados, apresentando-se ao especialista algumas comorbidades. A mais estudada nos pacientes 
com RMS de bexiga/próstata é a disfunção miccional, porém, uma complicação que temos que considerar é a disfunção erétil (DE), já que estes pacientes foram 
submetidos a procedimentos semelhantes a adultos que apresentaram adenocarcinoma de próstata e no seu pós operatório têm, como queixa comum, DE. Um grande 
número de estudos é encontrado na literatura médica avaliando a função erétil no segundo grupo de paciente, porém, nenhum foi encontrado para avaliar os pacientes 
com RMS. Os pacientes incluídos neste projeto foram somente aqueles do sexo masculino, que já atingiram a puberdade e foram submetidos a cistoprostatectomia 
radical. Portanto, em um total de 9 pacientes do serviço de Urologia Pediátrica da UNIFESP/epm, que já tinham apresentado a puberdade, quatro foram incluídos.  
Quimioterapia e radioterapia foram realizadas em todos pacientes, assim como reservatório continente ileal tipo Macedo´s Pouch. O tempo médio de pós-operatório foi 
de 9,25 anos e a idade média na entrevista foi de 16,5 anos.  
A disfunção erétil é definida como uma inabilidade permanente ou recorrente de apresentar ou manter ereção o suficiente para ser realizado uma relação sexual. Como 
estes pacientes ainda são muito jovens e apenas dois deles tinham, na época da entrevista, apresentado relações sexuais, com pouquíssimas experiências, utilizamos 
para avaliação da ereção destes pacientes um questionário modificado do international index of erctile dysfunction(IIEF), pois este apresentava perguntas relacionadas 
exclusivamente relacionado ao  ato sexual. A adaptação realizada foi a de substituir nas perguntas originais do IIEF a relação sexual pela masturbação. Com isso não 
podemos concluir que os pacientes apresentam disfunção erétil, já que por definição, eles não podem ter. Podemos apenas ter uma idéia, e antever uma provável 
disfunção. As Perguntas aplicadas foram: 1- com que freqüência você apresentou ereção espontânea durante uma masturbação?; 2-Quando você teve ereções com 
estimulação sexual, com que freqüência suas ereções permaneceram o suficiente para masturbação?; 3- durante a masturbação o quanto difícil foi para manter a 
ereção até a ejaculação?;4- Qual a sua confiança em ter e manter a ereção?. Todas perguntas realizadas foram relacionadas a respeito das última 4 semanas. Todas 
as questões apresentam uma pontuação que varia de 0 a 5, somando, portanto um score máximo de 20 pontos. Dois pacientes (50%) apresentaram notas baixas no 
questionário, denotando uma disfunção erétil moderada, enquando os outros dois não apresentaram nenhum grau de disfunção pelo questionário. 
Este estudo nos mostra que a disfunção erétil é uma complicação que temos que começar a nos atentar nos pacientes submetidos a tratamento específico de 
rabdomiossarcoma. Mais estudos devem ser realizados para definir o real grau de disfunção destes pacientes que apresentaram índices baixos no questionário e ser 
pensada em uma estratégia de abordagem terapêutica nestes casos, levando em consideração qual seria a melhor abordagem terapêutica e quando iniciar o 
tratamento destas crianças para disfunção erétil, pensando que esta pode acarretar em diversos transtornos psicológicos para estes adolescentes e adultos jovens que 
iniciarão a vida sexual. 
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 Título: Avalição das Técnicas Artroscópicas no Joelho de Porco 
 Autores:  Matsushigue, T.; Navarro, R. 
 Bolsista: Thaís Matsushigue   
 Orientador:  Ricardo Dizioli Navarro 
 Resumo: 
A cirurgia artroscópica do joelho é um procedimento cirúrgico apoiado totalmente pela literatura mundial¹. 
 O projeto por nós iniciado será feito no Laboratório de Artroscopia do setor do joelho da Disciplina de Ortopedia do Departamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT) 
da Unifesp, sito à rua dos Otonis 856, nas proximidades do Hospital São Paulo. A estrutura física e funcional do Laboratório é decorrente de uma PPP (parceira público 
privada) e está aparelhado com materiais de primeira qualidade dentro das técnicas mais modernas da especialidade. 
 A meta do nosso projeto é dar um treinamento ao aluno, monitorizado pelos membros do grupo do joelho (onze especialistas) e o produto final será um aluno bem 
treinado, dentro dos princípios básicos da artroscopia, apto a iniciar-se nos procedimentos em joelhos humanos.  
 Paralelamente, esse modelo poderá servir como base para desenvolvimento de novos artroscópicos, instrumentos e técnicas cirúrgicas modernas. 
 Temos a as mais perfeitas condições para realizar cirurgias em frutas (mamão, melancia), em joelhos artificiais e em espécimes de animais (joelho de porco). Com 
relação às frutas, o treinamento  relacionou-se com a mobilização e retirada das sementes, cuja localização é pré-determinada antes da artroscopia. Com relação aos 
joelhos artificiais e de porco foi possível o treinamento quanto às abordagens das mais diferentes estruturas intraarticulares do joelho² como meniscos, ligamentos, 
cartilagens e outras mais. Com a realização dos procedimentos nos joelhos artificiais e de porco foi possível o treinamento com relação à habilidade tridimensional 
(Triangulação)³, essencial para a realização de qualquer procedimento artroscópico. 
 Sabe-se que a artroscopia é uma difícil técnica para os iniciantes. Vários modelos têm sido construídos para permitir o treinamento pra atingir-se uma técnica perfeita. 
Além de joelhos de cadáveres, o de porco tem sido registrado como um modelo satisfatório para se apreender e treinar a técnica artroscópica. O seu custo econômico, 
é fácil de usar, fácil de estocar, e providencia uma abordagem real, sendo comparável às estruturas anatômicas do joelho humano. 
 Foram realizadas atividades semanais em joelhos artificiais e de porco além de dois cursos sobre Artroscopia experimental realizados no Laboratório de Artroscopia. 
Nos joelhos artificiais e de porco foram realizadas cirurgias atroscópicas utilizando-se principalmente os portais  antero-medial e antero-lateral, importantes por 
permitirem tanto a visualização do compartimento lateral como do medial. Os portais são realizados com um bisturi e em um portal coloca-se a ótica conectada à 
câmera de vídeo e no outro o instrumento.  
 A habilidade tridimensional (triangulação) é a base de todos os procedimentos artroscópicos e através dessa habilidade adquirida agora é possível juntamente com os 
membros do Grupo de Joelho a realização de sinovectomias  e meniscectomais totais e parciais. A sinovectomia consiste na retirada de sinovias (tecido conjuntivo 
vascular que se regenera quando danificada e  a meniscectomia consiste na retirada total ou parcial do menisco (placas de fibrocartilagem, em forma de crescente, na 
face articular da tíbia, que atuam como absorventes de choque) lateral, medial ou ambos. 
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 Título: Comparação da cinesioterapia com a estimulação elétrica na recuperação de ratos com lesão 
medular 

 Autores:  Santos, J.V.C.; Dias, L.D.F.; Prandini, M.N.; Lacanna, S.N.; Moraes, R.F.; Shoji, E.T.; Monte, K.N.S. 
 Bolsista: Jaime de Vargas Conde Santos / Leandro Dário Faustino Dias 
 Orientador:  Mirto Nelso Prandini 
 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 comparar a eficácia da estimulação elétrica com a fisioterapia 
convencional na recuperação motora de ratos com lesão medular.. 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 30 ratos Wistar-EPM machos. Os animais foram divididos 
aleatoriamente em três grupos: um que recebeu a estimulação elétrica, um com fisioterapia convencional e outro controle. A cirurgia de indução da lesão da medula 
espinhal foi feita em todos os 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 sempre 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 dos grupos que receberam estimulação 
elétrica e fisioterapia 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 tanto da estimulação elétrica com corrente russa quanto da fisioterapia convencional 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. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 20070504103645  
 
 Participantes: Jaime de Vargas Conde Santos, Leandro Dário Faustino Dias, Mirto Nelso Prandini, Santino Nunes Lacanna, Rodrigo Fagundes de Moraes, 
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 Título: EFEITO DA N-ACETILCISTEÍNA NA CAPACIDADE PROLIFERATIVA E NO ESTRESSE 
OXIDATIVO SOBRE O FÍGADO REDUZIDO 

 Autores:  Navarro, P.G.R.; Montero, E.F.S.; Simões, M.J.; Morello, R.; Silva, S.M. 
 Bolsista: Pedro Gabriel Riboli Navarro   
 Orientador:  Edna Frasson de Souza Montero 
 Resumo: 
EFEITO DA N-ACETILCISTEÍNA NA CAPACIDADE PROLIFERATIVA E NO ESTRESSE OXIDATIVO SOBRE O FÍGADO REDUZIDO. Pedro Gabriel Riboli Navarro, 
Profa. Dra. Edna Frasson de Souza Montero (Disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, Departamento de Cirurgia, UNIFESP-EPM), Prof. Manuel de 
Jesus Simões (Disciplina de Histologia, UNIFESP-EPM), Ricardo Morello (Pós-Graduando), Sônia Maria da Silva (Pós-Graduanda).  
Este trabalho tem por objetivo avaliar a proliferação hepatocitária conferida pela N-acetilcisteína ao fígado reduzido através de um estudo imunohistoquímico da mitose 
hepatocitária e do estresse oxidativo. Para isso, foi realizada uma hepatectomia de aproximadamente 30% do fígado de camundongos, que foram 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 150mg/kg de N-acetilcisteína. Após 24 horas do procedimento os animais foram sacrificados, foi realizada a 
análise bioquímica sanguínea (TGO, TGP, DHL e fosfatase alcalina) e amostras de tecido hepático remanescente foram fixadas em formalina 10% tamponada e 
submetidas ao processamento de rotina pelo método de inclusão em parafina para análise histológica (coloração de hematoxilina e eosina) e imunohistoquímica para 
marcação de atividade proliferativa (PCNA). Parte das amostras do remanescente hepático foram congeladas para que se possa fazer a dosagem de Malonildialdeído 
(MDA) e da Mieloperoxidase (MPO).  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. A fosfatase alcalina foi de 112 U/L e 501 U/L, respectivamente. A análise histológica 
mostrou que no GC havia 33,5% dos núcleos dos hepatócitos aumentados, enquanto que para a NAC foi 66,7%, sendo que os núcleos mostravam-se duplicados em 
sua maioria. A análise imunohistoquímica (PCNA) mostrou que no GC havia 1,8% de células marcadas, enquanto que para NAC o número de células marcadas era de 
11,4%. O MDA e o MPO ainda estão em fase de processamento. Os dados permitem concluir que a NAC melhora a regeneração hepática (capacidade proliferativa). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0705/06  
 
 Participantes: Pedro Gabriel Riboli Navarro, Edna Frasson de Souza Montero, Manuel de Jesus Simões, Ricardo Morello, Sônia Maria  da Silva 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Cirurgia Experimental 

113 

 

 Título: Efeito do Acetato de Medroxiprogesterona na Angiogênese de ratos recém-nascidos e na 
morfogênese placentária 

 Autores:  Nishi, M.A.C.; Martins, D.M.F.S. 
 Bolsista: Marco Antonio Cortezão Nishi   
 Orientador:  Dulce Maria Fonseca Soares Martins 
 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 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. OBJETIVOS: Na presente pesquisa, tentamos mostrar, através de estudo experimental randomizado, a ação da 
progesterona na embriogênese  de anomalias vasculares placentárias. No grupo experimental inoculamos acetato de medroxiprogesterona em dose única de 
3000mg/kg no 3º dia de gestação, por via subcutânea, e no grupo controle igual volume de soro fisiológico. As ratas foram pesadas no dia da inoculação e no 21º, dia 
este da realização da cesariana em todas as ratas de ambos os grupos. Foram usadas 6 ratas no grupo controle e 6 no experimental – o previsto seriam 30 ratas em 
cada grupo, mas considerando-se que cada rata daria em média 8 filhotes, seriam aproximadamente 500, por isso diminuímos para 12 (aproximadamente 100 filhotes). 
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Os conceptos e placentas foram imediatamente analisados macroscopicamente à procura de anormalidades evidentes e tiveram 
fígados retirados para posterior análise microscópica. 
Os conceptos tiveram em média de 2,1g cada um, contrastando com os 4,5g medianos do grupo controle. Duas ratas do grupo experimental não desenvolveram os 
embriões ficando com o aspecto atrofiado, estes foram separados para exame microscópico junto com suas placentas, um rata de cada grupo não engravidou. A 
análise histológica das placentas e fígados está sendo processada e os resultados serão apresentados no relatório final. 
Como conclusão parcial: a progesterona agiu sobre a embriogênese placentária e fetal. Se agiu anti-angiogênese, ainda aguardamos estudo microscópico. 
 
 Participantes: Marco Antonio Cortezão Nishi, Dulce Maria Fonseca Soares Martins 
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 Título: Efeitos Clínicos e Histológicos Observados em Ratos com Síndrome do Intestino Curto submetidos a 
piloro químico com denervação com Cloreto de Benzalcônio de um Segmento do Cólon Sigmóide 

 Autores:  Helfer, D.C.; Martins, J.L.; Montero, E.F.S. 
 Bolsista: Daniel Corrêa Helfer   
 Orientador:  José Luiz Martins 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A Síndrome do Intestino Curto (SIC) é uma alteração na digestão e absorção intestinal que ocorre após grandes ressecções desse órgão seja por 
tumores, isquemia como em algumas afecções congênitas como gastrosquise, onfalocele, atresias intestinais e enterocolite necrosante. Essas são causas comuns em 
crianças. No adulto, as causas mais comuns são infarto de vasos mesentéricos, volvo intestinal, trauma abdominal, neoplasias, complicações da doença de Crohn, 
entre outros. Vários trabalhos demonstram a possibilidade se induzir denervação intestinal com Cloreto de Benzalcônio (CB), um agente surfactante ativo e um 
antiinfeccioso de efeito rápido. Sendo assim, cria-se trecho intestinal sem peristalse, similar à doença de Hirschsprung, o qual funcionaria como um piloro químico, 
retardando o trânsito intestinal e, possivelmente, melhorando a absorção de nutrientes. OBJETIVOS: Avaliar alterações histológicas e clinicas em ratos com SIC e 
submetidos à criação de piloros químicos no colo sigmóide com CB 0,1% em solução salina. METODOLOGIA: Foram utilizados ratos Wistar EPM, divididos em 3 
grupos: G1-Ressecção intestinal G2- Ressecção e colocação de gaze com SF0,9% por 30 minutos no colo sigmóide G3- ressecção e colocação de gaze embebida em 
CB 0,1% por 30 minutos no colo sigmóide. Os animais foram submetidos à anestesia, laparotomia e cirurgia auxiliada por microscópio e instrumental adequado. O 
intestino delgado foi medido a partir do ângulo de Treitz até a valva ileocecal e dessa medida retirou-se 60%, deixando-se 20% proximal e 20% distal. A anastomose 
termino-terminal foi realizada com Prolene 7.0. Gaze de 2 cm embebida com líquido correspondente ao grupo foi colocada no colo sigmóide e a sutura da parede 
abdominal realizada com nylon 3.0. Fragmentos do intestino eram separados para análise histológica com H&E e proteína S100. RESULTADOS: Amostras em 
processamento 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0781/06  
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 Título: Estudo anatômico do acesso frontopolar 
 Autores:  Albuquerque, R.O. 
 Bolsista: Rummennig Olinda de Albuquerque   
 Orientador:  Sergio Cavalheiro 
 Resumo: 
Há uma tendência, nos últimos anos, em se abordar lesões mediais das fossas anterior e média pelo acesso frontopolar.Este consiste na extensão da craniotomia 
frontal até a linha média com abordagem interhemisférica. 
 Este trabalho consiste numa análise dos aspectos anatômicos desta via. Foram utilizados para este fim quatro peças de cadaveres. 
Os resultados apontam a facilidade do acesso na abordagem das estruturas mediais das fossas anterior e média, com vantajosa exposição e pequena retração 
cerebral. 
 
 Participantes: Rummennig Olinda de Albuquerque 
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 Título: Estudo da reação inflamatória em ratos pelo uso de materiais sintéticos em cirurgia cardíaca. 
 Autores:  Ribeiro, M.F.L.; Benatti, C.D.; Garbato, G.; Gomes, G.N.; Buffolo, E.; Gomes, W.J. 
 Bolsista: Maria Flávia de Lima Ribeiro   
 Orientador:  Walter José Gomes 
 Resumo: 
Introdução: Atualmente se reconhece que a insuficiência cardíaca é desencadeada e mantida por um mecanismo de ativação inflamatória. Tem sido demonstrado que 
a insuficiência cardíaca é uma síndrome caracterizada por uma ativação imune e inflamatória prolongada, com níveis elevados de citocinas inflamatórias (TNF- α, IL-1 
e IL-6). Assim como outras formas de insuficiência cardíaca, a disfunção isquêmica de ventrículo esquerdo também é caracterizada por ativação inflamatória imune. O 
uso de materiais sintético nas cirurgias de reconstrução do VE pode induzir formação de resposta de corpo estranho, com conseqüente reação inflamatória crônica no 
tecido cardíaco. Estudos anteriores mostraram que pericárdio bovino e composto de teflon estão associados à infiltração inflamatória predominantemente mononuclear 
no tecido adjacente com indução de resposta imunológica tipo enxerto-hospedeiro. Portanto, o uso de materiais sintéticos na reconstrução do VE pode estar 
relacionado à indução de processos inflamatórios crônicos do miocárdio, que hoje são reconhecidos como a base da fisiopatologia da insuficiência cardíaca.  
Objetivo: Estudar a reação inflamatória crônica no miocárdio de ratos induzida por uso de material sintético, como dacron e pericárdio bovino. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados trinta ratos Wistar-EPM, divididos em 3 grupos de 10. Os três grupos foram submetidos a toracotomia no hemitórax esquerdo, no 
espaço intercostal no ictus cordis. O primeiro grupo (a) teve um enxerto de dacron de cerca de 0,5 mm² de área inserido na cavidade pericárdica e posicionado sobre o 
ventrículo esquerdo. N segundo grupo (b), um enxerto de pericárdio bovino do mesmo tamanho foi inserido na mesma posição. O terceiro grupo (c), denominado grupo 
controle, foi submetido a  mesma cirurgia mas não recebeu os enxertos. Subseqüentemente, metade dos animais de cada grupo foi mantido no biotério, por 21 dias e a 
outra metade permaneceu  por 90 dias. Foi  realizado o sacrifício dos animais e coletado o coração do animal. Foi separado o ventrículo esquerdo em 2 partes, uma 
que será submetido a estudo histológico e outra que será guardada em congelador a -80° para ser realizada futura análise de reação inflamatória através de biologia 
molecular. Também foram colhidos sangue e separado plasma e botão leucocitário com o mesmo objetivo. A análise histológica será realizada com a coloração 
Tricrômio de Masson que resulta em uma cor azul característica para o colágeno, facilitando a visualização do colágeno típico da reação inflamatória. A análise 
histológica será feita com o programa de Imagens Pró-plus que permite a análise da quantidade de fibrose e extensão do envolvimento miocárdico alterado pela reação 
inflamatória.  
Resultados: Todo processo experimetal já foi concluído, no momento estão sendo realizadas as colorações e análises histológicas do material coletado. 
 
 Participantes: Maria Flávia de Lima Ribeiro, Camille Diem Benatti, Gabriel Garbato, Guiomar Nascimento Gomes, Enio Buffolo, Walter José Gomes 
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 Título: Resposta Mediada pelos Nervos Simpáticos em Animais Submetidos ao Choque Hemorrágico: Efeito 
da Reposição Sanguinea e do Tratamento com Solução Hipertônica e Cristalóide 

 Autores:  Terada, C.A.; Poli de Figueiredo, L.F.; Caricat-Neto, A.; Mitsunaga Jr, J.K.; Batista, T.R. 
 Bolsista: Cleide Alessandra Terada   
 Orientador:  Luiz Francisco Poli de Figueiredo 
 Resumo: 
O choque hemorrágico (CH) é um quadro clínico caracterizado pela perda de grandes volumes sanguíneos e várias alterações neuro-endócrinas e imuno-inflamatórias 
que comprometem severamente a função dos órgãos internos, podendo levar ao óbito. Visto que os efeitos do CH sobre o sistema nervoso central e periférico são 
pouco conhecidos, decidimos estudar a transmissão autonômica em um tecido rico em nervos simpáticos (ducto deferente, DD) de animais submetidos ao CH e o 
efeito da reposição sanguínea (RS) ou do tratamento com solução hipertônica 7,5% (SH) ou de cristalóide - Ringer Lactato (RL). Para tanto, ratos Wistar (machos, 16–
20 semanas de idade) foram anestesiados (pentobarbital sódico, 50 mg/kg, i.p.) e submetidos á canulação da veia femoral para indução do CH (remoção de 5 mL de 
sangue) e tratamentos (RS, SH e RL), e da artéria femoral para a medida da pressão arterial média (PAM) Após o CH por 30 ou 60 min, os DD foram cirurgicamente 
removidos, montados em banho de órgãos isolados e submetidos à estimulação elétrica transmural (EET, 0,1-20Hz, 1ms, 60V), por meio de eletrodos de platina 
acoplados ao estimulador elétrico (Caricati-Neto et al., 2005), visando o estudo das contrações neurogênicas induzidas pela noradrenalina (NA) e o adenosina trifosfato 
(ATP) liberados dos nervos simpáticos. Verificamos que a PAM antes do CH foi de 117±3 mmHg (n=40) e após o CH foi de 37±1 mmHg (n=40). A resposta á EET 
variou de acordo com a frequência estudada. A EET de 0,1 a 1 Hz induziu contrações monofásicas, rápidas (duração de 2 seg) e sensíveis ao bloqueador dos P2-
purinoceptores Suramin 10-6M (contração pelo ATPl). A EET de 2 a 20 Hz induziu contrações bifásicas, caracterizadas por contração inicial rápida e sensível ao 
Suramin 10-6M (contração pelo ATP) seguida por uma contração tardia sustentada e sensível ao bloqueador dos alfa-adrenoceptores Prazosin 10-6M (contração pela 
NA). Em relação ao grupo controle (sem CH, n=8), a amplitude das contrações pela NA e ATP encontra-se significativamente aumentada no grupo CH (n=10). No 
grupo CH+SH (n=12), a amplitude das contrações pela NA e ATP foram similares àquelas obtidas no grupo CH. Todavia, a amplitude destas contrações foi 
significativamente menor no grupo RS (n=8) e CH+RL (n=10) do que no CH. Estes resultados sugerem que o aumento das contrações neurogênicas nos animais 
submetidos ao choque hemorrágico seria mediado em parte pela facilitação da liberação dos transmissores simpáticos. Todavia, esta resposta não foi alterada pelo 
tratamento com solução hipertônica, mas foi reduzida pela reposição sanguínea ou o tratamento com solução Ringer Lactacto. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0884/06  
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 Título: Retalho musculocutâneo transverso do reto do abdome (TRAM) monopediculado no rato diabético 
 Autores:  Guadanhim, L.R.S.; Gomes, H.F.C.; Abla, L.E.F.; Ferreira, L.M. 
 Bolsista: Lilia Ramos dos Santos Guadanhim   
 Orientador:  Lydia Masako Ferreira 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de diabéticos dobrou nos últimos anos e espera-se nova duplicação até 2025.  Atualmente, há 194 milhões 
diabéticos no mundo e estima-se que 5,1% da população entre 20 e 79 anos sofra de Diabete Melito. Devido à sua alta prevalência e potencial efeito deletério sobre os 
estados físico e emocional do paciente, o Diabete Melito é motivo de grande preocupação na área médica e alvo de muitas pesquisas.  
O câncer de mama é a segunda neoplasia mais incidente em mulheres, com aproximadamente 49.000 casos no Brasil, e prevalência estimada de 76 casos para cada 
100,000 mulheres apenas no Estado de São Paulo. O tratamento do câncer de mama, por muitas vezes, requer realização de quadrantectomia ou mastectomia , o que 
tem grande repercussão psicológica nas pacientes.  Dessa forma, surgiram diversos estudos que apontam para os benefícios da reconstrução mamária, entre eles, a 
melhora da qualidade de vida, da auto-imagem corporal, da ansiedade e da depressão.  
O retalho músculocutâneo transverso do músculo reto do abdome monopediculado (TRAM) é um método de destaque para reconstrução de mama e constitui-se de 
segmento horizontal de pele, tela subcutânea e músculo do abdome inferior, permanecendo nutrido por vaso epigástrico profundo, a fim de transpô-lo para a perda de 
substância no tórax1,2. Como vantagens, dispensa a utilização de próteses mamárias e oferece grande quantidade de tecido, com textura e coloração muito 
semelhantes às da mama contralateral. 
As vantagens no retalho TRAM monopediculado são muitas, incluindo menor morbidade na musculatura da parede abdominal (preservando melhor sua função); maior 
flexibilidade de mobilização do retalho; diminuição na quantidade de tecido transplantado em excesso (particularmente importante em mamas contralaterais pequenas) 
e menor tempo operatório, justificando, assim, a importância da realização de estudos com o objetivo de melhorar a circulação deste retalho e prevenir a necrose 
(complicação mais temida).  
A reconstrução mamária pós-mastectomia, pelo método do TRAM, tem como principal complicação a necrose de partes do retalho, principalmente na zona IV da elipse 
dermogordurosa (devido à distância dos vasos perfurantes e da linha média). Visando a prevenção das complicações pós-operatórias em pacientes diabéticos, esse 
estudo focou-se em apontar os efeitos deletérios do Diabete Melito sobre a viabilidade desses retalhos. 
 
MATERIAL E MÉTODO 
Foram utilizados 16 (dezesseis) Ratos Wistar EPM (Rattus norvegicus albinus, Rodentia,, Mammalia), machos e adultos, mantidos no biotério da Disciplina de Cirurgia 
Plástica  da UNIFESP, com ciclo claro/escuro, sem restrições alimentares, até o sétimo dia de pós-operatório. 
      Os animais foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos:  
Grupo C (n=8) – Controle. 
Grupo D (n=8) – Diabéticos. 
O Diabete Melito foi induzido no Grupo D através da injeção de aloxano monohidratado, na dose de 40mg/kg de peso, na concentração de 2%, através da veia peniana 
dos ratos. 
Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de cloridrato de tiletamina e cloridrato de zolazepam, na dose de 25 mg/kg. 
Os retalhos foram então realizados, seguindo modelo descrito por Ely PB, em trabalho publicado em Acta Cir Bras [serial online] 2003 Vol 18 Special Edition 
(Transverse rectus abdominis musculocutaneous flap (TRAM flap) – experimental model in rats).  
Ao final do sétimo dia de pós-operatório, os ratos foram novamente anestesiados, para medida das áreas de necrose do retalho, pelo método do gabarito de papel. O 
limite entre o tecido viável e o necrosado foi demarcado nos animais. O molde do retalho foi desenhado e recortado em papel vegetal, tendo sido aferido em balança de 
precisão, o que possibilitou a obtenção da relação entre tecido viável e necrótico em cada animal. 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  
Inicialmente foi feito um estudo teórico sobre os retalhos de músculo reto abdominal, com revisão da literatura e leitura de artigos científicos, para garantir subsídio para 
a parte prática.  Foi feita a curva de aprendizado, com operação de 6 (seis) ratos Wistar machos, não diabéticos, com realização de retalhos TRAM, para acurácia da 
técnica operatória.  Concluída a parte inicial, operou-se os ratos do grupo Controle. 
Foram operados 8 (oito) ratos Wistar machos, não diabéticos, com pesos variando entre 225 e 375 gramas, tendo ocorrido um óbito no primeiro dia pós operatório e 
um caso de autofagia do retalho. A análise do percentual de necrose nos ratos do grupo controle demontrou: 
(Rc 1 11,1%) (Rc 2 33,3%) (Rc 3 22,2%) (Rc 5 44,4%) (Rc 7 50,0%) (Rc 8 57,1%) 
 
Os animais do grupo diabético estão em fase de operação. Estão sendo utilizados 8 ratos Wistar EPM machos e adultos, com pesos variando entre 340 e 420g.   
Após avaliação pós operatória dos animais do grupo diabético, será realizado estudo estatístico, baseado no teste de Mann Whitney, para comparação dos resultados 
entre ambos os grupos.   
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0305/06  
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 Título: A linguagem em crianças portadoras de fissura lábio palatina : estudo de casos 
 Autores:  Chau, E. 
 Bolsista: Erika Chau   
 Orientador:  Selma Mie Isotani 
 Resumo: 
A linguagem é um sistema organizado de símbolos que combinados, representam o que está ao nosso redor. Estes símbolos são gestos, olhares sons, palavras entre 
outros. Este sistema é regido por regras os quais nos permite a compreensão dos significados destes símbolos. A metalinguagem é uma habilidade aprendida após a 
aquisição de todos aspectos da linguagem, e é a capacidade de um indivíduo em lidar com as eternas mudanças do ambiente. O desenvolvimento da linguagem segue 
etapas e é influenciado por fatores bio-psico-sociais e na falha em algum destes fatores, podem prejudicar o desenvolvimento da linguagem e conseqüentemente 
habilidades metalingüísticas.  
A fissura lábio-palatina é, uma anomalia congênita caracterizada como uma falha no fechamento de processos faciais embrionários. Indivíduos com fissura lábio-
palatina podem apresentar alterações de audição, fala, linguagem, ortodônticas, entre outras. O portador de fissura labiopalatina apresenta alterações 
anatomofuncionais que  facilitam o quadro de otites, resultando em perda auditiva do tipo condutiva. A audição flutuante afeta no desenvolvimento da fala e da escrita.  
Assim, este estudo tem por objetivo avaliar o desempenho da linguagem de 2 crianças portadoras de fissura lábio-palatina, de 6 anos e 4 meses e 8 anos e 6 meses, 
pacientes do ambulatório de terapia fonoaudiológica da Universidade Federal de São Paulo através do  Test of Language competence- Expanded Edition(TLC-E) O 
teste visa identificar alterações no desenvolvimento de linguagem nos aspectos semântico, lexical e pragmático, através de habilidades metalingüísticas, por meio da 
análise das respostas oral as questões apresentadas. O teste pode ser aplicado a crianças, adolescentes e jovens de 5 a 18 anos e apresenta dois níveis sendo 
aplicado de acordo com a idade do sujeito avaliado. O nível 1 é padronizado para crianças de 5 a 9 anos e o nível 2 padronizado para aqueles com 9 a 18 anos. O 
teste é composto por 4 subtestes Sentenças ambíguas; Compreensão auditiva; Expressão oral; Linguagem figurada. As respostas para cada subteste gera um escore 
bruto que pode ser convertido pelo escore padrão de acordo com o manual do de aplicação. Para este estudo foi utilizado nível 1, subteste 1 que avalia a capacidade 
da criança interpretar ambigüidade entre palavras(lexical).  
Na avaliação foi verificado que as duas crianças obtiveram resultados diferentes. A criança 1: do sexo masculino, 6 anos e 4 meses de idade, falou primeiras palavras 
com 2 anos de idade que indica atraso na aquisição da linguagem. Teve quadros de infecções freqüentes de ouvido até os 3 anos de idade e encontra-se em 
intervenção fonoaudiológica desde os 3 anos. A criança 2: é do sexo feminino, com 8 anos e 6 meses de idade, ficou internada desde o nascimento até 1 ano e 3 
meses de idade devido sua alimentação ser feita por sonda nasogástrica. Apresenta quadros constantes de infecções de ouvido desde o nascimento até hoje. Falou as 
primeiras palavras aos 2 anos de idade e encontra-se em intervenção fonoaudiológica desde os 2 anos de idade. 
A criança 1 obteve 12 pontos de escore padrão  encontrando-se com resultado dentro da média para idade e a criança 2 obteve 6 pontos de escore padrão 
encontrando-se no segundo desvio padrão abaixo  da média para idade. . 
Concluindo, o desenvolvimento da Linguagem pode estar comprometido em portadores de fissura labiopalatina, uma vez que foi verificado atraso na aquisição da 
Linguagem em ambos os casos, porém, o meio em que a criança está inserida parece ser primordial no desenvolvimento da Linguagem. Ambientes favoráveis à 
estimulação propiciam a adequação da Linguagem. Também deve-se considerar que o atendimento fonoaudiológico é de essencial importância desde o diagnóstico da 
Fissura. 
 
 Participantes: Erika Chau 
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 Título: Acuidade temporal e escuta dicótica em  pessoas com Esclerose Tuberosa associada ou não a 
epilepsia 

 Autores:  Bortolatto, N.O.; Gomes, L.S.; Pereira, L.D. 
 Bolsista: Nathalia Oliveira Bortolatto   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira 
 Resumo: 
Introdução: A Esclerose Tuberosa é atualmente conhecida por ser um distúrbio genético que afeta a diferenciação, proliferação e migração celular nos estágios iniciais 
do desenvolvimento, entre a 4º e a 8º semana de vida intra-uterina. Os túberes são encontrados mais comumente no cérebro, sem predileção por quaisquer lobos. As 
habilidades de processar sons, em conseqüência da formação dos tumores, podem estar acometidas, tendo como conseqüência atraso de linguagem. Objetivo: 
verificar e comparar a ocorrência de acometimentos do processamento auditivo quanto aos mecanismos de resolução temporal e de escuta dicótica em pessoas com 
esclerose tuberosa associadas ou não a epilepsia. Método: serão selecionados indivíduos, na faixa etária entre 6 e 20 anos, do sexo feminino e masculino que  são 
atendidos no GRAAC-IOP do complexo UNIFESP diagnosticados com  Esclerose Tuberosa. Os indivíduos serão reunidos em dois grupos segundo a presença ou não 
de epilepsia associada a esclerose tuberosa. Estes serão submetidos à avaliação auditiva, composta por Audiometria Tonal Limiar; Imitânciometria; Teste Dicótico com 
Dígitos; e teste de Detecção de Gap Randomizado. Resultado: Dentre os 11 indivíduos diagnosticados com esclerose tuberosa cujas informações foram fornecidas 
pelo IOP,  4 puderam ser encontrados e apenas 1, que se encaixou no critério faixa etária selecionada, compareceu para avaliação.  Este indivíduo, do sexo masculino, 
20 anos de idade, com diagnóstico de esclerose tuberosa e ausência de epilepsia foi avaliado. Os achados audiológicos obtidos foram normais para todos os 
procedimentos da  avaliação auditiva realizada. Sendo assim verificamos limiar de audibilidade, limiar de acuidade temporal e reconhecimento de fala em escuta 
dicótica normais. A principal dificuldade neste trabalho foi encontrar os indivíduos atendidos no IOP para convidá-los a participar deste projeto de pesquisa. 
Apoio:CNPq 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0565/07  
 
 Participantes: Nathalia Oliveira Bortolatto, Luciana Serrano Gomes, Liliane Desgualdo Pereira 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Distúrbios da Comunicação e Audição 

121 

 

 Título: APLICAÇÃO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM PACIENTES 
COM SÍNDROMES VESTIBULARES-ESTUDO PRELIMINAR 

 Autores:  Garcia, P.; Ganança, C.F.; Chiari, B.M. 
 Bolsista: Pamela Garcia   
 Orientador:  Brasilia Maria Chiari 
 Resumo: 
Tema: Aplicação de diferentes protocolos de Reabiltação Vestibular. Introdução: A reabilitação vestibular (RV) é um tratamento funcional aplicado em pacientes com 
distúrbios do equilíbrio corporal, que se baseia nos mecanismos relacionados à plasticidade neuronal do Sistema Nervoso Central (SNC), a fim de promover a 
estabilização visual durante os movimentos da cabeça, melhorar a interação vestíbulo-visual durante a movimentação cefálica, ampliar a estabilidade postural estática 
e dinâmica nas condições que produzem informações sensoriais conflitantes e diminuir a sensibilidade individual à movimentação cefálica (Ganança et al, 2004; Norré, 
1990). Objetivo: Comparar a eficácia terapêutica de dois protocolos de Reabilitação Vestibular (RV) nas diferentes síndromes vestibulares. Métodos: Participam desta 
pesquisa 20 sujeitos, de ambos os sexos, com idades a partir de 18 anos. Metade da amostra realizará exercícios baseados na estimulação do reflexo vestíbulocular 
(RVO) vertical e horizontal de Davis & O´Leary,1995 (grupo1) e a outra parte fará exercícios baseados no protocolo padronizado de RV Personalizada da UNIFESP-
EPM (grupo 2). A análise dos dados será realizada levando em consideração a queixa da anamnese e a evolução clínica do paciente na realização dos exercícios, 
além dos resultados obtidos na aplicação do questionário DHI (Dizziness Handicap Inventory (DHI), proposto por Jacobson, adaptado por Castro em 2003) e escala 
analógica de tontura pré e pós RV. Resultados parciais: Foram avaliados 8 pacientes, quatro de cada protocolo. No grupo 1, três são do sexo feminino e um é do sexo 
masculino, com idades entre 47 e 52 anos.  No grupo 2, três pacientes são do sexo masculino e um é do sexo feminino, com idades que variam entre 56 e 77 anos. Em 
ambos os grupos os pacientes foram diagnosticados com síndromes vestibulares periféricas irriatitivas ou deficitárias. Foi observada melhora nos quatro pacientes do 
grupo 1 em média de 32,74% na escala analógica de tontura e melhora de 66,39% em média nos quatro pacientes do grupo 2. No DHI os  quatro pacientes do grupo 1 
tiveram melhora de 33% em média e os quatro pacientes do grupo 2 tiveram melhora em média de 82%. O grupo 1 apresentou um resultado inferior em relação ao 
grupo 2. A análise parcial dos dados demonstrou uma diferença de 49% da média dos dois protocolos aplicados, o que demonstra uma melhora significativa na 
qualidade de vida dos pacientes que foram submetidos a RV personalizada. Conclusão: Os resultados parciais mostram que a combinação de diferentes recursos 
terapêuticos disponíveis recomendados para cada paciente produz resultados superiores em relação a aplicação de um protocolo específico. Esperamos que a análise 
total da pesquisa confirme esses resultados. Unitermos: Vertigem, Reabilitação Vestibular. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1599/06  
 
 Participantes: Pamela Garcia, Cristina Freitas Ganança, Brasília Maria Chiari 
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 Título: Aplicação do Rey Auditory Learning Verbal Test em adultos normais 
 Autores:  Teruya, L.C.; Ortiz, K.Z.; Minett, T.S.C. 
 Bolsista: Leila Cardoso Teruya   
 Orientador:  Karin Zazo Ortiz 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A memória operacional é um sistema de memória que envolve o estoque temporário e a manipulação de informações para o desempenho de uma 
vasta gama de atividades cognitivas (Baddeley e Hitch, 1974). Pouco se conhece sobre o desempenho da população brasileira em testes que avaliam esse tipo de 
memória. Um dos testes muito referenciados na literatura internacional é o Rey Auditory Learning Verbal Test (RALVT), que avalia a memória e o aprendizado.  
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho de adultos normais brasileiros no RALVT e investigar a influência das variáveis idade, sexo e escolaridade nos resultados obtidos, 
além de sugerir dados adequados para as variáveis consideradas.  
MATERIAL E MÉTODO:  Participaram do estudo 130 indivíduos normais, de ambos os sexos, com idades de 34 a 85 anos. O teste aplicado foi o RALVT, que consiste, 
basicamente, de 15 palavras lidas em voz alta para o sujeito cinco vezes consecutivas, cada uma seguida por um teste de lembrança. Há também um teste de 
evocação tardia e um de reconhecimento.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O desempenho geral no RALVT diminuiu com o aumento da idade. A escolaridade relacionou-se  positivamente aos escores em todos 
os subitens analisados, exceto no aprendizado, no qual não foi verificada influência. A variável sexo não influenciou os resultados em nenhum dos subitens analisados, 
com exceção da evocação tardia. De acordo com Spreen e Strauss (1998), as pesquisas com o RALVT  indicam que a idade afeta a performance no teste, porém, a 
influência do nível educacional e do sexo tem se mostrado menos consistente nos estudos realizados. No entanto, em nosso estudo, observamos o impacto da idade e 
da escolaridade nos resultados obtidos.  
CONCLUSÃO: As variáveis idade e escolaridade influenciaram consistentemente no desempenho da população brasileira no RALVT, devendo estes resultados serem 
considerados na avaliação clínica da memória. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0993/06  
 
 Participantes: Leila Cardoso Teruya, Karin Zazo Ortiz, Thaís Soares Cianciarullo Minett 
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 Título: Apreciação Musical em Portadores de Deficiência Auditiva Neurossensorial 
 Autores:  Mascarenhas, L. 
 Bolsista: Luciana Garcia Mascarenhas   
 Orientador:  Daniela Gil 
 Resumo: 
Acredita-se que o estímulo musical influencia na melhora das habilidades relacionadas ao processamento das informações acústicas e supra-segmentais, como o ritmo 
e entonação, que podem auxiliar no aprimoramento da inteligibilidade e da compreensão da fala. 
Espera-se que esta pesquisa se constitua em um pequeno passo para o conhecimento de possíveis aspectos que caracterizem a forma de escuta musical de pessoas 
com deficiência auditiva. Assim, é esperado que os resultados obtidos a partir da análise dos dados possam ser úteis àqueles que se interessam pela  utilização da 
música como meio de aprimoramento da audição remanescente e da linguagem.  
Este trabalho tem como objetivo levantar aspectos referidos por um grupo de deficientes auditivos em relação à audição de determinadas amostras musicais, em 
condição natural de escuta, ou seja, sem o auxílio de prótese auditiva. Serão analisadas as respostas destes indivíduos a um questionário,  buscando descobrir 
possíveis correlações entre os dados audiológicos, os dados de vivência musical pré e pós perda auditiva, de apreciação das músicas selecionadas e de sentimentos 
evocados por estas músicas.   
A amostra da pesquisa será composta por 25 indivíduos de ambos os sexos, entre 20 e 70 anos, portadores de deficiência auditiva neurossensorial, sem 
comprometimentos mentais ou cognitivos. Estes indivíduos serão selecionados entre os pacientes em atendimento no ambulatório de Fonoaudiologia da Universidade 
Federal de São Paulo. 
Para atingir o objetivo proposto, será aplicado um questionário que levantará dados de identificação pessoal, dados audiológicos, de vivência musical e de percepção e 
apreciação das músicas selecionadas. Para o preenchimento do questionário de apreciação musical, os indivíduos, primeiramente, ouvirão a gravação em CD de 
trechos de quatro músicas do repertório ocidental. Cada música contará com uma folha própria para preenchimento das respostas. A escuta será por meio de CD 
player, com uso de fones de ouvido, em nível de intensidade sonora referida pelo indivíduo como adequada à sua capacidade auditiva e ao seu conforto. 
A coleta de dados apresenta-se em estágio incipiente, com seis entrevistas realizadas. No entanto, embora reconheça-se as limitações atuais da amostra, algumas 
percepções e sinais preliminares parecem dignos de nota, a se confirmarem ou não com o desenvolvimento da pesquisa. Assim,  existe, aparentemente, tendência de 
convergência na capacidade de percepção dos deficientes auditivos pesquisados quanto ao número de instrumentos presentes nas músicas e também quanto ao 
andamento musical. Tal aspecto é fundamentado pelo menor desvio-padrão (medida da dispersão dos dados coletados) associado a essas duas variáveis. 
Os sentimentos provocados pelas músicas mostram-se por vezes paradoxais.  Uma mesma peça musical pode gerar reações, em tese, conflitantes, como alegria e 
tristeza, mesmo para um único indivíduo.  Até o presente momento, as maiores dispersões da amostra apresentaram-se na variável associada ao prazer causado pela 
música. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0471/07  
 
 Participantes: Luciana Garcia Mascarenhas 
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 Título: ATRIBUIÇÃO DE FALSAS CRENÇAS NO DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM DE 
PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN: UM ESTUDO DE CASO CONTROLE 

 Autores:  Pires, T.S; Silva, A.F.; Tamanaha, A.C; Perissinoto, J. 
 Bolsista: Tatiana Pires da Silva   
 Orientador:  Jacy Perissinoto 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: No desenvolvimento típico, a criança adquire a habilidade de falsa crença por volta dos 4 ou 5 anos de idade e tal habilidade é fundamental para a 
linguagem e inserção social. Ao estudarmos a Síndrome de Down, vemos que esta patologia sempre está relacionada a um grau de retardo mental e uma das áreas 
mais afetadas é a linguagem. Pesquisadores descrevem, que a linguagem destes indivíduos se desenvolve passando pelas mesmas fases de desenvolvimento de uma 
criança típica, porém de maneira mais lenta e incompleta.  
A hipótese que testamos foi a de que o portador da Síndrome de Down, cuja patologia apresenta associação com algum grau de prejuízo cognitivo, é capaz de atribuir 
falsa crença, ainda que em idade mais avançada quando comparado com indivíduos cujo desenvolvimento é típico. 
O objetivo do estudo foi avaliar a atribuição de falsa crença em portadores da Sindrome de Down.  
MÉTODOS: A amostra foi constituída por 11 crianças diagnosticadas, por equipe multidisciplinar, como portadoras da Síndrome de Down, sendo 36,4% apresentando 
Retardo mental Leve, 36,4% apresentando Retardo Mental Moderado e 27,3% apresentando retardo Mental Severo, sendo todas as crianças verbais, de ambos os 
sexos, na faixa etária entre 4 e 8 anos, com mediana em 7 anos, nível sócio econômico diverso (média de 4 salários mínimos por família), cujos pais apresentam em 
média 8,8 anos de estudo, e atendidas no Centro Espirita Lar Casas Andre Luis (Grupo Down). Além disso, foram avaliadas 85 crianças, sem alterações do 
desenvolvimento, na faixa etária entre 4 e 6 anos, com mediana em 6 anos, que apresentam média salarial de 1,8 salários mínimos por família, cujos pais apresentam 
em média 7,8 anos de estudo, matriculadas na escola municipal de educação infantil Neusa Maria Rossi, que foram pareadas com as crianças do Grupo Down (Grupo 
Controle). Utilizamos a aplicação do Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP), cujo objetivo é verificar o repertório lexical da criança através do 
reconhecimento de 125 figuras; e a adaptação da proposta original de Perner & Col (1987), cujo objetivo é avaliar a atribuição de falsa crença. Os resultados foram 
analisados considerando-se as respostas às questões de falsas crenças (corretas x incorretas), em ambos os grupos.  
RESULTADOS: Utilizando o teste da mediana, considerando-se 5% de significância, não se observou diferença estatisticamente significativa entre as faixas etárias no 
grupo controle para a pontuação convertida conforme a idade no TVIP, como era esperado. Porém observou-se mediana abaixo do primeiro desvio padrão em 43 
pontos, esperado para a faixa etária de 5 anos. Para as crianças com Síndrome de Down, esta mediana ficou abaixo da idade classificada como própria para aplicação 
do teste (3 anos), em 10 pontos. Para a análise estatística do Teste de Falsa Crença foi utilizado o teste Chi-quadrado. O grupo controle apresentou dificuldade em 
responder a questão referente à falsa crença na idade estudada, apresentando 69,4% de acertos, porém mostrou significativo aumento entre as faixas etárias. O grupo 
Down também apresentou baixo número de respostas certas, 18,2%, porém mostrou maior relação entre grau de retardo mental do que em função da idade. Quanto à 
compreensão da situação em si, as crianças do Grupo Controle apresentaram 98,8% de acerto, enquanto que apenas 36,4% das crianças do Grupo Down foram 
capazes de compreender. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que crianças portadoras da Síndrome de Down são capazes de atribuírem estados mentais a outros e a si próprios desde que o nível de 
retardo mental seja leve, independentemente do sexo. Outra observação importante foi que crianças, com desenvolvimento típico, de nível sócio econômico baixo 
cujos pais apresentam poucos anos de escolaridade podem ser menos estimuladas e, conseqüentemente, apresentarem vocabulário restrito e atraso no 
desenvolvimento das habilidades de falsa crença. 
 
 Participantes: Tatiana Pires da Silva, Amanda Fernandes da Silva, Ana Carina Tamanaha, Jacy Perissinoto 
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 Título: ATRIBUIÇÃO DE FALSAS CRENÇAS NO DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM DE 
PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA: UM ESTUDO DE CASO CONTROLE 

 Autores:  Silva, A.F.; Pires, T.S; Tamanaha, A.C; Perissinoto, J. 
 Bolsista: Amanda Fernandes da Silva   
 Orientador:  Jacy Perissinoto 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Patologias como Autismo Infantil e Síndrome de Asperger, são manifestadas por um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da 
interação social, comunicação e repertório restrito de atividades e interesses. Essas manifestações variam dependendo do nível de desenvolvimento e da idade do 
indivíduo. Dentre as manifestações presentes em portadores do Espectro Autista, a incapacidade de atribuir falsas crenças tem sido investigada por ser uma falha 
subjacente aos desvios sociais e de comunicação presentes nestes indivíduos. A ausência da capacidade em atribuir falsa crença presentes em portadores do 
Espectro Autista pode justificar as dificuldades sociais e de comunicação, característica dessa patologia. Estudos mostram que o desempenho de portadores da 
Síndrome de Asperger, em provas de Teoria da Mente, é sempre melhor, na comparação com sujeitos Autistas.  
O objetivo deste estudo é avaliar a atribuição de falsa crença em portadores do Espectro Autista. 
MÉTODOS: A amostra deste estudo foi constituída por 13 crianças verbais, 2 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, faixa etária de 5 anos e 6 meses a 14 anos, 
diagnosticadas por equipe multidisciplinar como portadoras de Autismo Infantil (6) e de Síndrome de Asperger (7) e atendidas em terapia fonoaudiológica semanal – 
Grupo Espectro Autista (GEA). Como Grupo Controle (GC), foram avaliadas 85 crianças, sem alterações do desenvolvimento, na faixa etária de 4 anos e 9 meses a 6 
anos e 6 meses, de ambos os sexos, matriculadas na Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Maria Rossi.  Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição onde foi realizada. No procedimento desse estudo foi aplicado o Teste de Vocabulário por Imagem Peabody – TVIP (Capovila, Capovila, 
1997), que tem como objetivo avaliar o desenvolvimento lexical no domínio receptivo, além disso, utilizamos para a verificação de falsa crença a adaptação da proposta 
original de Perner, Leekam & Wimmer (1987). Onde foi utilizada uma caixa de lápis de cor vazia em cujo interior foi depositado apenas clipes, para evitarmos 
distratores. Foram feitas as seguintes perguntas: 1. Essa caixa é do que?; 2. O que você acha que tem dentro dessa caixa?; 3. Você sabe o que é isso? E por último: 
4. O que você acha que a sua professora irá responder quando eu perguntar o que tem dentro da caixa se apenas a tivesse visto fechada?  
RESULTADOS: Na análise estatística do TVIP utilizamos o teste da mediana, considerando-se 5% de significância e encontramos que a pontuação média do GC na 
faixa etária de 4a e 6m – 5a e 5m foi de 83,3 % e na faixa etária de 5a e 6m – 6a e 5m foi de 74,1%, enquanto do GEA a pontuação média dos Asperger foi de 32,3% e 
dos Autistas foi de 2,5%, mostrando diferença estatisticamente significantes entre os grupos e entre os sub-grupos do GEA. Para análise do Teste de Falsa Crença 
utilizamos o teste Chi-Quadrado e observamos que na questão relacionada à Falsa as crianças portadoras de Síndrome de Asperger (43%) quando comparadas com 
crianças Autistas (zero) obtiveram resultado estatisticamente significativo, porém quando comparadas com o GC (69%) o desempenho do GEA é rebaixado. 
CONCLUSÃO: Esses dados indicam que a falha na Falsa Crença parece ser uma característica específica do Espectro Autista, principalmente no Autismo Infantil, 
confirmando as premissas estabelecidas na literatura.  
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 Título: Avaliação audiológica em pacientes portadores da seqüência de möebius 
 Autores:  Souza, M.R.F.; Azevedo, M.F. 
 Bolsista: Marília Rodrigues Freitas de Souza   
 Orientador:  Marisa Frasson de Azevedo 
 Resumo: 
A Seqüência de Möebius consiste em uma paralisia congênita e não progressiva do VI e do VII par craniano, podendo envolver também outros pares, tais como o III, 
IV, V, VIII, XI, X e XII, e ocorre, na maioria das vezes, bilateralmente. Tal paralisia compromete funções motoras e sensoriais. Dentre as possíveis alterações cita-se 
fronte achatada e estreita; expressão facial reduzida; estrabismo convergente; ptose palpebral; excesso de abertura das pálpebras com diminuição do pestanejar; 
pregas epicânticas; hipertelorismo; ausência de reflexo palpebral; lábios pequenos, evertidos e permanentemente abertos; atrofia de língua e masseter; micrognatia; 
nariz proeminente, sem pregas nasolabiais e ponte alargada; aplasia do peitoral; alterações variadas de pés e mãos e alterações neurológicas. Quanto aos aspectos 
otológicos, é possível a ocorrência de deformidades no pavilhão auricular e orelhas calciformes. Também há relatos de alterações de orelha média e interna, sem 
informações acerca da possibilidade de perda auditiva. No Brasil, a incidência de casos de Seqüência de Möebius tem aumentado nos últimos anos. O crescimento da 
população acometida por esta doença possivelmente está relacionado com a popularização do uso de misoprostol como abortivo, droga comercialmente conhecida 
como Cytotec®, pertencente ao grupo das prostaglandinas E1, e indicada para o tratamento de úlcera gástrica e duodenal. O presente trabalho teve como objetivo 
realizar a avaliação audiológica e, deste modo, verificar a ocorrência de perda auditiva, caracterizando seu tipo e seu grau, em pacientes acometidos pela Seqüência 
de Möebius. Foram avaliados 12 pacientes atendidos no Ambulatório de Distúrbios da Comunicação Humana da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (3 do 
sexo feminino e 9 do sexo masculino), com idade variando de 1 mês a 13 anos completos. Nas crianças com idade inferior a três anos foi realizada a observação 
comportamental. As crianças com idade entre três e cinco anos foram submetidas à audiometria lúdica e naquelas com idade acima de cinco anos foi realizada a 
audiometria tonal liminar. Foram também realizadas as medidas de imitância acústica  e a pesquisa das emissões otoacústicas. Em pacientes com suspeita de perda 
auditiva neurossensorial foi realizada a pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos de Curta Latência, como forma complementar de diagnóstico. Os principais 
resultados encontrados foram: 8 pacientes (66,6%) com comprometimento condutivo, destes 3 (37,5%) com comprometimento unilateral e 5 (62,5%) com 
comprometimento bilateral. Quanto à causa do comprometimento condutivo, 4 (50,0%) apresentaram otite e 4 (50,0%) apresentaram disfunção tubária. Foram 
encontrados 2 pacientes (16,7%) com comprometimento neurossensorial, sendo 1 (50,0%) bilateral, com perda assimétrica de grau moderado a severo na orelha 
direita e de grau leve a moderado na orelha esquerda,  e 1 (50,0%) unilateral, com perda auditiva de grau leve à orelha esquerda. Dos pacientes avaliados, 2 (16,7%) 
apresentaram audição normal. Estes resultados mostram a grande prevalência de perda auditiva condutiva nessa população, o que provavelmente se deve à hipotonia 
da musculatura perioral, à respiração bucal e à paralisia dos músculos do palato mole, importantes no mecanismo de contração da tuba auditiva e regulação pressórica 
da orelha média. Além disso, os resultados também mostram a possibilidade de ocorrência de perdas auditivas neurossensoriais nessa população. 
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 Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS SUBMETDOS À REABILITAÇÃO 
VESTIBULAR PERSONALIZADA 

 Autores:  Rosis, A.C.A.; Ganança, C.F. 
 Bolsista: Ana Carolina Argondizo de Rosis   
 Orientador:  Cristina Freitas Ganança 
 Resumo: 
Introdução: O envelhecimento pode vir acompanhado de perda das funções e, na velhice, a manutenção da autonomia está diretamente ligada à qualidade de vida. 
Vertigem, desequilíbrio e tontura são queixas freqüentes nos idosos, 34% desses pacientes (entre 65 e 74 anos) restringem suas atividades físicas diárias por causa da 
tontura. A Reabilitação Vestibular (RV) é um instrumento eficaz no combate aos sintomas e sinais clínicos relacionados às disfunções vestibulares. É constituída por 
exercícios específicos de olhos, cabeça e/ou corpo que estimulem a compensação vestibular por meio da neuroplasticidade do Sistema Nervoso Central. É possível 
avaliar a qualidade de vida de pacientes com disfunções vestibulares com o questionário Dizziness Handicap Inventory (DHI), proposto por Jacobson, Newman (1990). 
Na literatura pesquisada, encontramos em nosso meio, poucos estudos avaliando a eficácia da RV em pacientes idosos por meio do DHI. Objetivo: Verificar a eficácia 
da Reabilitação Vestibular Personalizada em idosos com disfunção vestibular através da análise do questionário DHI pré e pós a reabilitação, analisando também a 
evolução de cada aspecto do DHI (físico, emocional e funcional) separadamente. Método: Foram selecionados e analisados os prontuários de pacientes com mais que 
65 anos que participaram da Reabilitação Vestibular nos anos de 2004 até 2007 no Setor de Otoneurologia da UNIFESP-EPM. Foram analisados os resultados do DHI 
pré e pós RV, assim como de seus três subdomínios (aspecto físico, aspecto funcional e aspecto emocional). Resultados Preliminares: A amostra era formada de 16 
pacientes, sendo 7 homens e 9 mulheres, com idades entre 64 e 77 anos. Todos os participantes apresentavam tontura e/ou desequilíbrio crônico e presença de 
síndrome vestibular periférica. Segundo a análise dos resultados do DHI pré e pós RV, dos 16 pacientes, 87,5% apresentou melhora na resposta global do DHI, 12,5% 
apresentaram os mesmos resultados na pontuação total. Segundo os aspectos físicos, 87,5% apresentou melhora e 12,5% pioraram. Os mesmos resultados foram 
obtidos nos aspectos funcionais e nos emocionais: 75% melhoraram, 12,5% permaneceram com o mesmo score e 12,5% pioraram. Conclusões: A reabilitação 
vestibular personalizada mostrou-se eficaz na melhora da qualidade de vida da população idosa, devido à mudança dos valores dos aspectos funcionais, físicos e 
emocionais do DHI. Observamos uma melhora nos scores dos três aspectos do handicap na maioria dos pacientes, sendo o aspecto físico o que apresentou maior 
porcentagem de melhora. O Dizziness Handicap Inventory mostrou-se uma ferramenta eficaz para quantificar e qualificar a melhora observada nessa população.  
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 Título: Caracterização da fluência verbal em indivíduos dependentes de álcool e drogas - estudo preliminar 
 Autores:  Paes, S.M.; Schiefer, A.M. 
 Bolsista: Sabrina Mazzer Paes   
 Orientador:  Ana Maria Schifer 
 Resumo: 
Introdução: A fluência da fala pode ser entendida como o produto da integração harmônica entre o processamento auditivo, de linguagem e fala, bem como dos centros 
de controle das emoções e da memória (Andrade, 2000). Segundo Oliveira et al (2006), indivíduos dependentes químicos apresentam alterações crônicas na fala, 
decorrentes do uso contínuo de uma ou mais drogas. O objetivo deste estudo é verificar os aspectos da fluência verbal em indivíduos recém internados em uma clínica 
de recuperação de álcool e drogas. Método: Este trabalho teve início após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP. Os indivíduos que 
aceitaram participar do projeto assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram selecionados 18 indivíduos do sexo masculino, de 19 a 53 anos de 
idade (média: 32,97 anos; ± 10,40 anos), que faziam uso de álcool e/ou de múltiplas drogas psicotrópicas por mais de 4 anos, com abstinência de pelo menos 7 dias. 
Estes indivíduos eram recém internos da clínica de recuperação de dependentes químicos “Associação de Promoção Humana - Grupo AMA”, na cidade de Pilar do 
Sul, interior do Estado de São Paulo, durante o segundo semestre de 2006 e o primeiro de 2007 (período da coleta). Foram excluídos da pesquisa os sujeitos que 
apresentaram, durante a entrevista, antecedente familiar para gagueira ou queixas de distúrbios da comunicação que antecedem o período da dependência química. 
Para a coleta dos dados foi solicitado aos participantes o preenchimento de um protocolo com perguntas referentes ao uso de drogas. Para a verificação da fluência 
verbal, amostras de fala espontânea foram gravadas em fita K-7, em ambiente silencioso, pela própria pesquisadora. Para analisar os aspectos de fluência, cada 
amostra de fala foi transcrita e, em seguida, foram aplicados critérios descritos na literatura: tipologia das disfluências, freqüência de rupturas e velocidade de fala 
(Campbell & Hill, 1994; ASHA, 1999; Andrade, 2000). Resultados: Os dados preliminares obtidos de 10 indivíduos que utilizavam álcool e drogas concomitantemente 
evidenciaram uma freqüência de disfluências normais/típicas acima da média da população brasileira (8,62%) em 8 participantes, com predomínio de hesitação e 
interjeição. Foi observada também, uma freqüência de disfluências gagas/atípicas acima da média brasileira (0,47%) em 9 indivíduos, com predomínio de disfluências 
do tipo prolongamento. Além disso, foram observadas, em 9 indivíduos, taxas de velocidade articulatória e de produção de informação acima da média brasileira 
(237,67 sílabas/minuto e 128,70 palavras/minuto respectivamente). Conclusão: No grupo de indivíduos dependentes de álcool e drogas que participaram desta 
pesquisa houve comprometimento da fluência verbal quando comparados aos padrões de normalidade da população brasileira. Estes achados são sugestivos de que o 
uso contínuo de uma ou mais drogas podem levar os indivíduos a apresentarem alterações crônicas na fala. 
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 Título: Caracterização da Linguagem de Crianças com Leucinose pelos Pais - Estudo Preliminar 
 Autores:  Pereira, T.V.; Guedes, Z.C.F. 
 Bolsista: Thais Vieira Pereira   
 Orientador:  Zelita Caldeiras Guedes 
 Resumo: 
Introdução:  
Os erros inatos de metabolismo causam as doenças metabólicas hereditárias resultando na falta de atividade de uma ou mais enzimas específicas ou defeitos no 
transporte de proteínas. A maioria das doenças é de herança autossômica recessiva, mas elas podem ser de herança ligada ao X ou mitocondriais. Por esse motivo, 
deve ser investigada a história familiar de consagüinidade entre os pais, de irmãos falecidos no período neonatal ou de morte súbita, ou outros casos na família.  
Quando o diagnóstico clínico demora a ser definido, as conseqüências podem ser o acúmulo de substâncias normalmente presentes em pequenas quantidades no 
organismo, deficiência de produtos intermediários e finais do metabolismo ou excesso deles. 
Segundo Valadares (1996) os sintomas podem iniciar nas primeiras horas até as primeiras semanas de vida. Em outros casos, a manifestação pode ocorrer depois de 
meses, quando um evento desencadeie o catabolismo ou até que uma mudança alimentar desequilibre bioquimicamente o organismo.  
Segundo Saudubray (2001) as doenças metabólicas hereditárias são classificadas em Grupo I, Grupo II e Grupo III. De acordo com Saudubray (2004), as doenças do 
Grupo II são caracterizadas pelo erro inato de metabolismo intermediário, que produz intoxicação aguda (acidose metabólica, võmito, letargia, desidratação) ou crônica 
(retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, luxação do cristalino) por acúmulo de toxinas próximas ao bloqueio metabólico. Alguns de seus exemplos são os 
defeitos no metabolismo de aminoácidos, como ocorre na fenilcetonúria, ácidos orgânicos, ciclo da uréia e intolerância a açúcares, como na frutosemia e galactosemia. 
Nessas doenças, há intervalos sem sintomas relacionados a ingestão de alimentos. O início é tardio e as ocorrências intermitentes.   
Para Saudubray (2004), a leucinose, ou doença da urina do xarope de bordo, tem na sua forma clássica, manifestação é precoce, ocorrendo entre o quarto e sétimo 
dia de vida, através de alteração do estado de consciência, dificuldade de sucção e recusa alimentar, ocasionando perda de peso e sinais neurológicos de intoxicação. 
A evolução natural da doença sem tratamento é caracterizada por um agravamento progressivo até ao estado de coma profundo associada ao cheiro característico da 
urina. A forma sub-aguda, de início um pouco mais tardio, apresenta-se clinicamente como uma encefalopatia com atraso mental, hipotonia grave, posicionamento da 
cabeça para trás (em opistótono) e atrofia cerebral de evolução muito grave. A forma intermitente pode surgir em qualquer idade, apresentando-se clinicamente sob a 
forma de crises recorrentes de coma ceto-acidótico.  
A progressão da doença é rápida, com aumento da letargia, convulsões e respiração irregular, que se não forem devidamente tratadas levam a coma e óbito. Segundo 
relatado por Pollitt et al (1997) os pacientes que não forem tratados podem apresentar retardo mental severo, espasticidade muscular e cegueira. 
Saudubray (2004) escreveu que o diagnóstico da leucinose é baseado na confirmação laboratorial dos valores elevados de leucina, isoleucina e valina no plasma e 
urina. O tratamento inclui uma dieta com a utilização de fórmula metabólica, com o objetivo manter os níveis dos aminoácidos de cadeia ramificada normais e oferecer 
quantidades adequadas de energia, proteína e outros nutrientes para o crescimento e desenvolvimento normais. 
Objetivo: 
Identificar os padrões de linguagem de pacientes com leucinose, verificando quais as alterações características dessa população. 
Metodologia:  
A partir da necessidade de se investigar a linguagem de pacientes com leucinose, optamos pela aplicação de questionário aos pais para verificar as alterações 
características dessa população. 
Para tanto, selecionamos pais de crianças a partir de 2 anos que apresentam leucinose, acompanhados no Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo - 
UNIFESP – EPM, que serão comparadas com crianças normais de mesma idade.  
A amostra da pesquisa foi composta inicialmente da leitura do protocolo de pacientes portadores leucinose, que apresentam defeito no metabolismo intermediário, 
causando intoxicação aguda e crônica, por acúmulo de toxinas próximas ao bloqueio metabólico. 
Tais prontuários foram analisados e organizados. Posteriormente, os pais dos pacientes responderam o Questionário para os Pais do protocolo PLS-4. As respostas 
dos pais foram transcritas e analisadas, identificando as manifestações comuns descritas pelos pais entre cada criança. Os pais das crianças normais também 
responderam o mesmo questionário e as respostas transcritas e analisadas, como no outro grupo. As respostas entre os dois grupos foram comparadas.  
Resultados parciais: 
Na comparação entre as respostas dos pais de crianças que apresentam Leucinose e crianças normais, encontrou-se atrasos no desenvolvimento de linguagem 
receptiva e linguagem expressiva no primeiro grupo. 
Espera-se que com a análise dos resultados dos demais pacientes da amostra, os atrasos na linguagem receptiva e expressiva mantenham-se nos pacientes com 
Leucinose.  
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 Título: Caracterização do vocabulário receptivo e processamento auditivo em crianças nascidas pré-termo e 
de baixo peso 

 Autores:  Fonseca, R.S.; Rosis, A.C.A.; Isotani, S.M.; Perissinoto, J. 
 Bolsista: Renata Souza Fonseca   
 Orientador:  Jacy Perissinoto 
 Resumo: 
Com o avanço tecnológico nas unidades de terapia intensiva (UTIs) e o avanço médico – científico na neonatologia ocorridos nos últimos anos temos encontrados um 
número crescente de indivíduos prematuros e de baixo peso sobreviventes. Pesquisas na área relatam que estes indivíduos possuem entre sete e dez vezes mais 
chances de apresentarem alterações de linguagem em idade escolar, dentre elas déficit de vocabulário, prejuízos de linguagem receptiva e expressiva, dificuldades 
escolares e de aprendizado, prejuízos na recepção e processamento de informações verbais, dificuldade de compreensão auditiva, expressão complexa, memória 
auditiva, raciocínio verbal e atraso no desenvolvimento de fala. Esta maior propensão a alterações de linguagem, para alguns autores, parece ser explicada pelo atraso 
maturacional a que estes indivíduos estão expostos devido à prematuridade. Alguns estudos referem que alterações de linguagem podem acorrer em conseqüência de 
alterações de processamento auditivo. Pesquisas recentes têm referido que o prematuro, apesar de apresentar atraso no desenvolvimento auditivo nos primeiros anos 
de vida, passa por um fenômeno conhecido como “catch up”, em que alcançaria o estágio de desenvolvimento normal, por volta dos 3 anos de idade. No entanto, 
existem poucos estudos que demonstrem o desenvolvimento auditivo destes indivíduos nos anos seguintes e que expliquem às alterações linguagem, encontradas nos 
mesmos em idade pré-escolar e escolar. Assim este estudo visa verificar a concomitância entre alterações de linguagem receptiva e de processamento auditivo em 
crianças nascidas pré-termo e de baixo peso entre 4 e 8 anos de idade. Método: Este é um estudo retrospectivo observacional, realizado sob o CEP: 163/07. Foi 
realizada a análise de 12 prontuários de pacientes do programa de acompanhamento de prematuros do Hospital São Paulo/ UNIFESP em que foram considerados 
para a análise os dados: desempenho no teste de vocabulário por imagens – TVIP, desempenho nas provas da avaliação simplificada do processamento auditivo, 
idade gestacional ao nascer, peso ao nascer, apgar, idade e escolaridade dos pais. A amostra foi composta por 7 indivíduos do sexo masculino (58%) e 5 individuos do 
sexo feminino (42%), com idades entre 4 e 8 anos que haviam realizado avaliação do processamento auditivo e de vocabulário receptivo entre os anos de 2001 e 
2006. Para a avaliação de linguagem receptiva foi utilizado o teste Peabody- TVIP proposto por Capovilla e Capovilla (1997), o número de acertos foi ponderado 
segundo a classificação proposta pelos autores  e os resultados foram classificados como: acima da média 2 desvios padrão, acima da média 1 desvio padrão, média, 
abaixo da média 1 desvio padrão, abaixo da média 2 desvios padrão. Para a avaliação do processamento auditivo foram realizados os testes: localização de fonte 
sonora, memória seqüêncial verbal e não verbal, propostos por Pereira e Schochat (1997). Os resultados foram classificados como alterado ou normal em cada teste e 
ordenados por competência auditiva (localização, discriminação de sons verbais e não-verbais em seqüência). O peso ao nascimento foi classificado segundo  a OMS 
(2000) como adequado, baixo peso e extremo baixo peso. Dentre os dados de idade e escolaridade dos pais, 3 indivíduos apresentaram paternidade ausente ou 
desconhecida e 1 indivíduo apresentou maternidade ausente, sendo este criado por outro familiar (a tia).Método Estatístico:  
A análise estatística foi realizada para investigar possíveis associações entre a caracterização do vocabulário receptivo e o processamento auditivo por meio de 
estatísticas descritivas e teste exato de Fisher;  
Resultados: Os resultados parciais indicaram desempenho de linguagem receptiva médio em 42% do indivíduos, acima da média 1 desvio em 8 % dos indivíduos, 
abaixo da média 1 desvio padrão em 42% dos individuos, 2 desvios padrão abaixo da média em 8% dos individuos. Quanto à avaliação do processamento auditivo foi 
encontrado 92% dos indivíduos adequados e 8% de indivíduos alterados para as competências localização de fonte sonora e discriminação de sons verbais em 
seqüência, para a competência discriminação de sons não-vebais em seqüência 77% dos indivíduos apresentaram resultados dentro da normalidade e 33% de 
indivíduos possuem esta competência alterada. Os resultados não indicam relação entre o peso ao nascer, idade gestacional ao nascer, apgar e idade dos pais. No 
entanto, indicam a escolaridade dos pais como fator interveniente do desempenho no teste de linguagem receptiva e concordância entre o desempenho nas provas de 
avaliação do processamento auditivo e de vocabulário receptivo. Conclusão parcial: Os resultados parciais indicam que há concordância entre a presença de alteração 
de processamento auditivo e alteração de vocabulário receptivo em indivíduos prematuros e de baixo peso entre 4 e 8 anos de idade. 
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 Título: Comparação dos ajustes laríngeos de instrumentistas de sopro durante o canto, o assobio e a 
execução sonora de seus instrumentos: resultados preliminares. 

 Autores:  Bueno, A.C.; Silveira, P.A.L; Gielow, I 
 Bolsista: Adriana Costa Bueno   
 Orientador:  Ingrid Gielow 
 Resumo: 
A literatura existente sobre as relações fisiológicas em tocadores de instrumentos de sopro é escassa; a maioria dos trabalhos concentra-se em distúrbios de âmbitos 
respiratórios, neurológicos e musculares. No entanto, existem poucos relatos sobre a configuração e os ajustes laríngeos existentes ao tocar um instrumento de sopro. 
No passado, acreditava-se que as pregas vocais não atuavam durante a produção do som com instrumentos de sopro, havendo esforços somente exercidos pelas 
musculaturas respiratória e oromandibular, enquanto que a laringe estaria aberta para a passagem do ar (Eckley, 2006). Atualmente, sabe-se que no ato de tocar um 
instrumento de sopro, as pregas vocais ficam em posição paramediana, servindo de suporte à passagem de ar (Duarte, 2005). Existe um estudo mostrando que 
enquanto saxofonistas tocam, sua laringe permanece em posição baixa constante, equivalente àquela do ato de cantar. O vestíbulo laríngeo é ligeiramente estreitado 
e, após a abdução na inspiração, as pregas vocais são parcialmente aduzidas durante a execução do tom produzido pelo instrumentista de sopro (Weikert & 
Schlomicher-Thier, 1999). Nosso propósito foi investigar os ajustes laríngeos que ocorrem durante a execução de uma escala musical com um instrumento de sopro, e 
compará-los com os ajustes laríngeos observados durante a emissão vocal e o assobio da mesma escala. Realizou-se um estudo preliminar, por meio da 
videonasofibrolaringoscopia flexível, envolvendo nove instrumentistas de sopro. Cada indivíduo tocou uma escala musical, com seu respectivo instrumento, cantou 
essa mesma escala, com a vogal [e], e a assobiou. Os parâmetros encontrados na configuração laríngea foram analisados e comparados, considerando as seguintes 
variáveis: posição das pregas vocais; participação de pregas vestibulares; constrição ântero-posterior; movimento vertical da laringe; movimento de aritenóides; 
elevação laríngea e constrição da faringe. Os resultados preliminares permitiram observar uma participação ativa de toda a porção glótica e supraglótica durante as 
execuções das escalas cantadas, bem como das tocadas e assobiadas. Em todos os indivíduos, ao assobiar a escala, e em oito desses ao tocar, as pregas vocais 
ficaram em posição paramediana; já ao cantar, em todos, ficaram em posição mediana. Em 2 indivíduos observou-se um afastamento de aritenóides durante a 
execução tocada e a assobiada da escala ascendente, e uma aproximação das aritenóides durante a escala descendente. Somente 1 indivíduo apresentou 
participação de pregas vestibulares ao tocar e ao cantar. Ao tocar, 5 instrumentistas apresentaram aumento da constrição ântero-posterior na escala ascendente e 
diminuição desta na escala descendente. Dois instrumentistas apresentaram constrição da faringe ao tocar. Todos os indivíduos tiveram aumento na elevação laríngea 
ao cantar a escala ascendente e diminuição durante a escala descendente, o que não se observou no assobio e na execução do instrumento. Observou-se, então, que 
houve participação de toda a região glótica e supraglótica durante a execução sonora dos instrumentistas de sopro; muitas dessas configurações se assemelharam 
com as apresentadas ao assobiar e ao cantar, mas não foram correlacionáveis. Isto permite concluir que o trato vocal é um participante ativo quando se tocam 
instrumentos de sopro, mas com ajustes individuais para cada função estudada.  
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 Título: Efeitos da Exposição a Ruído Ocupacional, medidos por um Questionário de Auto-avaliação. 
 Autores:  Balbino, L.O.; Gil, D. 
 Bolsista: Ludimila Oliveira Balbino   
 Orientador:  Daniela Gil 
 Resumo: 
Introdução: 
O ruído já faz parte do nosso dia-a-dia. Este fato inicia-se cada vez mais cedo, o bebê, e depois a criança, terá ao seu redor brinquedos que podem atingir 100 dB (A) 
(CELANI, 1991) e eletrodomésticos que produzem ruídos de semelhante intensidade. Quando se tornar um adolescente, serão agregados a essa exposição seus 
hábitos de lazer (motocicleta, discoteca, walkman) e o ruído urbano. Ao entrar na fase adulta, esse indivíduo poderá passar de 8 a 12 horas por dia, em média, exposto 
a elevados níveis de pressão sonora em seu ambiente de trabalho. 
Os efeitos do ruído podem variar desde uma alteração passageira até perdas auditivas irreversíveis. Além das alterações diretas à audição, o ruído também pode 
provocar outras alterações de ordens neuro-vegetativa e psicossomática, tais como: cefaléia, insônia, irritabilidade e tendências agressivas. Portanto, a prevenção do 
trabalhador contra o ruído não busca somente a prevenção da perda auditiva, mas também a de toda gama de distúrbios a ele relacionados (PIVANTE; KIKUCHI, 
2005). 
A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é a perda auditiva provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído. Configura-se como uma perda auditiva do 
tipo neurossensorial, pois afeta a cóclea do indivíduo, isso significa que a PAIR é um tipo de perda auditiva irreversível; geralmente bilateral e progressiva com o tempo 
de exposição ao ruído; manifesta-se inicialmente nas freqüências altas, na faixa dos 3.000 aos 6.000Hz.  O grau da Deficiência Auditiva pode variar de leve a severo. 
Apresenta-se, geralmente, após três anos de exposição aos ruídos e mostra tendência de estabilização nas altas freqüências após 15 anos de evolução (SILVA; da 
COSTA, 1998).  
O objetivo deste estudo é verificar a eficácia de um questionário de auto-avaliação, em diferenciar os efeitos da exposição a ruído em trabalhadores de uma indústria 
do Vale do Paraíba, comparando as respostas pré e pós exposição em setores com diferentes níveis de ruído. 
 
Método: 
Foi utilizado um questionário de auto-avaliação, relacionado ao estresse ocupacional, proposto por COVOLAN (1989). Foram selecionados indivíduos com idades entre 
18 e 55 anos, do sexo masculino, usuários ou não de EPI (Equipamento de Proteção Individual), expostos a ruído ocupacional, de intensidade igual ou superior a 85 
dB NPS, por no mínimo 3 anos. 
O ruído foi medido em todos os setores da empresa, por meio de um medidor de nível de pressão sonora, para serem selecionados os setores de maior e menor ruído. 
O questionário foi aplicado duas vezes no mesmo indivíduo, antes e após a jornada de trabalho em dias diferentes. 
 
Resultados: 
O questionário aplicado mostrou que além das alterações diretas à audição, o ruído também pode provocar outras alterações neuro-vegetativa e psicossomática, tais 
como cefaléia em 60% dos trabalhadores, insônia em 45% e 50% deles se irritam com qualquer coisa. 
Foi verificado que os trabalhadores não apresentam respostas significativas com relação à audição, tal como zumbido no ouvido, verificado em apenas 13% deles. 
Entre as respostas mostradas, ressaltou-se o grande número de trabalhadores, do grupo pesquisado, que referiu um ou mais sintomas de ordem psicológica e 
emocional. Isto confirma os achados que descrevem tais alterações, como conseqüência da exposição a ruídos excessivos. 
Foram relatados também problemas digestivos, tais como úlceras e diarréia, em 35% dos trabalhadores.  
Foi verificado um número pouco significativo de respostas afirmativas a problemas cardíacos. Este fato pode ser devido à dificuldade de detectar tal alteração. 
Foram verificadas respostas negativas com relação ao cansaço físico e emocional. Em relação ao cansaço físico, aproximadamente, 45% dos trabalhadores já 
levantam de manhã cansados, 40% sente exaustão física, 55% sentem que seus músculos estão sempre tensos. Já em relação ao emocional 50% já chegam 
desanimados para trabalharem, 55% ficam esgotados emocionalmente, 70% sentem vontade de ficarem sozinhos, 50% sentem angústia e 55% ficam esgotados 
emocionalmente. 
 
Conclusão: 
Não foram encontradas diferenças significativas entre as respostas apresentadas pelos indivíduos dos diferentes setores selecionados, antes e após a jornada de 
trabalho, através do questionário de auto-avaliação utilizado. 
Entretanto, os resultados nos permitem verificar a importância da pesquisa dos aspectos extra-auditivos do ruído, que merecem igual importância, tanto que alguns 
autores consideram esses efeitos mais relevantes até que a própria surdez ocupacional. 
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 Título: Eficácia da Reabilitação Vestibular Personalizada em Idosos: Um Estudo Retrospectivo 
 Autores:  Comote, V.R. 
 Bolsista: Vivian Ribeiro Comote   
 Orientador:  Cristina Freitas Ganança 
 Resumo: 
Introdução: As estruturas que controlam o equilíbrio corporal sofrem a ação da idade e causam, nos idosos, alterações otoneurológicos que podem apresentar 
sintomas como tonturas, desequilíbrios, quedas, zumbidos, distúrbios da audição, entre outros. A Reabilitação Vestibular, que é uma terapia baseada em exercícios 
físicos que visam estimular a compensação vestibular, surge como uma forma de minimizar ou eliminar esses sintomas decorrentes destas alterações senis. Objetivo: 
verificar a eficácia da Reabilitação Vestibular Personalizada em idosos com disfunção vestibular crônica. Forma de estudo: Clínico retrospectivo. Método: Foi efetuado 
o levantamento dos prontuários de pacientes que concluíram o programa de Reabilitação Vestibular Personalizada (RVP) do Ambulatório de Otoneurologia da 
Universidade Federal de São Paulo dos anos de 2004 à 2007. Foram incluídos pacientes com 65 anos e mais, de ambos os sexos e que foram submetidos à oito 
sessões de RV. Na análise levamos em consideração os dados de anamnese, exame vestibular, Dizziness Handicap Inventory ( DHI), proposto por Jacobson, 
Newman (1990), adaptado na versão brasileira por Castro, em 2003  e a Escala Analógica de Tontura ( Herdman, SJ, 2002) ,pré e pós RVP. Resultados parciais: 
Participaram desta pesquisa, até o presente momento, 11 pacientes com presença de tontura crônica, sendo 4 do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades 
entre 65 e 76 anos . Os idosos referiram , pré RV, que sua tontura tinha uma nota maior ou igual à 5, de acordo com a Escala Analógica e uma pontuação no DHI, 
maior ou igual a 20, de acordo com os critérios de pontuação deste questionário. Após a RVP, verificou-se à anamnese, no DHI e na Escala Analógica, que 9 (81,81%) 
idosos apresentaram melhora dos sintomas apresentados, sendo que estes indivíduos apresentaram, ao exame vestibular, Síndrome Vestibular Periférica Irritativa Uni 
ou Bilateral e 2 (18,18%) relataram piora do quadro, os quais apresentavam Síndrome Vestibular Periférica Deficitária Unilateral e eram do sexo masculino. No que se 
refere à Escala Analógica e ao DHI, pós RV, 5 (45,45%) idosos relataram melhora superior à 50% dos sintomas após a RV. Conclusão: A RV Personalizada 
proporcionou melhora do quadro clínico otoneurológico e da qualidade de vida da maioria dos idosos quando levamos em conta as queixas apresentadas pelos 
pacientes e a análise, pré e pós reabilitação, da escala analógica e tontura e o DHI, porém somente 5 (45,45%) idosos relataram melhora dos sintomas superior à 50%. 
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 Título: Exame Vestibular pré e pós Reabilitação Vestibular: comparação dos resultados da Prova calórica e 
da Avaliação Subjetiva 

 Autores:  Sizenando, C.S.; Cho, A.J.H.; Iwahashi, J.H.; Sapienza, F.A.; Ganança, C.F.; Ganança, F.F. 
 Bolsista: Carina Stábile Sizenando   
 Orientador:  Fernando Freitas Ganança 
 Resumo: 
A equilibriometria é um dos componentes da avaliação otoneurológica que estuda a função vestibular. 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. Uma das provas realizadas na equilibriometria é a Prova Calórica, que avalia o nistagmo pós-calórico através da estimulação térmica 
quente e fria dos canais semicirculares laterais. Esta é a única prova que estimula e analisa cada labirinto isoladamente. Um dos recursos terapêuticos da 
Otoneurologia é a Reabilitação Vestibular (RV), constituída por  exercícios físicos que visam alcançar a compensação vestibular. Para analisar os efeitos incapacitantes 
impostos pela tontura quanto aos aspectos: físico, emocional e funcional é utilizado um questionário proposto por Jacobson & Newman (1990), o Dizziness Handicap 
Inventory (DHI) e para medir a intensidade dos sintomas como a vertigem e o desequilíbrio é utilizada a Escala Analógica de tontura (Whitney & Herdman, 2002). 
Objetivo: Comparar os resultados obtidos nas avaliações subjetivas (DHI e escala analógica de tontura) e objetiva (pesquisa do nistagmo pós-calórico) pré-Reabilitação 
Vestibular e após o término da mesma. 
Método: Participaram desta pesquisa até o presente momento, dezoito pacientes, nove do sexo masculino e nove do sexo feminino, com idades entre 29 e 76 anos, 
portadores de Síndrome Vestibular Periférica (SVP), submetidos à RV personalizada no setor de Reabilitação Otoneurológica da Disciplina de Otoneurologia da 
UNIFESP. Os participantes foram submetidos à avaliação da função vestibular computadorizada e responderam ao questionário DHI brasileiro 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 Preliminares:  À avaliação objetiva, segundo as Provas Calóricas, dos dezoito indivíduos avaliados, quinze (83,3%) possuíam SVP Irritativa Bilateral, um 
(5,5%) possuía SVP Irritativa à direita, dois (11,1%) possuía SVP Deficitária Bilateral, um (5,5%) possuía SVP Deficitária à direita e um (5,5%) possuía SVP Deficitária 
à esquerda. Após a RV, nove (50%) apresentaram novo topodiagnóstico de Exame Vestibular Normal, dois pacientes (11,1%), antes com SVP Irritativa Bilateral, 
passou a ter topodiagnóstico de SVP Irritativa à Esquerda e, os demais (38,9%) permaneceram com o mesmo topodiagnóstico ao exame vestibular. Em relação às 
avaliações subjetivas, considerando o questionário DHI, nove (50%) pacientes mostraram melhora significante (maior ou igual a 18 pontos, de acordo com Jacobson & 
Newman, 1990) na auto-percepção do prejuízo causado pela tontura. Considerando a Escala Analógica de tontura, 17 pacientes (94,4%) atribuíram menor nota à sua 
tontura após a RV, sendo que treze (72,2%) indivíduos mostraram melhora acima de 50% (média de 56%) comparando-se antes e após a RV.  
Conclusão:  Observamos que tanto a avaliação objetiva (Exame Vestibular por meio da pesquisa do nistagmo pós-calórico) quanto as avaliações subjetivas (DHI e 
escala analógica de tontura) mostraram de forma relevante a melhora da maioria dos pacientes submetidos à RV. 
Financiamento: FAPESP 
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 Título: Habilidade de nomeação em pacientes com Doença  de Alzheimer leve e moderada. 
 Autores:  Silagi, M.L.; Ortiz, K.Z.; Bertolucci, P.H.F. 
 Bolsista: Marcela Lima Silagi   
 Orientador:  Karin Zazo Ortiz 
 Resumo: 
A Doença de Alzheimer é o tipo de demência mais freqüente e está associada a alterações cognitivas, de linguagem e de comportamento que se agravam durante o 
seu curso. Apesar de o comprometimento de memória ser o sintoma inicial mais evidente, estudos têm indicado que o déficit de linguagem está presente em todos os 
estágios da doença e que as alterações afetam todas as suas modalidades (compreensão e produção do discurso oral, leitura e escrita). Dentre as alterações de 
linguagem na DA, estudos indicam que a anomia é a manifestação lingüística mais evidente, presente desde a fase inicial da doença. Um dos sub-testes largamente 
utilizados para avaliar a habilidade de nomeação é o Teste de Nomeação de Boston (Kaplan et al, 2001). Entretanto, são escassos os estudos que descrevem o 
desempenho de uma amostra brasileira de pacientes com DA em testes de nomeação, tornando-se necessária a caracterização desta habilidade em nossa população 
para verificarmos se os resultados coincidem com os dados da literatura internacional. Portanto, o objetivo geral deste estudo foi caracterizar o desempenho de 
pacientes com Doença de Alzheimer em tarefas de nomeação. Os objetivos específicos consistiram em: comparar o desempenho dos pacientes com Doença de 
Alzheimer na fase leve e o grupo controle, comparar o desempenho dos pacientes com Doença de Alzheimer na fase moderada e o grupo controle e comparar o 
desempenho dos pacientes com Doença de Alzheimer leve e moderada, a fim de verificar como ocorre declínio nesta habilidade lingüística. 
Este estudo foi realizado no Setor de Neurologia do Comportamento da Disciplina de Neurologia e Neurocirurgia e no Departamento de Fonoaudiologia da 
Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. Foram analisadas as respostas no Teste de Nomeação de Boston Reduzido (TNBR) em 30 
prontuários de pacientes com DA na fase leve e 30 prontuários de pacientes na fase moderada. Para fins de comparação, também houve um grupo-controle com 30 
indivíduos idosos saudáveis, pareados com os portadores de DA quanto à idade e escolaridade, nos quais foi aplicado o teste. Para este grupo foram considerados os 
seguintes critérios de exclusão: indivíduo abaixo de 50 anos, história de AVC, epilepsia, TCE com perda de consciência maior que 15 minutos, distúrbios visuais e 
auditivos não corrigidos e história de depressão grave. O TNBR contém 20 pranchas do instrumento original, sendo compostas pelas 15 figuras utilizadas na Bateria 
Neuropsicológica CERAD, complementadas com cinco pranchas relativas à palavras de média e baixa freqüência. Todas as respostas foram registradas. Os erros 
foram computados e classificados em: parafasia semântica, parafasia fonêmica, anomia, paráfrase, parafasia verbal, erro visual e intrusão. 
Em relação à caracterização da amostra, a média de idade foi a mesma nos três grupos. Quanto ao desempenho dos sujeitos, foi observada maior média de acertos 
no grupo-controle, seguida pelo grupo com DA leve. Os pacientes com DA moderado tiveram menos acertos, sendo esta diferença estatisticamente significante tanto 
para o grupo-controle quanto para o grupo com DA leve. Quanto à natureza dos erros, as parafasias semânticas e as anomias foram os tipos mais freqüentes nos três 
grupos. No grupo com DA moderada, observou-se uma maior incidência de erros visuais do que nos outros dois grupos. A idade e a escolaridade estiveram 
relacionadas apenas com os acertos no grupo-controle.  
Os resultados desta pesquisa concordam com vários achados da literatura, os quais afirmam que as falhas de nomeação podem estar relacionadas a falhas no sistema 
semântico, sistema léxico-semântico e/ou léxico-fonológico. Da mesma forma, outros estudos sugerem que os o prejuízo em estágios precoces da Doença de 
Alzheimer reflete uma quebra do processamento semântico. Contudo, com a progressão da doença, problemas perceptivos também contribuem com as dificuldades de 
nomeação dos pacientes, ou seja, a alteração de nomeação pode existir por falha no processo de reconhecimento visual da figura ou uma falha no acesso ao sistema 
semântico decorrente do processamento visual. Portanto, tanto déficits perceptuais visuais, como atencionais, de acesso lexical e deterioração de representações 
semânticas podem ser responsáveis por dificuldades de nomeação.  
Concuindo, os resultados deste estudo indicam que os pacientes com DA têm pior desempenho em tarefas de nomeação e que no decorrer da doença ocorre declínio 
nesta habilidade lingüística. 
 
Referências Bibliográficas: 
Kaplan EF, Goodglass H, Weintraub S. The Boston Naming Test. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 
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 Título: Limiar de Acuidade Temporal em Indivíduos Disfônicos por meio do Teste de Detecção de Gap - 
RGDT 

 Autores:  Gomes, L.S.; Bortolatto, N.O.; Ishii, C.; Arashiro, P.M.; Pereira, L.D. 
 Bolsista: Luciana Serrano Gomes   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Segundo a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), processamento auditivo refere a eficiência e efetividade com que o Sistema 
Nervoso Central utiliza a informação auditiva. Este processamento inclui os mecanismos e processos responsáveis pelos fenômenos comportamentais de localização e 
lateralização sonora; discriminação auditiva; reconhecimento de padrões auditivos; aspectos temporais da audição que incluem resolução temporal, mascaramento 
temporal, integração temporal e ordenação temporal; desempenho frente a estímulos sonoros com sinais acústicos competitivos; e desempenho frente a estímulos 
acústicos degradados.  
A capacidade de identificar um intervalo de silêncio entre dois sons é definido como resolução temporal. O menor tempo possível para que seja percebido esses dois 
sinais é denominado limiar de acuidade temporal. Distúrbios na discriminação temporal podem causar uma falha na discriminação fonêmica e conseqüentemente 
distúrbios na linguagem receptiva e/ou expressiva. 
BUOSI (2002), estudou a relação entre a percepção auditiva e a produção vocal, abordando a relevância do aspecto auditivo na avaliação e terapia vocal e a 
importância do monitoramento auditivo para a percepção de sua própria voz. 
Sendo assim, considera-se relevante, para ampliar o conhecimento nessa área da ciência, identificar quais são os limiares de acuidade temporal de indivíduos 
disfônicos e compará-los com indivíduos sem esse tipo de queixa, para que, se necessário, sejam feitas as devidas intervenções. 
OBJETIVOS: Verificar o limiar de acuidade temporal em pacientes disfônicos e compará-lo com o de indivíduos sem disfonia. 
MATERIAL E MÉTODO: O trabalho foi aprovado pelo CEP dessa universidade sob o número: 1272/06. Casuística - Foram selecionados 56 indivíduos de ambos os 
sexos com idade entre 18 e 55 anos. Estes foram reunidos em 2 grupos: O Grupo Estudo (GE), formado por 28 pessoas (17 do sexo feminino e 11 do sexo masculino) 
com queixas fonoaudiológicas específicas de voz e o Grupo Comparação (GC) constituído também por 28 adultos  (17 do sexo feminino e 11 do sexo masculino) 
normouvintes e sem queixas fonoaudiológicas. O GC foi pareado quanto a variável sexo ao GE, quanto a variável faixa etária buscou-se indivíduos de idades 
semelhantes ao GE. A média de idades dos indivíduos do GE foi de 28 anos e do GC de 27 anos. As diferenças não foram estatisticamente significantes. (Teste de 
Mann-Whitney com p-valor de 0,298). Procedimentos - os sujeitos foram submetidos à anamnese e avaliação audiológica básica. Foram selecionados os indivíduos 
que apresentaram resultados normais na avaliação audiológica básica Todos os indivíduos realizaram o Teste de Detecção de Gap (RGDT) proposto por Keith (2000). 
Buscou-se o limiar de acuidade temporal, isto é, o menor intervalo de tempo em que há percepção dos 2 sons apresentados. Neste teste sons são apresentados com 
variados intervalos de silêncio entre eles. A duração do intervalo de tempo de silêncio variou entre 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40 milissegundos. A ordem dos 
intervalos é aleatória. O teste inclui estímulos em quatro freqüências (500, 1000, 2000 e 4000 Hz). Em cada freqüência sonora pré-determinada existem 9 itens de 
estimulação. Antes desta avaliação é realizada a instrução por demonstração na freqüência de 500 Hz com estímulos crescente de apresentação. 
RESULTADOS: O GE obteve uma média de 6,93 ms em 500Hz, 6,46 ms em 1000Hz, 7,00 ms em 2000Hz e 6,93 ms em 4000Hz. O limiar de acuidade temporal médio 
foi de 6,83 ms. Enquanto isso, o GC obteve uma média de 5,75 ms em 500Hz, 5,46 ms em 1000Hz, 6,61 ms em 2000Hz e 6,79 ms em 4000Hz. O limiar de acuidade 
temporal médio foi de 6,15 ms. Os dados não apresentaram homocedasticidade (homogeneidade das variâncias), já que a variabilidade encontrada foi grande. 
Os limiares de acuidade temporal obtidos foram comparados entre si com o teste estatístico de Mann-Whitney com nível de significância de 5% e foram verificados 
ausência de significância entre os grupos. Em 500Hz o p-valor foi de 0,335; em 1000Hz o p-valor foi de 0,076; em 2000Hz foi de 0,627; em 4000Hz foi de 0,880. E para 
a média de limiar de acuidade temporal entre as freqüências sonoras foi de 0,379. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:  Após a análise com testes estatísticos pertinentes concluí-se que em todas as freqüências sonoras as diferenças encontradas entre os 
limiares de acuidade temporal não são consideradas estatisticamente significantes. Desse modo, observa-se que o comportamento auditivo de resolução temporal dos 
indivíduos disfônicos apresenta-se semelhante aos encontrados em indivíduos sem alterações. Os dados encontrados no GC concordam com os dados da literatura 
especializada (Manso, 2002; Queiroz e Branco, 2003; Pereira et al, 2006) para indivíduos normouvintes. Não foram encontrados dados na literatura sobre o 
processamento auditivo em adultos disfônicos. 
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 Título: O jogo simbólico de crianças com Distúrbio Específico de Linguagem 
 Autores:  Cho, A.J.H. 
 Bolsista: Andreia Ji Hea Cho   
 Orientador:  Ana Carina Tamanaha 
 Resumo: 
Introdução: No desenvolvimento típico de linguagem, observa-se que a atividade lúdica é um fator essencial, pois é através do brincar que as crianças são capazes de 
formar representações mentais daquilo que experienciou (Piaget,1978). 
Autores como Piaget (1978); Tamanaha et al (1998); Befi-Lopes (2004) estudaram a capacidade simbólica na infância e suas implicações no desenvolvimento da 
inteligência e da linguagem. Enfatizaram que a evolução da brincadeira está instrinsicamente relacionada à capacidade cognitiva da criança, bem como ao 
desenvolvimento da linguagem. 
Segundo Bee (2003) indivíduos privados ou que apresentam atraso na aquisição do jogo simbólico, consequentemente, demonstram  alteração na relação entre a 
cognição e a linguagem. Portadores de Distúrbio Específico de Linguagem (DEL), por exemplo, demonstram, alterações na evolução do jogo simbólico, devido 
provavelmente, ao déficit na capacidade de simbolização.  
De acordo com Befi-Lopes (2004) a avaliação da maturidade simbólica, por meio da análise do jogo simbólico, é fundamental, na medida em que os estudos têm 
demonstrado a sua forte correlação com o desenvolvimento lingüístico, para caracterização do diagnóstico e prognóstico  dos portadores de Distúrbio Específico de 
Linguagem.  
Objetivo: Analisar comparativamente o jogo simbólico de crianças com desenvolvimento de linguagem típico e com Distúrbio Específico de Linguagem 
Metodologia: Avaliamos cinco crianças de 3 a 5 anos, de ambos os sexos, diagnosticadas como portadoras de Distúrbio Específico de Linguagem e atendidas no 
Ambulatório de Terapia Fonoaudiológica do Depto de Fonoaudiologia da UNIFESP. (Grupo DEL) 
Avaliamos também, doze crianças, sem queixa de desenvolvimento, que foram pareadas, por sexo e idade, numa proporção 3:1 com as crianças do Grupo DEL.  
Utilizamos os procedimentos descritos por Befi-Lopes et al, (2000) para avaliação da maturidade simbólica, que consta de avaliação em duas situações: atividade 
simbólica (o avaliador oferece diversos brinquedos e observa a exploração dos mesmos pela criança, sem interferir) e situação imitativa de esquemas simples e de 
sequências de rotina familiar (o avaliador fornece modelos de ações com os brinquedos que devem ser reproduzidos pela criança). 
Para análise dos resultados foram comparados os desempenhos nas atividades propostas, de ambos os grupos. 
Resultados: Observamos que na situação de atividade simbólica, as crianças do Grupo Controle apresentaram maior variedade de uso dos critérios de classificação do 
jogo simbólico. Houve predomínio de atividades de esquemas pré-simbólicos (EPS),  auto-simbólico (EAS), jogo simbólico assimilativo (JSA) e jogo simbólico 
combinatorial simples (JSCS). O Grupo DEL permaneceu nas atividades de esquemas pré-simbólicos (EPS), jogo simbólico assimilativo (JSA) e jogo simbólico objeto 
substituto (JSOS).  
Na situação imitativa de esquemas simples, houve diferença estatisticamente significante, com melhor desempenho do Grupo Controle, que obteve pontuação média 
de 7,5, contra 3,8 do Grupo DEL. Na imitação de seqüências de rotina familiar, os escores foram semelhantes, entretanto na média do número de esquemas 
produzidos pudemos observar que o Grupo DEL obteve desempenho inferior aos índices do Grupo Controle. 
Conclusão: Foi possível observar que crianças com Distúrbio Específico de Linguagem apresentaram desempenho comparativamente inferior às crianças típicas, tanto 
em situação de atividade simbólica, quanto na imitativa. Esses dados refletem os prejuízos de linguagem presentes nesta patologia.   
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 Título: Perfil Audiológico nas Diferentes Fases da Doença de Ménière 
 Autores:  Pinto, T.R.; Gil, D.; Adas, A.G.; Ganança, C.F. 
 Bolsista: Thais  Rinaldi Pinto   
 Orientador:  Daniela Gil 
 Resumo: 
A Doença de Ménière é uma patologia que acomete a orelha interna, sendo caracterizada por crises de vertigem, perda auditiva, zumbido e sensação de plenitude 
auricular. Esta é uma das labirintopatias mais freqüentes. Existe uma classificação para a Doença de Ménière em que o estágio zero corresponde à normalidade, e os 
demais estágios estão relacionados ao acometimento cócleo- vestibular progressivo até o grau VI, grau máximo de comprometimento labiríntico. 
As características de achados dos exames de audição variam de acordo com o estágio da doença. Na audiometria tonal limiar, no início da doença, há perda 
primeiramente nos graves e depois nos agudos. A curva nesta fase é em “U” invertido. Na fase mais adiantada, a perda se dá em todas as freqüências e a 
configuração audiométrica é plana. 
A importância e o objetivo deste trabalho reside no estabelecimento de um perfil audiológico do paciente portador da Doença de Ménière em suas diferentes fases de 
evolução. 
Esse trabalho consta de um estudo retrospectivo de prontuários de avaliações audiológicas de pacientes  atendidos no Ambulatório de Otoneurologia do Departamento 
de Otorrinolaringologia da Universidade Federal de São Paulo entre os anos de 2004 e 2006. Os critérios de inclusão dos pacientes são: ser adulto com idade a partir 
de 18 anos, ter diagnóstico de Doença de Ménière segundo os critérios da Academia Americana de Otorinolaringologia (1995), não ter antescedentes otológicos e ter 
sido submetido à avaliação audiológica completa. 
Até o presente momento( maio de 2007), os resultados parciais encontrados forão os seguintes: 80% dos pacientes possuem configuração audiométrica plana e 20% 
descentende. 80% dos pacientes possuem uma perda auditiva neurossensorial e 20% não apresentam perda auditiva. Quanto á orelha direita, 60% apresentam perda 
de grau moderado, 20% não apresentam perda auditiva e 20% apresentam perda de grau moderadamente severo. Quanto á orelha esquerda,  40% apresentam perda 
de grau moderado, 40% apresentam perda de grau leve  e 20% não apresentam perda auditiva. 100% dos pacientes apresentam curva timpanométrica tipo A em 
ambas as orelhas. 80% dos pacientes apresentam reflexos estapedianos presentes em ambas as orelhas e 20% não possuem reflexos estapedianos em ambas as 
orelhas. Até o presente momento, o perfil audiológico do paciente com Ménière está compatível com a literatura, ou seja, existe uma perda auditiva neurossensorial, 
com uma configuração audiométrica predominantemente plana, com grau de perda predominantemente moderado, com curva timpanométrica  tipo A e com presença 
de reflexos estapedianos na grande maioria dos pacientes. 
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 Título: Perfil Vestibular nas Diferentes Fases da Doença de Ménière 
 Autores:  Adas, A.G.; Ganança, C.F.; Pinto, T.R.; Gil, D. 
 Bolsista: Andrea Gomes Adas   
 Orientador:  Cristina Freitas Ganança 
 Resumo: 
Introdução: A Doença de Ménière é uma patologia que acomete a orelha interna, caracterizada pela hidropsia endolinfática, com presença de crises vertiginosas, perda 
auditiva, zumbido e sensação de plenitude auricular podendo ser uni ou bilateral. A avaliação vestibular pode ser feita através da Vectonistagmografia computadorizada 
que constitui procedimentos utilizados na rotina clínica. Objetivo: Identificar e classificar os achados vestibulares em pacientes portadores da Doença de Menière nos 
diferentes estágios de evolução da doença. Método: Estudo retrospectivo de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Otoneurologia do Hospital São 
Paulo (UNIFESP) de 1997 a 2007 que contenham dados de anamnese e avaliação vestibular de pacientes com a Doença de Ménière. Estão previstos 20 protocolos 
para serem analisados. Foram analisados 5 protocolos até o presente momento. Resultados: Como resultados parciais do estudo, foram avaliados 3 pacientes do sexo 
feminino e 2 do sexo masculino, nos diferentes estágios da doença, com idades entre 51 e 65 anos. Através dos dados de anamnese e da vectonistagmografia, 
encontramos exame vestibular normal em 2 pacientes sendo um referindo tontura intensa, com desequilíbrio, zumbido bilateral freqüente e o outro apresenta tontura 
intensa  e zumbido bilateral . Foram encontrados exames que acusaram Síndrome vestibular deficitária à Esquerda em 2 pacientes, os quais apresentavam zumbido 
bilateral  e tontura (sendo um referindo moderada e outro leve) com movimentos. Foi encontrado exame vestibular acusando de Síndrome vestibular deficitária à direita 
em um paciente, sendo os sintomas de zumbido bilateral constante, e tontura intensa. Conclusão: Diante dos resultados parciais desta pesquisa, observamos que 
pacientes com Doença de Menière apresentam alteração vestibular de localização periférica, comprovada à Vectonistagmografia Computadorizada, sendo que os 
pacientes que apresentam síndrome do tipo deficitário, apresentam zumbido bilateral em diferentes graus de intensidade e freqüência e tontura em diferentes graus de 
intensidade e freqüência. Mesmo com exame vestibular normal, observa-se que os sintomas de tontura e zumbido também já estão presentes de forma intensa.  
 
 Participantes: Andrea Gomes Adas, Cristina Freitas Ganança, Thais Rinaldi Pinto, Dniela Gil 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Distúrbios da Comunicação e Audição 

140 

 

 Título: Perfil vocal de coralistas amadores em dois dias consecutivos de uso profissional da voz 
 Autores:  Paes, S.M.; Moreti, F.T.G.; Azevedo, R.R.; Chiari, B.M. 
 Bolsista: Sabrina Mazzer Paes   
 Orientador:  Brasilia Maria Chiari 
 Resumo: 
Introdução e Literatura: Na voz humana encontra-se a fonte sonora mais natural e antiga com a qual se pode produzir música. A voz é um dos meios de expressão das 
emoções mais importantes e, para o profissional da voz, esta função laríngea assume um papel ainda maior. O profissional do canto exige mais do seu aparelho 
fonador do que um não-cantor, na medida em que necessita de um controle maior da altura, intensidade, extensão vocal, qualidade da voz, respiração, articulação, 
entre outros. (Hamam et al, 1996). As especificidades culturais podem ser observadas nos diferentes estilos de canto, na escolha das vozes, na tensão física e nas 
características acústicas de cada emissão, o que faz do canto coral, por exemplo, uma complexa e rica orquestra humana (Behlau e Rehder, 1997). Segundo Smith e 
Sataloff (1997), é muito comum que participantes de corais procurem tratamento ao apresentarem sintomas como fadiga vocal, rouquidão, hemorragias e outros 
problemas relacionados a abusos vocais realizados pela participação em coro. Sendo assim, este estudo tem como objetivo traçar o perfil vocal de coralistas amadores 
em dois dias consecutivos de uso profissional da voz. Método: Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, foram selecionados 
10 sujeitos, de ambos os sexos (5 homens e 5 mulheres), com idades variando de 16 a 43 anos (média: 24,4 anos; ± 7,46 anos), que tiveram participação ativa como 
coralistas amadores do Coral UNIFESP pelo menos nos último 6 meses, sem queixas ou alterações vocais nos dias de avaliação. Estes sujeitos foram solicitados a 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a preencher uma folha de anamnese e um questionário de auto-avaliação sobre a voz no momento. As 
avaliações ocorreram em quatro momentos distintos (pré/pós o primeiro e segundo dias de uso profissional da voz), e consistiram em: 1- gravação da vogal “é” 
sustentada, glissando da vogal “é”, contagem de números de 1 a 15 e meses do ano. As gravações foram submetidas à análise perceptivo-auditiva das vozes, na qual 
um grupo de 3 fonoaudiólogas com experiência clinica, utilizaram a escala GRBAS (Hirano, 1981) para avaliar a qualidade vocal, e escalas analógicas para avaliar 
projeção vocal, pitch e loudness.; 2- cronometragem dos tempos máximos de fonação (TMFs) das vogais “a”, “i”, “u” (3 emissões de cada vogal para média aritmética), 
dos quais se calculou a média geral das vogais. 3- perfil de extensão vocal (PEV) (intensidades mínimas e máximas nas freqüências mínimas e máximas da extensão 
vocal). Todos os dados foram organizados em planilhas para facilitar a análise estatística. Resultados: Os dados preliminares analisados neste grupo de coral amador 
demonstram TMF reduzidos antes do uso profissional da voz (normal esperado é de 20s para homens e de 14s para mulheres; Behlau & Pontes, 1995), com pouca 
mudança após o canto. Houve correlação ente pitch mais agudo e maior projeção vocal, assim como pitch avaliado como mais grave e menor projeção vocal, 
compatível com os dados presentes na literatura. 
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 Título: Pesquisa do Índice de Reconhecimento de Fala com Gravação em Portadores de Perda Auditiva 
Neurossensorial com Configuração Descendente 

 Autores:  Ifuko, F.Y.; Gil, D. 
 Bolsista: Fabiana Yuri Ifuko   
 Orientador:  Daniela Gil 
 Resumo: 
A Audiometria Tonal Liminar é o exame que determina a menor quantidade de energia sonora (dBNA) que ao ser apresentada repetidamente, produz resposta em 
torno de 50% das apresentações, realizada por via aérea e via óssea, com estímulo sonoro de tom puro em várias freqüências. A avaliação por via aérea nos dá 
algumas informações importantes com relação à sensibilidade auditiva, mas nos oferece pouca informação sobre a habilidade comunicativa do indivíduo, fazendo-se 
necessária a avaliação vocal contituída pala Logoaudiometria. Como a fala representa a possibilidade de inserção social e é fundamental para a maioria das atividades 
da vida diária, e a habilidade de entendê-la é o aspecto mais importante para ser mensurado na avaliação da função auditiva, a audiometria vocal torna-se um 
instrumento clínico indispensável. A Logoaudiometria é a audiometria realizada com estímulos de fala e engloba tanto medidas de sensibilidade como de acuidade. É 
composta pela medida do Limiar de Reconhecimento de Fala (SRT), Limiar de Detecção de Voz (LDV) e Índice de Reconhecimento de Fala (IRF). O Índice de 
Reconhecimento de Fala (IRF), é um teste supraliminar expresso em porcentagem de acertos no reconhecimento de palavras, através do qual podemos invetigar a 
habilidade de compreensão da fala. São apresentadas listas de palavras contendo 25 vocábulos monossílabos elaborados com base no critério de familiaridade e com 
a preocupação de conter todos os fonemas da língua portuguesa, através de gravação ou à viva voz, nas quais os vocábulos são falados pelo examinador e repetidos 
pelo paciente. A apresentação das palavras à viva voz é mais fácil, rápida, flexível e permite uma maior interação entre audiologista e paciente. A gravação possibilita a 
padronização do teste, garantindo a manutenção das mesmas condições durante todo o exame, porém é menos flexível e o teste torna-se mais longo. O teste é 
realizado 40 dB acima da média das freqüências de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz. A deficiência auditiva neurossensorial é definida pela elevação dos limiares auditivos 
para tons puros e reduzido reconhecimento de fala, principalmente em ambientes ruidosos. Esses pacientes podem apresentar ainda sintomas como zumbido, 
recrutamento e dificuldade no processamento auditivo temporal dos sons. Na configuração audiométrica descendente estão comprometidas principalmente as 
freqüências altas, onde encontra-se grande parte do sinal da fala prejudicando a inteligibilidade da mesma. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi comparar o índice 
de reconhecimento de fala com e sem gravação em indivíduos com deficiência auditiva neurossensorial de grau leve a moderadamente severo com configuração 
audiométrica descendente. Foram analisados 20 indivíduos do Núcleo Integrado de Atendimento, Pesquisa e Ensino em Audição (NIAPEA), de acordo com os critérios: 
idade de 8 a 80 anos, ambos os sexos, presença de perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderadamente severo (média das freqüências de 500, 1000 e 
2000 Hz até 70 dB NA), configuração audiométrica descendente e simetria entre as orelhas. Até o presente momento pudemos observar que os pacientes 
apresentaram melhor desempenho no Índice de Reconhecimento de Fala com gravação. Os fatores responsáveis por tais diferenças, tais como: diferença no timbre de 
voz, vocábulos com maior incidência de erros, entre outros, serão analisados no conjunto total da amostra. 
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 Título: Pesquisa do Limiar de Reconhecimento de Fala em Portadores de Perda Auditiva Neurossensorial 
 Autores:  Takeda, T.B. 
 Bolsista: Thays Bueno Takeda   
 Orientador:  Daniela Gil 
 Resumo: 
Introdução: A fala representa a possibilidade de inserção social e é fundamental para a maioria das atividades da vida diária. A habilidade de entendê-la é o aspecto 
mais importante para ser mensurado na avaliação da função auditiva. É o Limiar de Reconhecimento de Fala (SRT) que nos oferece informações sobre a habilidade 
comunicativa do indivíduo. Existe uma correlação entre os limiares de via aérea da Audiometria Tonal e a intensidade necessária para a compreensão de fala, onde o 
valor do SRT deve ser igual ou até 10dB acima da média dos limiares de 500, 1.000 e 2.000 Hz da audiometria tonal. Porém esta relação nem sempre é linear, 
podendo variar de acordo com o tipo e grau da deficiência auditiva. A deficiência auditiva neurossensorial é definida pela elevação dos limiares auditivos para tons 
puros e reduzido reconhecimento de fala. Na configuração audiométrica descendente estão comprometidas principalmente as freqüências altas, onde se encontra 
grande parte do sinal da fala prejudicando a inteligibilidade da mesma. Na deficiência auditiva neurossensorial descendente existe um maior prejuízo no 
reconhecimento de fala, podendo não corresponder ao SRT esperado de acordo com a média de algumas freqüências da Audiometria Tonal Liminar. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho foi comparar o Limiar de Reconhecimento de Fala com a média de diferentes freqüências da Audiometria Tonal em indivíduos com deficiência 
auditiva neurossensorial de grau leve a moderadamente severo com configuração audiométrica descendente. Método: Foram selecionados pacientes do Núcleo 
Integrado de Atendimento, Pesquisa e Ensino em Audição (NIAPEA) com idade entre 8 e 80 anos de ambos os sexos, com perda auditiva neurossensorial de grau leve 
a moderadamente severo, configuração audiométrica descendente e simetria entre as orelhas. Foi realizado com cada paciente a meatoscopia, Audiometria Tonal em 
cabina acústica nas freqüências de 250, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000Hz e o Limiar de Reconhecimento de Fala. Resultados: Como 
resultados parciais, encontramos limiares do SRT de 5 a 10dB melhores do que a média de 500, 1.000 e 2.000Hz da Audiometria Tonal. Quando incluída a freqüência 
de 750Hz na média, a diferença foi de 5dB, já quando a freqüência incluída foi a de 1.500Hz a diferença se manteve a mesma de 5 a 10dB. Também não foi observada 
diferença quando as duas freqüências foram incluídas juntas na média. 
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 Título: Pesquisa do Reflexo Acústico com Ruído Branco em Portadores de Perda Auditiva Neurossensorial 
 Autores:  Ávila, K.; Gil, D. 
 Bolsista: Kelle Cristine Erhardt Wiggers Ávila   
 Orientador:  Daniela Gil 
 Resumo: 
O trabalho tem por objetivo comparar os reflexos acústicos disparados por estímulos de banda larga/ruído branco com os disparados por tons puros contralateralmente 
em indivíduos com deficiência auditiva neurossensorial de grau leve a moderado e indivíduos com audição normal. Participarão do estudo 30 indivíduos de ambos os 
sexos, com faixa etária entre 8 e 80 anos, sendo 15 com deficiência auditiva neurossensorial e 15 com audição normal. Para a realização da timpanometria foram 
selecionados indivíduos que possuíam audiometria de no máximo 6 meses. Foi realizada a pesquisa do reflexo acústico com tom puro nas freqüências de 500, 1000, 
2000 e 4000 Hz e pesquisa do reflexo acústico com ruído branco todos apresentados na orelha oposta à captação do reflexo. A análise parcial dos resultados mostrou 
que indivíduos com deficiência auditiva neurossensorial apresentam reflexo acústico com ruído branco elevado em relação ao tom puro e os indivíduos com audição 
normal possuem o reflexo acústico com ruído branco em nível de intensidade semelhante ao pesquisado com tom puro. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0265/07  
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 Título: Qualidade Vocal em Coralistas Pré e Pós-Aquecimento Vocal 
 Autores:  Silva, C.R.; Azevedo, R.R.; Pereira, L.D. 
 Bolsista: Clara Rocha da Silva   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira 
 Resumo: 
O trabalho tem por objetivo verificar e comparar a qualidade vocal e parâmetros acústicos pré e pós-aquecimento vocal de coralistas amadores, por meio de registros 
de gravação e correlacionar alterações na análise das vozes com achados de avaliação otorrinolaringológica. Participaram do estudo 22 indivíduos, dos sexos feminino 
e masculino, 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/ e //; contagem dos números de 1 a 20 em seqüência e 
emissão do “Parabéns a você”. As gravações foram submetidas à análise acústica pelo programa Vox Metria e à análise perceptivo-auditiva realizada por 3 
fonoaudiólogas especialistas em voz. Elas analisaram as vozes, ordenadas aleatoriamente, quanto à qualidade vocal, pitch, loudness e projeção. Até o momento 14 
dos 22 coralistas realizaram avaliação otorrinolaringológica. Os achados destes exames foram: um coralista com Síndrome Faringo-Laríngea do Refluxo; dois 
coralistas com espessamento de acomodação do terço médio da borda livre das PPVV, que não é considerado um achado patológico, uma vez que representa uma 
proteção para o canto; um coralista com hiperconstrição de pregas vestibulares na emissão dos graves e os outros exames mostraram ausência de alterações 
laríngeas. Quanto as análises dos parâmetros acústicos, observou-se redução do jitter na vogal // e aumento da variabilidade de Fo na emissão do “Parabéns a Você” 
após o aquecimento. Na análise perceptivo-auditiva foi observado piora da qualidade vocal na fala encadeada após o aquecimento. Aguarda-se análise estatística dos 
outros parâmetros analisados, para então, concluir o estudo discutindo e comparando os achados à luz da literatura pertinente, mostrando os efeitos do aquecimento 
vocal nas vozes destes indivíduos. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1690/05  
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 Título: Teste Dicótico de Dissílabos Alternados em português brasileiro: nova proposta de aplicação 
 Autores:  Kinoshita, M.K.; Pereira, L.D.; Moraes, A.V.A.G.; José, A.C.H.; Passareli, G.A.; Kasper, K.C.F. 
 Bolsista: Mariana Kei Kinoshita   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira 
 Resumo: 
Introdução: Diferentes testes são propostos para avaliar diferentes habilidades auditivas e detectar disfunções das vias auditivas do Sistema Nervoso Central. Dentre 
esses testes encontra-se o teste Dicótico de Dissílabos Alternados em português brasileiro, abreviado SSW (Staggered Spondaic Word), bastante utilizado na prática 
clinica, porém extenso e cansativo quando uma avaliação de Processamento Auditivo requer a aplicação de outros testes em conjunto para avaliar outras habilidades e 
ter um diagnóstico mais específico das disfunções. Objetivo: Verificar a qualidade da aplicação reduzida do teste Dicótico de Dissílabos Alternados, SSW em 
português, em relação à versão original. Métodos: Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa pelo CEP - Universidade Federal de São Paulo sob o nº 
1075/06. Foram selecionados 238 protocolos de aplicação do teste SSW, adaptado para o português brasileiro pela Prof.ª Alda Borges, de pacientes avaliados no 
Ambulatório da Disciplina dos Distúrbios da Audição do Departamento de Fonoaudiologia durante os anos de 2005 e 2006. Os critérios de inclusão dos protocolos 
foram os seguintes: protocolos de indivíduos que foram submetidos ao teste SSW em português brasileiro, versão com dissílabos; indivíduos com idade superior a 7 
anos, audição normal (até 25dBNA em todas as freqüências testadas) e telefone fixo na própria residência. O teste SSW é constituído de 40 itens com 4 palavras cada, 
sendo 2  palavras apresentadas em cada orelha. Cada orelha é estimulada com uma palavra isolada e uma sobreposta à da outra orelha. Este protocolo foi reunido de 
diferentes formas reduzidas, cada uma contendo 20 itens e mantendo-se o mesmo número de itens começando ora pela orelha direita ou esquerda. Sendo assim, 
foram constituídos 5 protocolos reduzidos em relação ao completo. Cada uma dessas 5 formas de redução de dados,  neste trabalho,  foi  denominada  de versões 
reduzidas ou grupos, sendo o  GT constituído pelos  40 itens conforme proposto originalmente;  GA constituído pelos 20 primeiros  itens; GB pelos 20 últimos  itens; 
GC por itens alternados 2 a 2, iniciado-se pelos nºs 1,2,5,6,9,10, ...; GD por itens alternados 2 a 2, iniciado-se pelos nºs 3,4,7,8,11,12, ...; e GE por 20 itens sorteados 
ao acaso entre os 40 itens do protocolo original, neste grupo foram obtidos 10 itens pares (começam pela orelha esquerda) e 10 itens ímpares (começam pela orelha 
direita). Os dados foram analisados estatisticamente por meio de testes não paramétricos (Friedman, Wilcoxon e Igualdade de duas proporções) e o nível de 
significância adotado foi de 0,05. Os 238 protocolos foram analisados quantitativamente pela porcentagem de acertos da orelha direita e da orelha esquerda, 
porcentagem das respostas (alterado ou normal) da orelha direita e da orelha esquerda e o grau de alteração por grupo pré-estabelecido para os indivíduos maiores do 
que 9 anos. As medidas descritivas dos grupos pré-estabelecidos também foram analisados qualitativamente para número de erros classificados como efeito de ordem 
(efeito alto/baixo e baixo/alto), efeito auditivo (efeito alto/baixo e baixo/alto), inversões, e o Tipo A. Resultados: Nas várias reduções do teste e análises para realização 
deste estudo, observamos diferenças estatisticamente significantes entre o resultado do teste completo (GT) e os dos demais grupos (GA, GB, GC, GD e GE). Dentre 
as versões reduzidas a versão que constituiu o GA, isto é, a 1ª metade do teste, é a única viável para ser usada na clínica, no entanto, as interpretações baseadas 
nesta versão foram diferentes e estatisticamente significantes daquelas do GT na análise qualitativa na maioria das variáveis estudadas. Na comparação GA e GT na 
análise quantitativa quanto a normal ou alterado, as diferenças encontradas não foram estatisticamente significantes, embora tenham sido quando comparamos os 
valores de porcentagem de acertos ás orelha direita e esquerda. 
Conclusão: A qualidade da interpretação do teste SSW ficou prejudicada em versões reduzidas em relação à versão completa ou original. 
 
 Participantes: Mariana Kei Kinoshita, Liliane Desgualdo Pereira, Ana Vera de Araujo Gomes de Moraes, ndréia Cristina Hypólito José, Gisele dos Anjos 

Passareli, Karin Christiane de Freitas Kasper 
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 Título: Tradução e Adaptação do Questionário “Parental Perspective Instrument for Pediatric Cochlear 
Implantation”: um exercício metodológico 

 Autores:  Iwahashi, J.H.; Chiari, B.M. 
 Bolsista: Juliana Harumi Iwahashi   
 Orientador:  Brasilia Maria Chiari 
 Resumo: 
Introdução: A perspectiva dos cuidadores tem muito a acrescentar nas avaliações obtidas pelos profissionais da equipe de implantes cocleares, já que medidas formais 
objetivas podem não refletir o funcionamento da criança usuária do Implante Coclear (IC) nas situações do dia-a-dia. Objetivo: Traduzir e adaptar para o Português 
Brasileiro o questionário “Parental Perspective Instrument for Pediatric Cochlear Implantation” (ou PP). Método: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, através do Parecer de número 0348/07. Para o desenvolvimento da versão em Português Brasileiro, 
inicialmente traduziu-se o instrumento original em Inglês para o idioma em questão; após isso, realizou-se a retrotradução desta versão traduzida para o Inglês, sem 
acesso à versão original; em seguida, comparou-se esta última versão com o original em Inglês. Após a tradução, o questionário, que contém 74 questões, foi 
experimentalmente aplicado em uma amostra piloto de 3 mães de crianças usuárias de IC, com tempo mínimo de implantação de 1 ano e em terapia fonoaudiológica. 
A aplicação foi realizada por uma avaliadora, que lia as questões aos pais e esclarecia as eventuais dúvidas, para verificar se a maneira que a questão foi redigida 
estava clara e objetiva, e para garantir o seu entendimento. Durante cada aplicação, todas as observações foram registradas pela avaliadora para posterior análise, 
com o objetivo de realizar as adaptações pertinentes. Nas duas primeiras mães, aplicou-se a versão obtida a partir do processo de tradução do questionário, e na 
terceira aplicou-se a versão com as modificações feitas a partir das observações e da análise das duas primeiras aplicações. Resultados e Conclusão: Após 
a aplicação e registro dos relatos apresentados pelas duas primeiras mães, verificou-se a necessidade de re-elaboração das questões 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 26, 28, 32, 33, 36, 39, 41, 49, 55, 56, 57, 62 e 71, pois apresentavam expressões de difícil entendimento, termos técnicos ou informações ausentes. Após as 
modificações, realizou-se uma terceira aplicação, na qual observou-se maior facilidade e compreensão das questões. A aplicação do questionário PP, ainda que em 
fase experimental, mostrou-se um recurso importante para compreender o funcionamento da criança usuária de IC em situações do cotidiano. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0348/07  
 
 Participantes: Juliana Harumi Iwahashi, Brasília Maria Chiari 
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 Título: Tradução, Adaptação e Aplicação das Escalas Category of Auditory Performance e Speech 
Intelligibility Rating  em usuários do Implante Coclear 

 Autores:  Sizenando, C.S.; Scharlach, R.C.; Chiari, B.M. 
 Bolsista: Carina Stabile Sizenando   
 Orientador:  Brasilia Maria Chiari 
 Resumo: 
Introdução: As estruturas do sistema auditivo podem sofrer desordens na organização, transmissão ou análise e interpretação dos sons podendo afetar os indivíduos 
acometidos por estas alterações nos aspectos: funcional, psicossocial, a comunicação e desenvolvimento cognitivo. As pessoas acometidas pela perda auditiva 
neurossensorial de grau severo e profundo podem ser auxiliadas pelo uso do Implante Coclear (IC), que juntamente com a Reabilitação Auditiva (RA), tem como 
finalidade restaurar a sensação de audição e melhorar a qualidade de vida destes indivíduos. Na literatura são referidos usos de escalas como instrumento de 
avaliação dos benefícios que o IC pode propiciar. É o exemplo das escalas Category of Auditory Performance (CAP) e Speech Intelligibility Rating (SIR) de 
O`Donoghue & cols (1999). A CAP é uma escala padronizada que possibilita verificar o desempenho auditivo diante das tarefas do dia-a-dia, possui uma hierarquia de 
8 pontuações (7 a 0) em ordem decrescente de dificuldade. A SIR é usada para verificar a inteligibilidade e qualidade da fala dos pacientes, possui uma hierarquia de 5 
pontuações (5 a 1) em ordem decrescente de dificuldade. 
Objetivo: Este estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e aplicar em pacientes usuários do IC, as escalas Category of Auditory Performance - CAP e Speech 
Intelligibility Rating - SIR, de O`Donoghue, Nikolopoulos,  & Archbold (1999).  
Método: Participaram desta pesquisa, seis pacientes, cinco do gênero masculino e um do gênero feminino, com idades entre 19 e 39 anos, portadores de perda 
auditiva neurossensorial de grau profundo bilateral, sendo dois indivíduos deficientes auditivos “pré-linguais” e quatro “pós-linguais”. Dois indivíduos são usuários do IC 
Multicanal há cerca de 6 meses e quatro há cerca de 12 meses, todos submetidos à RA. Para garantir a homogeneidade da amostra, os pacientes foram submetidos 
ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM), instrumento de rastreio de comprometimento cognitivo elaborado por Folstein et.al. (1975), utilizado como critério de 
inclusão. De acordo com GUILLEMIN e cols (1993), para a tradução e a adaptação cultural das escalas CAP e SIR, foi realizada a tradução direta do teste para o 
Português Brasileiro por dois profissionais com proficiência na língua inglesa, em seguida, foi realizada a tradução inversa e o resultado comparado ao instrumento de 
origem pela equipe de Implante Coclear da UNIFESP. Os participantes responderam qual nível de cada escala se encontravam no momento e qual nível estavam 
antes da ativação do IC.  
Resultados:  Comparando-se antes e após o uso do IC juntamente com a RA, na escala CAP, os dois (100%) indivíduos “pré-linguais” apresentaram melhora de 29% 
no desempenho auditivo e, os quatro (100%) indivíduos “pós-linguais” apresentaram melhora de 85,7%. Na escala SIR, observamos que todos os indivíduos “pré” ou 
“pós-linguais” apresentaram melhora de 20% na inteligibilidade de sua fala. Os resultados obtidos foram independentes do tempo de uso do IC. 
Conclusão:  Os resultados obtidos mostraram de forma relevante a melhora dos pacientes. Com as escalas CAP e SIR foi possível verificar que, quanto ao 
desempenho auditivo, os pacientes “pós-linguais” alcançam com o IC uma porcentagem de melhora maior comparada aos “pré-linguais” e, quanto a inteligibilidade de 
sua fala, a porcentagem de melhora é a mesma tanto para indivíduos “pré-linguais” quanto “pós-linguais”. Além disso, a tradução de instrumentos estrangeiros poderá 
viabilizar pesquisas transculturais, possibilitando, correlacionar os achados das pesquisas nacionais e internacionais, para subsidiar os procedimentos de avaliação e 
terapia no âmbito fonoaudiológico. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0373/07  
 
 Participantes: Carina Stabile Sizenando, Renata Coelho Scharlach, Brasília Maria Chiari 
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 Título: Triagem audtiva por meio do questionário HHIE-S: estudo da sensibilidade e especificidade - 
resultados parciais 

 Autores:  Rosis, A.C.A.; Souza, M.R.F.; Iorio, M.C.M. 
 Bolsista: Ana Carolina Argondizo de Rosis   
 Orientador:  Maria Cecilia Martinelli Iorio 
 Resumo: 
O envelhecimento da população mundial é um fenômeno que pode trazer inúmeras implicações para a saúde, dentre estas, alterações na audição. À perda auditiva 
decorrente do processo de envelhecimento dá-se o nome de presbiacusia, a qual afeta não apenas as habilidades auditivas dos indivíduos, mas também os aspectos 
emocionais e sociais de seu portador, o que pode ser avaliado por meio da aplicação de questionários de auto-avaliação. Um exemplo desse tipo de instrumento é o 
Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version – HHIE-S, que avalia o grau do handicap (desvantagem), o qual se relaciona aos aspectos não-auditivos 
resultantes da deficiência e da incapacidade auditivas. O presente trabalho tem como objetivo correlacionar a autopercepção do handicap e a sensibilidade auditiva em 
idosos. A execução do trabalho foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob o protocolo nº 1479/06. Foram avaliados 
55 indivíduos atendidos no Ambulatório de Audiologia da UNIFESP, 17 do sexo masculino e 38 do sexo feminino, com idade situada entre 60 e 92 anos, e média de 
idade de 73 anos. Os pacientes foram divididos em três grupos, de acordo com a idade (grupo 1: idade entre 60 e 69 anos; grupo 2: idade entre 70 e 79 anos e grupo 
3: idade igual ou maior a 80 anos). A avaliação audiológica constou da audiometria tonal liminar, da logoaudiometria e das medidas de imitância acústica. Após a 
avaliação, foi aplicado o questionário HHIE-S, composto por 10 perguntas. Os escores atingidos no questionário foram relacionados aos graus de perda auditiva 
encontrados nos pacientes, determinados com base na média dos limiares obtidos nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz na melhor orelha. No grupo 1, composto 
por 21 indivíduos (38,2% da amostra), a audição normal foi encontrada em 9 (42,9%) pacientes. Destes 3 (33,3%) não apresentaram percepção do handicap, 5 
(55,6%) apresentaram percepção leve a moderada do handicap  e 1 (11,1%) apresentou percepção severa do handicap. A perda auditiva de grau leve a moderado foi 
encontrada em 10 (47,6%) pacientes. Destes, 6 (60,0%) não apresentaram percepção do handicap, 2 (20,0%) apresentaram percepção leve a moderada do handicap  
e 2 (20,0%) apresentaram percepção significante do handicap. A perda auditiva de grau moderadamente severo ou maior foi encontrada em 2 (9,5%) dos pacientes, e 
os 2 (100,0%) apresentaram percepção severa do handicap. No grupo 2, composto por 21 indivíduos (38,2% da amostra), a audição normal foi encontrada em 6 
(28,6%) pacientes. Destes, 1 (16,7%) não apresentou percepção do handicap, 2 (33,3%) apresentaram percepção leve a moderada do handicap e 3 (50,0%) 
apresentaram percepção significante do handicap. A perda auditiva de grau leve a moderado foi encontrada em 14 (66,6%) pacientes. Destes, 2 (14,3%) não 
apresentaram percepção do handicap, 5 (35,7%) apresentaram percepção leve a moderada do handicap  e 7 (50,0%) apresentaram percepção significante do 
handicap. A perda auditiva de grau moderadamente severo ou maior foi encontrada em 1 (4,8%) paciente, o qual apresentou percepção significante do handicap. No 
grupo 3, composto por 13 indivíduos (23,6% da amostra), a audição normal foi encontrada em 2 (15,4%)  indivíduos e ambos (100,0%) apresentaram percepção leve a 
moderada do handicap. A perda auditiva de grau leve a moderado foi encontrada em 7 (53,8%) pacientes. Destes, 2 (28,6%) não apresentaram percepção do handicap 
e 5 (71,4%) apresentaram percepção significante do handicap. A perda auditiva de grau moderadamente severo ou maior foi encontrada em 4 (30,8%) indivíduos. 
Destes, 1 (25,0%) apresentou percepção leve a moderada do handicap  e 3 (75,0%) apresentaram percepção significante do handicap. Analisando a amostra total, 
encontramos 17 indivíduos audiologicamente normais (30,9% da amostra). Destes, 4 (23,5%) não apresentaram percepção do handicap; 9 (53%) apresentaram 
percepção leve a moderada e 4 (23,5%) tiveram percepção significante do handicap. 31 pacientes (56,4% da amostra) apresentaram perda auditiva de grau leve a 
moderado. Destes, 10 (32,2%) não apresentaram percepção do handicap; 7 (22,6%) apresentaram percepção leve a moderada e 14 (45,2%)  apresentaram percepção 
significante do handicap. 7 pacientes (12,7% da amostra) apresentaram perda auditiva de grau moderadamente severo ou maior. Destes, 1 (14,3%) apresentou  
percepção leve a moderada e 6 (85,7%) apresentaram percepção significante do handicap. Assim, dos indivíduos normais, 9 (53%) apresentaram percepção leve a 
moderada do handicap, e destes 5 (55,5%) encontram-se na faixa etária mais jovem e aparentemente mais exigente, situada entre 60 e 69 anos; dos indivíduos com 
perda auditiva de grau leve a moderado, 10 (32,2%) não referiram handicap, e destes, 6  pacientes (60,0%) estão situados no primeiro grupo, com idade entre 60 e 69 
anos. Já nos indivíduos com perda auditiva de grau moderadamente severo ou maior houve correlação positiva entre o grau da perda e a autopercepção da 
desvantagem, uma vez que 85,7% dos pacientes apresentou percepção significante do handicap. 
 
 Participantes: Ana Carolina Argondizo de Rosis, Marília Rodrigues Freitas de Souza, Maria Cecília Martinelli Iorio 
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 Título: VERIFICAÇÃO DA LINGUAGEM EM CRIANÇAS DE 30 A 47 MESES COM “PRESCHOOL 
LANGUAGE SCALE” - 3ª E 4ª EDIÇÕES. 

 Autores:  Xavier, A.A.; Silagi, M.L.; Perissinoto, J.; Isotani, S.M. 
 Bolsista: Aline Araújo Xavier   
 Orientador:  Jacy Perissinoto 
 Resumo: 
Um dos aspectos de maior relevância no desenvolvimento infantil é a Linguagem. A aquisição e o desenvolvimento saudável da linguagem permitem ao indivíduo 
comunicar suas necessidades, sentimentos e idéias, interagindo na sociedade. Partindo do pressuposto de que a aquisição e o desenvolvimento da linguagem 
dependem das condições e da interação de fatores orgânicos, psíquicos e sociais (PERISSINOTO, 1996), qualquer alteração na condição ou na interação destes 
fatores, pode ocasionar desvios no processo de evolução, culminando em atipias neste desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento da Linguagem merece nossa 
atenção, uma vez que problemas relacionados a esta são citados como os mais comuns em crianças de idade pré-escolar (RESCORLA, 1989). Alguns instrumentos 
de avaliação da linguagem receptiva e expressiva- verbal e não verbal são de referência na literatura internacional, dada a sua sensibilidade e especificidade de 
aplicação. Entre estes, o Preschool Language Scale (ZIMMERMAN & cols,1992), em sua 3a edição e atualmente em sua 4ª versão, vêm sendo largamente utilizado 
por permitir a caracterização de comportamentos de linguagem desde os primeiros meses de vida. Por isso, o objetivo desse estudo foi comparar o desempenho de 
crianças do município de Osasco de 30 a 47 meses, sem queixa de desenvolvimento, na aplicação do instrumento Preschool Language Scale – PLS 3 em estudo 
anterior, à 4ª versão do instrumento- PLS 4 - (ZIMMERMAN, STEINER & POND, 2002). O Preschool Language Scale é um instrumento que avalia o desenvolvimento 
da linguagem por meio de duas escalas padronizadas: compreensão auditiva e compreensão expressiva. A amostra do estudo anterior foi composta por 32 crianças, 
sendo 16 do sexo masculino (50%) e 16 do sexo feminino (50%), nas quais foi aplicada a 3ª versão do instrumento, e a amostra atual foi composta de 38 crianças, 
sendo 21 do sexo masculino (55,2%) e 17 do sexo feminino (44,7%), nas quais foi aplicada a 4ª versão do instrumento. As amostras também foram divididas em três 
faixas etárias, de 30 a 35 meses, 36 a 41 meses e 42 a 47 meses, como o proposto pelo instrumento. Os pais eram, em sua maioria, pertencentes à classe sócio-
econômica B2 e C e tinham como escolaridade o ensino médio completo em ambos os grupos de estudo. Quanto à idade materna a média total foi de 30 anos em 
ambos os grupos de estudo. De acordo com a análise parcial dos dados, não foram encontradas diferenças significativas nos escores nas tarefas de compreensão 
auditiva e comunicação expressiva, e no total, na análise geral das duas amostras. O desempenho também foi semelhante quanto ao sexo e faixa etária nos dois 
estudos. As variáveis classe sócio-econômica, renda escolaridade e idade materna também não influenciaram de forma significativa o desempenho das amostras. De 
acordo com a classificação proposta pelo instrumento, no PLS-4 a maioria da amostra obteve escores totais dentro da média (94,7%), 5,3% acima da média e não 
houve nenhum atraso. O estudo anterior com o PLS-3 mostrou que a maioria da amostra esteve dentro da média (84,37%), 9,37% abaixo da média, e 6,26% acima da 
média. Também foi realizada uma análise dos domínios / áreas da Linguagem nas duas versões do teste, sendo estas: comportamentos precursores da linguagem 
(atenção, jogo, gesto, desenvolvimento vocal, comunicação social), área semântica (vocabulário, conceitos espaciais, qualitativos, quantitativos, de tempo e 
seqüência), estrutura (morfologia e sintaxe), habilidades integrativas da linguagem e consciência fonológica. Foram analisadas quais foram as modificações de uma 
versão para a outra e como foi o desempenho das crianças de acordo com a área e a faixa etária. Analisando os resultados e comparando-os com achados da 
literatura, conclui-se com este estudo que o desempenho das crianças com o PLS-4 foi melhor em comparação com o desempenho no PLS-3, e o instrumento em sua 
4ª versão atendeu às modificações sugeridas no estudo anterior, substituindo questões nas áreas lingüísticas nas quais foi observada queda no desempenho das 
crianças e acrescentando novas questões ao teste. A forma de aplicação do PLS-4 possibilita melhor observação das habilidades lingüísticas e das respostas da 
criança, embora os dois instrumentos tenham se mostrado aplicáveis nas amostras. (CNPq) 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0977/06  
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 Título: A Atuação de enfermeiros de unidades pediátricas hospitalares na educação em saúde. 
 Autores:  Okagawa, F.S.; Cunha, I.C.K.O. 
 Bolsista: Fabiana Silva Okagawa   
 Orientador:  Isabel Cristina Kowal Olm Cunha 
 Resumo: 
A Educação em Saúde é importante estratégia utilizada pelo enfermeiro na prestação da assistência de enfermagem à criança e família, sendo caracterizada como 
uma competência gerencial imprescindível. É através dela que ocorrem interação e mudanças positivas no comportamento de saúde do cliente. Nos hospitais, os 
enfermeiros devem promover esta educação a fim de que os resultados do processo de cuidar possam ser efetivos e eficientes. Assim, este estudo teve como foco 
investigar neste contexto como atuam os enfermeiros de unidades pediátricas hospitalares. Os objetivos foram caracterizar os enfermeiros, verificando quais aspectos 
de educação em saúde desenvolvem com paciente e família, identificando seu preparo para esta ação. Foram entrevistados através de questionário em 2007, 38 
enfermeiros de seis hospitais ligados ao Complexo da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, que tendo concordado em participar, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. Destes enfermeiros, a maior parte tinha entre 30 e 39 anos, formados 
há cinco anos, com curso de especialização na área, trabalhando em pediatria há mais de cinco anos. A maior parte (89%) afirmou realizar orientações sobre a 
doença, os cuidados de enfermagem, a prevenção de doenças e a promoção da saúde, através de conversas informais com o paciente e/ou família, seguidas de 
materiais audio-visuais e reuniões. Relataram ainda que destas orientações participam outros profissionais de saúde. A metade dos enfermeiros entrevistados (51%) 
responderam ter sido necessária sua capacitação para esta atividade, destacando estudos por iniciativa própria, e grupos de estudos. Apenas 13 (33%) enfermeiros 
receberam investimento da instituição para esta capacitação. Os resultados, ainda em fase final de análise, sugerem que o enfermeiro que atua em unidades 
pediátricas nestes hospitais, vem desenvolvendo esta atividade rotineiramente e que há necessidade de ser capacitado e receber o respaldo da instituição para tal. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1196/06  
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 Título: A Maternidade no Cotidiano de Universitárias 
 Autores:  Carnéro, T.Z. 
 Bolsista: Tatiana Zamarzahl Carnéro   
 Orientador:  Márcia Barbieri 
 Resumo: 
Introdução- 
A gravidez e a maternidade entre universitárias é um tema pouco explorado, merecendo destaque uma vez que sua incidência vem aumentando em nosso país. 
Objetivo- 
Identificar o perfil sócio-demográfico de universitárias mães, as dificuldades e as facilidades obtidas para o ingresso no ensino superior e suas perspectivas futuras. 
Material e Método- 
Estudo quantitativo, descritivo e transversal realizado entre 51 universitárias mães regularmente matriculadas em cursos de Graduação em Enfermagem, 12 de 
Universidades públicas situadas na cidade de São Paulo e Campinas e 39 de Universidades e Centros Universitários particulares da cidade de São Paulo. Para a 
coleta de dados utilizou-se um questionário semi-estruturado. Foram observadas as exigências do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP.  
Resultados- 
Os resultados revelam uma variação da idade atual das universitárias entre 19 a 41 anos, média de 25 anos. Entre as respondentes, a maioria era solteira (55%), co-
habitando com os pais (45%) ou em casa própria com marido ou companheiro (35%). Considerando as atividades exercidas além do estudo houve predomínio de 
trabalho entre as respondentes de cursos particulares (56%). A ocorrência de gravidez no período da adolescência esteve presente em 61% das jovens e, do universo 
das respondentes ela não foi planejada para 65%. Cerca da totalidade (94%) referiu possuir conhecimento prévio sobre o risco de engravidar, tendo 41% a intenção de 
tê-la interrompido. Ao engravidar, a maioria preocupou-se com a reação familiar e com o seu futuro. A reação de 75% dos familiares foi de contrariedade e 
preocupação com o futuro da jovem, no entanto, constituíram a principal fonte de apoio durante a gravidez, por ocasião do ingresso e permanência da jovem no ensino 
superior. Para quase a totalidade das universitárias a maternidade constitui o centro de preocupação com o futuro. Dentre as dificuldades relatadas para conciliar 
maternidade com os estudos encontra-se a falta de tempo para dar atenção à criança e para estudar em decorrência do excesso de obrigações. As expectativas 
futuras referidas concentram-se na conclusão do curso e na obtenção de um bom emprego, para assim investir no futuro do filho (a). 
Conclusão- 
Conclui-se que a dependência familiar não é um fator impeditivo para a ocorrência da gravidez quer seja na adolescência ou fora dela. O exercício da sexualidade 
propicia o aprendizado da autonomia pessoal, constituindo-se como integrante do processo de individualização juvenil. No entanto, o estudo revela que a família, 
especialmente os pais, constitui a base de sustentação e apoio para que a jovem não interrompa o ciclo esperado de vida, conciliando a maternidade com os estudos e 
o trabalho. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1719/06  
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 Título: Alterações do nível pressórico e fatores de risco em graduandos de enfermagem da UNIFESP 
 Autores:  Vieira, F.S.; Barros, A.L.B.; Assis, C.C. 
 Bolsista: Fabiana de Souza Vieira   
 Orientador:  Alba Lúcia Bottura de Leite Barros 
 Resumo: 
A Hipertensão arterial (HA) é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de acidente vascular encefálico (AVE), doença arterial coronariana, 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença arterial periférica, sendo responsável nas últimas décadas por um grande número de óbitos em todo país, uma das 
maiores causas de aposentadoria precoce permanente e a terceira causa de invalidez temporária com conseqüente perda de anos de vida produtiva em adultos 
jovens. Também é um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares (DCV). Entre os fatores de risco para HA, encontram-se idade, sexo, história familiar, 
a ingestão alimentar de gorduras, ingestão de sódio, obesidade, atividade física, estresse, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas e uso de anticoncepcionais orais. 
A relação cintura quadril (RCQ) pode nos revelar o risco para DCV, pois a localização abdominal de gordura associa-se com grande freqüência a dislipidemias, 
resistência à insulina, diabetes e HA. O estudante de enfermagem, em uma grande metrópole, esta sujeito às adversidades da mesma, além de questões relacionadas 
diretamente com o curso, a insegurança da fase universitária, a convivência com a dor e a morte do outro, a necessidade de superar habilidades técnicas necessárias 
para a prática da enfermagem, cobranças de aprendizado. Sendo assim, o estudante de enfermagem está vulnerável a fatores estressantes, por isso optamos em 
estudar uma população jovem, constituída por 330 estudantes de enfermagem da UNIFESP, com objetivo de mensurar seus níveis de pressão arterial para identificar 
possíveis alterações segundo a V Diretriz Brasileira de Hipertensão e a presença de fatores de risco para hipertensão arterial. O estudo é de corte transversal, dividido 
em três etapas: a primeira etapa consiste na aceitação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, a segunda etapa no preenchimento de um questionário sobre 
fatores de risco para hipertensão arterial e a terceira etapa na mensuração de duas medidas da PA com intervalo mínimo de 2 minutos entre elas, dados 
antropométricos (peso, altura, circunferência da cintura e quadril, circunferência braquial) em um único encontro previamente agendado. Participaram do estudo 120 
graduandos de enfermagem selecionados de forma aleatória, sendo 19 (16%) do sexo masculino e 101 (84%) do sexo feminino. A faixa etária dos participantes variou 
entre 18 e 43 anos, com predominância da faixa etária entre 20 e 25 anos. A grande maioria, 91 (75,8%), de etnia branca, 16 (13,3%) pardos, 4 (3,3%) negros e 9 
(7,5%) amarelos, sendo que 21 (17,5%) conciliam trabalho e graduação no seu dia-a-dia. A prevalência de alteração de níveis pressóricos foi em 9 (7,5%) sendo 5 
(4,2%) classificados como HA e  4 (3,3%) como limítrofes. Na avaliação do estado nutricional através do Índice de Massa Corporal (IMC) obtivemos 98 (81,7%) com 
peso normal, 12 (10%) pré-obesos, 4 (3,3%) com obesidade nível I e 6 (5%) com baixo peso. Obtiveram RCQ inadequada 28 (27,7%) para o sexo feminino e 2 (10,5%) 
para o masculino. Apenas 5 (4,2%) dos estudantes negaram antecedentes familiares de HA, diabetes, infarto agudo do miocárdio, morte súbita ou AVE. Sobre o nível 
de atividade física 55 (45,8%) não praticam, 79 (65,8%) não consomem bebida alcoólica. Outro aspecto de estilo de vida investigado foi o estresse e 58 (48,3%) dos 
estudantes consideraram-se uma pessoa estressada. O uso de contraceptivo hormonal foi de 49 (48,5%) entre as estudantes do sexo feminino. Nenhum dos 
entrevistados referiu ser diabético e 10 (8,3%) afirmaram ter o colesterol alterado. Conclui-se, portanto que a prevalência de HAS é baixa entre a população estudada, 
porém já há presença de alguns dos fatores de risco para HAS e DCV sendo necessário desenvolver atividades de conscientização com objetivo de alcançar a 
prevenção e a promoção da saúde.  
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 Título: Análise de sobrevida de pessoas submetidas à amputações de extremidades inferiores decorrentes 
do diabetes mellitus mal controlado 

 Autores:  Nascimento, V.F.O; Dal Fabbro, L.I. 
 Bolsista: Viviane Fatima Oliveira Nascimento   
 Orientador:  Mônica Antar Gamba 
 Resumo: 
Introdução: A prevalência do Diabetes Mellitus tipo 2 vem crescendo nos últimos anos, o que faz com que a OMS a classifique como uma epidemia emergente. As 
amputações de extremidades inferiores são as complicações mais comuns entre as pessoas acometidas por essa doença, tornando-se assim, um problema de Saúde 
Pública. Objetivo: Atentando ao fato, viu-se a necessidade de analisar a sobrevida de pessoas submetidas às amputações de extremidades inferiores decorrentes do 
Diabetes Mellitus (DM) mal controlado. Método: Este é um estudo epidemiológico, descritivo, onde a população de estudo foi arrolada por outra investigação do tipo 
caso-controle. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. População de estudo: A população foi selecionada por meio de um 
banco de dados secundário, o qual continha 351 indivíduos com diagnóstico de DM tipo 2. Desses, 117 já haviam sofrido uma cirurgia de amputação de extremidades 
inferiores (AEI), no período de 1996 a 2001. Os demais, ou seja, 234 pessoas não tinham sido submetidas a nenhum procedimento cirúrgico relacionado a AEI. A 
identificação deste procedimento foi realizada baseando-se na Classificação Internacional de Doenças (CID) obtida pelo Centro de Processamento de Dados (CPD). 
Após essa etapa e utilizando um instrumento para coleta de dados foram entrevistados pacientes e/ou familiares, analisados prontuários para coleta de variáveis 
sóciodemográficas e clínicas e, identificados os óbitos ou novos procedimentos cirúrgicos relacionados às AEI. Resultados: Das 351 pessoas arroladas inicialmente, 
identificou-se, entre os previamente amputados 117 pessoas. Destas, apenas 25 pessoas (21,4%) foram encontradas, estando 06 vivas (24%) e 19 (76%) que 
evoluíram a óbito e 92(78,6%) pessoas não foram encontradas. Deste grupo,  04 pacientes (16%) sofreram  nova intervenção cirúrgica de amputação e desses, 
apenas 01 está vivo e 03 foram a óbito. Dos 234 controles (não amputados), apenas  26(11,1%) pessoas foram encontradas,  5 (19,2%) continuam vivas e 21 (80,7%) 
foram a óbito. Entre os sobreviventes,  03 sofreram amputações e desses apenas 01 continuou vivo. Discussão: Os resultados encontrados, a despeito da grande 
perda de informações nos registros hospitalares, corroboram com autores internacionais e nacionais que apontam  para a gravidade da situação investigada.   As altas 
taxas de não identificados, amputações e óbitos encontradas podem evidenciar as condições de atenção à saúde das pessoas com diagnóstico de DM. POZZAN,R, 
em 2004, em um estudo populacional sobre amputações por DM no município do Rio de Janeiro,  demonstrou a importância do diagnóstico precoce, o controle 
metabólico adequado,  as ações de  educação em saúde, e a escassez de políticas públicas voltadas a prevenção e controle do diabetes e de suas complicações. 
Considerando o impacto social na vida do indivíduo que sofreu uma amputação, tais como: alteração nas atividades diárias; dependência familiar; alteração na 
auto-estima pela deformação da auto imagem;  isolamento social, além da alta mortalidade neste grupo, é possível inferir o resultado desses achados na qualidade de 
vida de seus portadores, bem como dos familiares. A realização desta pesquisa permite constatar a necessidade de aprimoramento nas ações de vigilância sentinela 
de doenças não transmissíveis, para que efetivamente ações de prevenção secundária e terciária possam ser implementadas nos serviços de atenção às pessoas com 
diabetes mellitus. 
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 Título: AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO RENAL DE PACIENTES COM HIV DESDE O 
MOMENTO DO DIAGNÓSTICO 

 Autores:  Friedl, D.B.; Fino, L.C.; Belasco, A.G.S. 
 Bolsista: Daniane Bornea Friedl   
 Orientador:  Angélica Gonçalves Silva Belasco 
 Resumo: 
Introdução: A evolução natural da infecção pelo Human lmunnedeficiency Virus (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. Isso gera imunodeficiência 
que se manifesta pelo surgimento de infecções oportunistas e neoplasias que caracterizam a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 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 de HIV encontramos desde apresentações comuns até formas específicas relacionadas à doença, como é o caso da síndrome 
nefrótica e progressão para Insuficiência Renal Crônica (IRC). Além de que muitas drogas utilizadas para o tratamento do paciente e suas complicações são 
nefrotóxicas. Objetivo: Avaliar a evolução da função renal dos portadores de HIV/AIDS que iniciaram acompanhamento ambulatorial no Centro de Controle de Doenças 
Infecciosas (CCDI) do Hospital São Paulo/UNIFESP. Além de correlacionar dados sócios demográficos, comorbidades, medicamentos em uso e tempo de diagnóstico 
para análise posterior. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e retrospectivo que utiliza como método para a coleta de dados a análise dos 
prontuários de pacientes portadores de HIV/AIDS atendidos no CCDI. Estima-se que são acompanhados neste serviço 4000 pacientes portadores de HIV/AIDS. A 
coleta de dados iniciou-se após a aprovação do projeto pelo Comitê de ética e Pesquisa da UNIFESP em outubro de 2005. Após o levantamento de dados dos 
pacientes atendidos no ambulatório acima citado é necessária a solicitação dos prontuários dos mesmos no Serviço de Arquivo Médico do Hospital São Paulo (SAME). 
O tempo médio utilizado para análise de cada prontuário é de 70 minutos. A análise é feita buscando as variáveis contidas no estudo. Os dados coletados estão sendo 
armazenados no programa Excel para posterior análise estatística. Os resultados apresentados aqui são parciais. Resultados: Até o momento foram analisados 138 
prontuários de pacientes portadores de HIV/AIDS que iniciaram acompanhamento ambulatorial no CCDI do HSP/UNIFESP. A análise dos prontuários permitiu 
caracterizar a população estudada: 62,5% masculino, 53,6% com mais de 40 anos de idade, 71,9% heterossexuais, 47,5% brancos, 76,2% não usuários de drogas 
ilícitas, 41,7% com mais de 100 meses de diagnóstico, 59% que fazem tratamento medicamentoso e com uma média de 2,7 comorbidades. Registramos uma elevação 
média de 10,2% de creatinina entre a primeira e a última dosagem realizadas.  O valor médio da Transaminase Glutâmica Oxalacética (40,7u/L) se mostrou levemente 
acima do limite da normalidade. Já a Transaminase Glutâmica Pirúvica (41u/L), a Low Density Lipoproteins (108,3 mg/dL) e o Colesterol total (190,6mg/dL) mostrou-se 
dentro da normalidade. Apenas a High Density Lipoproteins (42,2mg/dL) ficou abaixo do valor de normalidade e os Triglicérides (192,2mg/dL) pouco acima do valor 
esperado, porém ainda dentro do valor limítrofe. O valor médio dos Linfócitos T-CD4+ (445,3cel/mm3) se apresentou diminuído, enquanto o dos Linfócitos T-CD8+ 
(1004,3cel/mm3) se manteve com um valor aceitável. O valor médio de carga viral (163134,1) encontrado manteve-se alto, assim como seu Log de 4,4. Os níveis 
médios de hemoglobina (13,5g/dL) e de hematócritos (40,5%) se mostrou adequado para as mulheres, porém um pouco abaixo para homens. O valor médio de 
leucócitos foi de 5678/mL. Discussão: Houve predominância de heterossexuais e diminuição da parcela masculina de acordo com dados da literarura cujo perfil atual 
mostra  a heterossexualização e a feminização de evolução da doença conforme a Pesquisa do Comportamento Sexual da População Brasileira e Percepção do 
HIV/AIDS e os dados da vigilância em saúde do ministério da saúde. O valor de creatinina sérica que define a insuficiência renal, varia de acordo com alguns autores: 
1,2mg/dl a 2,0mg/dl.  O valor médio de creatinina de 134 pacientes que apresentaram a dosagem deste exame foi de 1,0 mg/dL, destes 64 (46,3%) apresentaram 
elevação de creatinina no decorrer do tratamento. Estudos recentes mostram importantes alterações metabólicas em pacientes infectados pelo HIV que fazem uso de 
antiretrovirais, como alteração de triglicérides e colesterol total, entretanto as alterações renais ainda não têm sido profundamente analisadas. Este estudo pretende 
contribuir com informações adicionais sobre a função renal destes pacientes.   
 Estudo ainda em andamento. 
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 Título: Avaliação das atividades do Banco de Leite Humano da Universidade Federal de São Paulo segundo 
indicadores. 

 Autores:  Beato, A.C.; Abrão, A.C.F.V. 
 Bolsista: Ana Carolina Beato   
 Orientador:  Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrão 
 Resumo: 
O aleitamento materno é indicado para todas as crianças exclusivamente até os seis primeiros meses de vida por ser a melhor e mais completa forma de alimentação 
no início da vida. Porém, recém- nascidos prematuros , muitas vezes não conseguem mamar diretamente na mãe, necessitando receber outros leites para garantir sua 
sobrevivência. Nesse sentido,  a melhor opção é o leite materno pasteurizado, obtido por meio de um processo realizado em bancos de leite humano(BLH). A 
UNIFESP possui um BLH desde 2002 , realizando as atividades desde coleta do leite humano até sua distribuição. Com o objetivo de avaliar algumas atividades deste 
banco e propor as intervenções necessárias para garantir a qualidade do leite humano é que este trabalho foi desenvolvido. Para a avaliação utilizou-se de  indicadores 
de qualidade preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dados foram levantados por meio do instrumento de registro do processo de 
pasteurização, referentes ao ano de 2005 e 2006. Os principais resultados encontrados foram: (1) das 1602 doações, 916 (57%) foram desprezadas; (2) do total 
desprezado, 663 (72%) foram desprezados por falta de cuidado na coleta e ordenha e (3) apenas 48 (3%) teve seus dados incompletos. Estes resultados mostram que 
o Banco de Leite Humano da Unifesp possui controle rigoroso quanto a qualidade do leite, visto que apenas 43% do leite doado foi utilizado por estar dentro dos 
parâmetros aceitáveis e que há um déficit na qualidade da coleta do leite e na orientação dada às nutrizes. 
Apoio: CNPq 
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 Título: Avaliação das condições  de segurança da criança em um pronto socorro de pediatria 
 Autores:  Sorrochi, T.N.; Pettengill, M.A.M. 
 Bolsista: Talita do Nascimento Sorrochi   
 Orientador:  Myriam Aparecida Mandetta Pettengill 
 Resumo: 
Introdução: A hospitalização infantil é uma situação complexa, pois envolve dimensões físicas, emocionais e cognitivas da criança e de sua família. Tem por objetivo 
proporcionar o restabelecimento da saúde com um mínimo de agravos à criança decorrentes das inúmeras situações estressantes que lhe são impostas. Um elemento 
que contribui para o alcance desse objetivo é o acolhimento da criança em um ambiente seguro que atenda às características do crescimento e desenvolvimento 
infantil e, ainda, que seja harmônico com as necessidades da família e da equipe de saúde. Um indicador da segurança do ambiente hospitalar é a ausência de perigo 
ou de risco a danos corporais, psicológicos e materiais, buscando-se a excelência na prestação de serviços. Para garantir um ambiente seguro é fundamental que haja 
um planejamento adequado da estrutura física do hospital, visando à redução de complicações decorrentes de problemas associados às próprias instalações. Objetivo: 
Verificar as condições de estrutura física que envolvem o ambiente de cuidado de enfermagem em um pronto socorro pediátrico e identificar se contribuem para a 
prevenção de acidentes e para a manutenção das normas de segurança preconizadas.  
Material e Método: Trata-se de um estudo descritivo, realizado em um pronto socorro de pediatria de um hospital público vinculado ao ensino, no município de São 
Paulo. A unidade é composta de duas subunidades, a retaguarda e o pronto atendimento (PA) localizados em áreas físicas diferentes. Os dados foram coletados por 
meio de observação e registrados em um instrumento composto por 51 variáveis relativas à estrutura e funcionamento da unidade, preenchido pela própria 
pesquisadora, após aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa (nº. 0447/06) e autorização da Diretoria de Enfermagem da instituição. A pesquisa foi 
realizada no período de setembro de 2006 a outubro de 2006, para a análise de cada uma das variáveis a pesquisadora realizou a observação sete vezes, em dias e 
horários distintos. As variáveis foram analisadas segundo freqüência absoluta e relativa. 
Resultados: Os principais resultados evidenciam que das 51 variáveis avaliadas em cada subunidade, 23(45,09%) itens observados na retaguarda e 15(29,41%) no PA 
encontravam-se de acordo com as normas de segurança preconizadas pela ANVISA. Quanto à segurança relacionada aos mobiliários, observou-se que na retaguarda 
a disposição dos berços e camas na retaguarda apresentava-se adequada na totalidade dos dias estudados. Nas salas de consultórios do PA, o posicionamento das 
camas e berços apresentou-se inadequado em três (42,85%) dos sete dias e adequado em apenas um dia (14,30%). Ambas as subunidades não dispõem de 
protetores para as tomadas elétricas, para as quinas de móveis, grades e telas nas janelas. No PA, observou-se ausência de extintores de incêndio. Quanto à 
segurança relacionada à arquitetura, observou-se inadequação dos materiais de revestimentos dos pisos do hall de circulação da retaguarda, bem como os das salas 
de inalação e de realização de procedimentos do PA, produzindo riscos para quedas e ruídos. Na retaguarda notou-se a falta de barras laterais nos banheiros. Já no 
PA há falta de barreiras de proteção física, ou seja, ausência de portas as próximas às saídas. Cabe ressaltar que, nestes ambientes, as ventilações natural e artificial 
também não se mostraram adequadas na totalidade dos dias avaliados. No PA observou-se um padrão parcialmente eficaz de iluminação artificial e focos de umidade 
nas paredes, e também, ausência de sanitários para o uso das crianças e dos pais. Quanto à segurança relacionada ao funcionamento, nos dois locais de estudo, a 
guarda e disposição de produtos de limpeza encontravam-se adequadas em dois (28,57%) dias; e nos demais (71,43%), os produtos estavam desprotegidos, em local 
inadequado e sem supervisão. Os produtos preconizados para a higienização das mãos dos profissionais apresentavam em quantidade inadequada no PA em quatro 
dias (57,15%) e na retaguarda em três (42,85%). Os recipientes para acondicionamento de dejetos hospitalares encontravam-se parcialmente adequados e distribuídos 
nas duas subunidades em 100,00% dos dias. Em relação à limpeza do ambiente hospitalar observou-se que se encontrava parcialmente satisfatória quanto à 
freqüência e eficácia em três (42,85%) dias  na retaguarda e em quatro (57,15%) dias no PA. Quanto aos brinquedos, observou-se que na retaguarda estão adequados 
à faixa etária, porém em número insuficiente, enquanto que no PA inexistem.   
Conclusão: Conclui-se que as condições de estrutura e funcionamento do ambiente no pronto socorro pediátrico podem favorecer a ocorrência de acidentes, em razão 
da maioria das situações observadas apresentarem-se inadequadas quanto às normas de segurança preconizadas. Recomenda-se que sejam revisadas as condições 
que se mostraram inadequadas nesse estudo e a conscientização dos profissionais quanto à importância e necessidade de implementação de ambiente seguro, 
promovendo um dos elementos da cultura de segurança no hospital.  
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 Participantes: Talita do Nascimento Sorrochi, Myriam Aparecida Mandetta Pettengill 
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 Título: Avaliação de programas de pré-natal no Município de São Paulo focalizando os agravos sífilis, HIV, 
hepatite B, hepatite C, toxoplasmose e rubéola 

 Autores:  Zanatta, L.C.; Rossi, M.B.; Figueiredo, E.N. 
 Bolsista: Leticia de Carvalho Zanatta   
 Orientador:  Elizabeth Niglio Ferreira 
 Resumo: 
Introdução:A assistência pré-natal tem objetivo de acompanhar a evolução da gravidez e promover a saúde da gestante e criança,encaminhando-os para soluções 
imediatas ao Sistema Único de Saúde.As ações de saúde devem estar voltadas para a cobertura de toda população-alvo da área de abrangência da unidade de 
saúde,assegurando continuidade no atendimento,acompanhamento e avaliação destas ações sobre a saúde materna e perinatal. No início do pré-natal alguns exames 
são solicitados de rotina para todas as gestantes,dentre eles sorologia para sífilis e HIV.Sempre que possível,investigação de outras doenças infecciosas que possam 
comprometer o binômio mãe-filho,também é realizada,incluindo hepatites B e C,toxoplasmose e rubéola na tentativa de diagnosticar precocemente essas 
condições.Em nosso meio,o sistema de Vigilância Epidemiológica tem sido suficiente para apontar problemas,mas não aprimora a viabilidade das medidas de 
prevenção.Assim,a implantação de indicadores mais precisos é útil para monitorar as ações preventivas no pré-natal e tentar erradicar e/ou controlar esses agravos em 
nosso meio.Objetivos:determinar a prevalência dos agravos sífilis,HIV(SIDA),hepatite por vírus B e C,em unidades básicas de saúde;conhecer a qualidade da 
assistência pré-natal,em unidades básicas de saúde do Município de São Paulo, no período de 2004. Método: estudo epidemiológico de corte transversal onde os 
objetos de observação foram os prontuários das gestantes, obtidos de 12 unidades básicas escolhidas aleatoriamente, dentre as 41 que fizeram parte do estudo 
anterior realizado em 2000, tendo sido analisados TODOS os prontuários de gestantes que realizaram consulta pré-natal durante 2004, independentemente de terem 
iniciado o acompanhamento em 2003 ou terminado em 2005. Preencheram esse critério de elegibilidade 1299 gestantes. Esta pesquisa faz parte de um projeto maior 
financiada pelo CNPq (edital 036/2004) e aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo. Resultados: A maioria das unidades avaliadas eram unidades tradicionais de atendimento, sem implantação do modelo do programa de saúde da família. 
Neste estudo foi observado um aumento do número de consultas de pré-natal realizadas em todas as UBS analisadas, exceto uma. Observou-se também que 
enquanto em 2000 não houve retorno das gestantes ao serviço no puerpério, isto passou a ocorrer em todas as unidades estudadas, embora em apenas quatro delas 
essa taxa de retorno tenha ultrapassado os 50%. Isso provavelmente foi conseqüência da implantação dos programas de saúde da família. Os dados obtidos indicaram 
uma acessibilidade satisfatória das mulheres ao pré-natal, observando-se apenas duas unidades com níveis inferiores a 50% para o início do acompanhamento pré-
natal no primeiro trimestre de gestação.  Ao comparar a assistência pré-natal prestada às gestantes atendidas em 2000 e 2004, pode-se observar que em relação à 
consulta médica duas das UBS avaliadas em 2004 apresentaram uma média de consultas aquém do preconizado. Embora o número de consultas de enfermagem 
ainda seja pequeno, quando se considera o total de consultas realizadas (médico+ enfermeira) houve uma melhora no número de atendimentos em três UBS, embora 
em outras três esse número ainda tenha permanecido abaixo do desejado. Do total de gestantes que fizeram parte da amostra nas 12 UBS avaliadas em 2004, 101 
delas (7,8%) tinham evidências de apresentarem os agravos infecciosos investigados: 52 (4,0%) com variação sorológica para sífilis, 32 (2,5%) tinham evidência 
sorológica de infecção pelo vírus da hepatite B (HBSAg+) 10 (0,8%) eram infectadas pelo vírus da hepatite C e 7 (0,5%) eram soropositivas para o HIV. Para a 
prevenção da transmissão vertical de sífilis é preconizada pelo Ministério da Saúde, a realização de dois testes sorológicos de VDRL. Observou-se neste estudo que 
não havia qualquer informação no que diz respeito aos dados de 2000, enquanto em 2004, 17 gestantes (21%) tinham registro do 2º VDRL em seus prontuários. A 
prevalência de gestantes infectadas pelo HIV que era de 3,7% em 2000 passou a 0,6% em 2004, possivelmente devido ao número menor de prontuários investigados. 
Conclusões: a qualidade da assistência pré-natal melhorou no período avaliado, com aumento do número de consultas de pré-natal, aumento na solicitação de exames 
sorológicos para os agravos avaliados e aumento na proporção de gestantes que iniciaram o acompanhamento no primeiro trimestre da gestação. Entretanto, o 
número de gestantes que fizeram a última consulta no terceiro trimestre, diminuiu no período. É possível que o encaminhamento para outras unidades de referência 
tenha sido responsável por essa queda. A sensibilização do profissional e das Coordenadorias de saúde sobre a importância da dinâmica do atendimento pré-natal é 
necessária. Informar toda a equipe que prestará assistência à gestante e ao bebê sobre todos os agravos e medidas profiláticas ou terapêuticas tomadas, resultará em 
benefícios aos clientes e ao sistema, que, conhecendo a magnitude do problema poderá providenciar recursos necessários à sua solução. 
 
 Participantes: Leticia de Carvalho Zanatta, Marina Bertelli Rossi, Elizabeth Niglio de Figueiredo 
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 Título: Avaliação do manual ´´Minha Punção Venosa Periférica´´: opinião de enfermeiras, crianças e famílias 
 Autores:  Guarise, V.; Peterlini, M.A.S.; Pettengill, M.A.M.; Bezerra, A.R. 
 Bolsista: Vanessa Guarise   
 Orientador:  Maria Angélica Sorgini Peterlini 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Durante a hospitalização da criança um dos objetivos da família e dos enfermeiros é proporcionar o cuidado necessário para a recuperação da saúde e 
retorno às atividades cotidianas, com o mínimo de estresse possível. As intervenções realizadas durante a permanência no hospital podem impor sofrimento ao 
paciente. Sair do ambiente familiar para um desconhecido gera ansiedade e insegurança, estando também, a doença e os procedimentos realizados vinculados ao 
estresse. Neste contexto, a criança percebe a punção intravenosa (IV) como o procedimento que mais gera medo. Desta forma, o preparo prévio pode contribuir para 
minimizar este sentimento, promovendo cooperação e aquisição de novas habilidades, além de facilitar a sensação de controle sobre este evento. A orientação pode 
ser realizada por diversos modos, como a utilização de manuais educativos, proporcionando a transmissão da informação de maneira apropriada ao grau de 
desenvolvimento da criança. 
OBJETIVOS: 1. Verificar a aplicabilidade prática do manual “Minha Punção Venosa Periférica”, segundo opinião de enfermeiras. 2. Avaliar a satisfação da criança e 
família quanto ao preparo para a punção venosa periférica, por meio da utilização do manual..  
MÉTODO: Estudo do tipo descritivo (CEP 1947/06), que verificou a opinião de enfermeiras, crianças e famílias sobre o preparo para a punção IV por meio do manual 
elaborado a partir da pesquisa “Elaboração de Material Didático para o Preparo da Criança e Família para a Punção Venosa Periférica”. O manual é destinado a 
escolares e possui característica de interatividade, a criança pode desenhar e colorir figuras, realizar atividades lúdicas, ler as orientações e aprender com as fotos. A 
opinião das enfermeiras foi verificada por meio de um questionário composto por variáveis referentes a sua identificação e avaliação do manual. Os dados foram 
coletados durante um workshop, que contou com participação de 35 enfermeiras, das quais 28 (80,0%) responderam o questionário. Após a análise dos resultados 
realizou-se a adequação do manual. A seguir, crianças internadas em uma unidade de cirurgia infantil de um hospital universitário, que seriam submetidas à punção 
venosa periférica, e seus familiares foram convidados a participar do estudo, por meio da resposta a variáveis que compunham dois questionários. Esta etapa teve 
início em 19 de abril de 2007, contando, até o momento, com a participação de quatro crianças e seus familiares. Os dados preliminares são apresentados segundo 
freqüências absoluta e relativa, média aritmética e desvio padrão. 
RESULTADOS: A média de idade das enfermeiras foi de 32,5±7,0 anos, o tempo de formadas 9,1±7,8 anos, o de atuação em pediatria de 9,4±7,7 anos, sendo que 
92,9% realizaram cursos de pós-graduação. Em referência ao conteúdo do manual, obteve-se avaliação classificada como ótima na clareza das informações (60,7%), 
facilidade de compreensão (67,8%) e adequação à faixa etária (53,5%). Em nenhum dos itens avaliados obteve-se classificação ruim, a maioria das enfermeiras 
considerou que o manual contém as informações necessárias para compreensão da finalidade da terapia, punção IV, manutenção e retirada do cateter, bem como, 
ocorrência de complicações. Quanto à apresentação, linguagem, ilustrações, seqüência e qualidade das fotos verificou-se avaliação ótima. Destaca-se quanto às 
imagens que 92,8% afirmaram que despertariam o interesse da criança. A aplicabilidade foi avaliada como ótima por 60,7%. A maioria das enfermeiras considerou que 
após a utilização do manual a criança estaria preparada para a punção (89,3%). As respostas, as sugestões e os comentários foram analisados, realizando-se 
alterações na adequação de alguns termos, correção de palavras, substituição de fotos e confecção em forma de folheto. 
Em relação às crianças, verificou-se média de idade de 9±1,4 anos, 50,0% do sexo feminino, todas cursavam o Ensino Fundamental, 75,0% já haviam sido submetidas 
à punção venosa, sendo que 66,7% receberam preparo prévio. A média da idade dos responsáveis foi de 36±12,6 anos, todos do sexo feminino, 25,0% possuía 
Ensino Fundamental incompleto, 25,0% Ensino Médio incompleto, 25,0% Ensino Médio completo e 25,0% Ensino Superior incompleto. As opiniões das crianças e suas 
mães foram semelhantes, pois referiram estar satisfeitas com o manual e fotos. Após terem sido submetidas à punção IV, avaliaram que o procedimento foi mais 
tranqüilo, considerando que o manual será de importante utilidade para que outras crianças e famílias sintam-se suficientemente esclarecidas quanto a intervenção e 
possíveis complicações. Destaca-se que as mães afirmaram que a utilização do manual é um benefício à criança. 
CONCLUSÃO: O manual foi avaliado pelos participantes da pesquisa como um instrumento assistencial capaz de melhorar o cuidado de enfermagem prestado à 
criança e família. Constituiu meio facilitador do preparo para a punção IV, já que a criança e família tornaram-se mais seguros, por compreender a necessidade do 
procedimento, gerando portanto, menor estresse, ansiedade e medo. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1947/06  
 
 Participantes: Vanessa Guarise, Maria Angélica Sorgini Peterlini, Myriam Aparecida Mandetta Pettengill, Aline Rosalles Bezerra 
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 Título: Competências Gerenciais de Enfermeiros Hospitalares 
 Autores:  Almeida, D.H.; Cunha, I.C.K.O. 
 Bolsista: Daniela Higashizima Almeida   
 Orientador:  Isabel Cristina Kowal Olm Cunha 
 Resumo: 
Os serviços de saúde exigem enfermeiros que atuem na gestão com eficiência e eficácia, buscando promover resultados de qualidade tanto para o cliente como para o 
serviço. Estes devem ser diferenciados através de um conjunto de competências que alie conhecimentos, habilidades e atitudes. Este estudo objetivou conhecer a 
opinião de gerentes de enfermagem sobre competências gerenciais de enfermeiros hospitalares. Foram entrevistadas em 2007, através de questionário seis gerentes 
de enfermagem de hospitais-escola vinculados a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, que concordaram em participar e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. As gerentes eram mulheres, a maior parte acima de 46 anos, com mais 
de 11 anos de experiência profissional e atuacão na instituicão, todas com formação ao nível de pós-graduacão, sendo todas de especializacão, uma de mestrado e 
duas de doutorado. Foram elencadas pelas entrevistadas 32 competências gerenciais que o enfermeiro precisa ter na instituicão, sendo as que houveram  50% de 
concordância ( citadas pela metade delas ) foram apenas a lideranca, o planejamento e a criatividade. Quanto às formas de desenvolvê-las foram apresentadas 30 
possibilidades das quais as mais citadas foram cursos, capacitações e treinamentos. Cinco gerentes afirmaram desenvolver essas competências na própria instituição 
através de diferentes formas, mas destacando-se o incentivo à capacitação através de cursos de especialização e treinamentos. Os dados, ainda em fase final de 
análise, apontam para o amplo leque de competências gerenciais não coincidentes elencado pelas gerentes de hospitais escola, sugerindo não haver um perfil 
semelhante nas instituições, apesar de pertencerem ao mesmo complexo de ensino. 
 
 Participantes: Daniela Higashizima Almeida, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha 
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 Título: Compreendendo a vivência da criança portadora do HIV com diagnóstico revelado e/ou morte de 
familiar relacionada à infecção 

 Autores:  Campos, Y.A.E.S.; Ribeiro, C.A.; Borba, R.I.H. 
 Bolsista: Yvone Aparecida Estevam de Souza Campos   
 Orientador:  Circéa Amalia Ribeiro 
 Resumo: 
Este estudo, descritivo e de natureza qualitativa, teve por objetivos: -Compreender como é para a criança a vivência de ser portadora do HIV após ter tido a revelação 
de seu diagnóstico ou algum caso de morte relacionada ao HIV na família, a partir de suas manifestações em uma sessão de Brinquedo Terapêutico e -Propiciar um 
meio de alívio para essas crianças. Trata-se de um projeto que dá continuidade a um estudo anterior intitulado: “O brincar da criança portadora de HIV: buscando 
compreender sua vivência” (CAMPOS; RIBEIRO; BORBA, 2006), que foi apresentado no XIV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP. Sabe-se que a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) representa um grande problema de 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; LEITE, 2004). Tal fato remete à necessidade de uma atuação profissional que extrapole os 
cuidados biomédicos, pois envolvem aspectos de cunho familiar, social e cultural (GOMES; CABRAL; SCHILKOWSKY, 2004). Considerando todos estes fatores, a 
assistência de enfermagem a essas crianças exige a utilização de abordagens que minimizem o estresse decorrente da própria situação, entre as quais se destaca o 
Brinquedo Terapêutico, o qual 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 foi realizado com seis crianças de idades pré-escolar e 
escolar que já tinham vivenciado a revelação de seu diagnóstico. Destas, uma reside com sua família e recebe assistência social de uma associação religiosa; as 
outras cinco são moradoras e tuteladas por uma instituição localizada no município de Cajamar, que acolhe crianças e adolescentes da Grande São Paulo portadoras 
do HIV e/ou vítimas de maus tratos, abandono, órfãs, ou que foram temporariamente afastadas de suas famílias por determinação judicial. 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 
familiares, que relacionam à transmissão sexual, que têm grande preocupação com as manifestações respiratórias e febre; que vivenciam o medo da morte; que 
sofrem com as hospitalizações; que o tratamento é difícil e intrusivo, porém representa a saída para a cura, embora não se constitua na garantia da mesma; .e que os 
profissionais de saúde estão associados à dor e ao sofrimento. O Brinquedo Terapêutico também propiciou à criança a possibilidade de extravasar a tensão advinda 
dessa 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, de retornar ao convívio familiar e a importância que tem para sua vida vivências comuns da infância não 
relacionadas à doença, como jogar e ser torcedor de futebol. Esses achados permitiram ampliar a compreensão do que é para a criança ser portadora do HIV, uma vez 
que foram reiteradas categorias já emergidas no estudo anterior e novas categorias emergiram. 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. 
Consideram ainda que há necessidade da continuidade do estudo, em especial junto às crianças que já vivenciaram a morte. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1896/06  
 
 Participantes: Yvone Aparecida Estevam de Souza Campos, Circéa Amalia Ribeiro, Regina Issuzu Hirooka de Borba 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Enfermagem 

161 

 

 Título: Doação e transplantes de órgãos no Brasil: estudo de tendência 
 Autores:  Silva, V.S.; Schirmer, J.; Roza, B.A.; Silva, A.S.; Fujinami, T.I. 
 Bolsista: Vanessa dos Santos Silva   
 Orientador:  Janine Schirmer 
 Resumo: 
O transplante de órgãos e tecidos tornou-se um tema amplamente discutido mundialmente, devido às suas implicações éticas, psicológicas, socioculturais e espirituais. 
Em 1964, iniciou-se a atividade de transplante de órgãos e tecidos no Brasil, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, com o desenvolvimento tecnológico 
e científico, o transplante ganhou uma maior credibilidade, sendo necessário criar regulamentações para a doação e transplante de órgãos, e, em 1997, foi promulgada 
a LEI Nº 9434 que definiu o processo de doação/transplante no Brasil como presumida no qual todo e qualquer cidadão brasileiro passa a ser doador, a menos que 
não haja seu consentimento, sendo necessário expressar sua vontade na carteira nacional de habilitação ou no registro geral . Mas, devido à grande polêmica gerada 
por essa lei, foi criada uma medida provisória, em 1998, que acrescentou um parágrafo a ela onde a família deveria ser consultada para a realização da doação 
(doação consentida). Apesar desse respaldo legal, as taxas de doação no Brasil (5,6 doadores / milhão de habitantes) ainda são baixas quando comparadas com 
outros países do mundo (Europa: 40 doadores / milhão de habitantes). Na área de doação e transplante, a educação, tanto pública quanto profissional é essencial, pois 
nesta área, mais do que em qualquer outra da saúde, a participação dos profissionais de saúde e da sociedade é um dos fatores determinantes do sucesso ou 
fracasso dos programas de transplante (GARCIA), essas evidências de estudos anteriores incitaram à necessidade de estudarmos o delineamento das opiniões dos 
estudantes que sofreram o processo de transição das leis do transplante e os reflexos sociais causados por ela. O estudo será do tipo coorte, baseado na análise e 
cruzamento de informações de pesquisas realizadas no período de 2002 a 2006 (PERON, SILVA e SILVA), e que consolidou um banco de dados com uma população 
total de 1427 estudantes, que responderam a questões semelhantes sobre conceito de morte encefálica, à legislação brasileira de transplantes e quanto ao desejo de 
serem ou não doadores. Dos 1427 estudantes, a maioria era do sexo feminino (67,5%) e, desses, 60,4% com idade entre 16 e 19 anos. 55,6% dos estudantes 
cursaram ou estavam cursando o Ensino Médio na rede pública e 66% do total de estudantes revelaram ser doadores, sendo que os maiores índices encontravam-se 
no curso de Enfermagem. Esses dados nos levam a crer que, se houve alguma interferência na opinião da população em geral quanto ao processo de doação e 
transplante, não estaria necessariamente relacionada ao grau de instrução, como se pensava, e sim à falta de acesso às informações relacionadas ao tema, e esse é 
um possível ponto de partida para a criação de projetos que visem aumentar a divulgação e esclarecer pontos que por ventura ficaram obscuros no passado legal do 
transplante no Brasil. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0024/05  
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 Título: Elaboração de material didático para o preparo da criança e família para a punção venosa periférica 
 Autores:  Bezerra, A.R.; Pettengill, M.A.M.; Peterlini, M.A.S.; Guarise, V. 
 Bolsista: Aline Rosalles Bezerra   
 Orientador:  Myriam Aparecida Mandetta Pettengill 
 Resumo: 
Introdução: Durante a hospitalização a criança vivencia situações estressantes relacionadas, principalmente, aos procedimentos invasivos. Dentre essas, destaca-se a 
punção intravenosa, referida como um momento de desconforto, dor e sofrimento, tanto para a criança quanto para sua família. Como há fortes relações entre a 
ansiedade dos pais e o estresse da criança durante a punção venosa periférica, o preparo da criança e família, amplamente evidenciado na literatura, é fundamental 
para que haja maior colaboração e melhor enfrentamento dessas situações. O objetivo deste estudo foi elaborar um material didático-instrucional, visando ao preparo 
da criança que será submetida à punção venosa periférica e sua família, para ser utilizado em todos os subprojetos vinculados ao estudo com fomento do CNPq e 
intitulado “Estudo de intervenções e tecnologias aplicadas ao cuidado de enfermagem pediátrica, para a promoção da segurança do paciente submetido à terapia 
intravascular- SEGTEC”.  
Caminho Metodológico: Em uma primeira fase, buscou-se compreender as necessidades de informação relacionadas ao procedimento, na perspectiva da criança e de 
seus pais, e do conhecimento especializado da enfermeira pediatra, por meio de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, realizada em uma Unidade 
Cirúrgica em Pediatria de um hospital público de ensino do município de São Paulo. Os sujeitos do estudo foram oito crianças com idade acima de sete anos, 
hospitalizadas e com intercorrências cirúrgicas, submetidas à punção venosa periférica; oito mães e três enfermeiras pediatras. A coleta de dados teve início após 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (nº 0652/06), autorização da Diretoria de Enfermagem do hospital e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelos sujeitos do estudo. Para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas, no período de dezembro 2006 a março 
2007. Os dados foram analisados de acordo com a Análise Qualitativa de Conteúdo, que é um processo de identificação, codificação e categorização dos padrões 
primários nos dados. Na segunda fase, realizou-se um estudo bibliográfico em sete publicações na área de enfermagem pediátrica, a fim de fundamentar teoricamente 
a elaboração do material.   
Resultados: Na fase I, a análise dos dados permitiu evidenciar temas centrais da experiência da criança, de seus pais e da enfermeira pediatra. Em relação à criança, 
os temas que emergiram foram tendo de enfrentar um acontecimento difícil e querendo participar do procedimento, que revelam sua vivência durante o procedimento e 
as necessidades de informação percebidas por ela. Quanto aos pais, os temas identificados foram percebendo o sofrimento do filho, querendo ajudar o filho a enfrentar 
a situação, e querendo compartilhar o cuidado com a equipe. Da experiência da enfermeira pediatra emergiram dois temas: percebendo as dificuldades da criança e 
família para o enfrentamento da situação e acreditando na relevância de compartilhar informações, que significam crenças facilitadoras para o estabelecimento de uma 
relação terapêutica. Na fase II, foram agrupadas as recomendações e evidências teóricas da literatura relacionadas a definição de via intravenosa, punção venosa 
periférica, finalidades da terapia intravenosa, tipos de dispositivos, indicação de uso, preparo da criança e família para o procedimento, e cuidados técnicos, tais como 
inserção, prevenção de infecção, manutenção e troca ou retirada do dispositivo intravenoso.  
Conclusão: Os dados obtidos nas fases I e II fundamentaram a construção do material didático “Minha Punção Venosa Periférica”, que contempla todos os aspectos e 
necessidades de informação evidenciadas pela criança e seus pais. Constitui-se um instrumento criativo para auxiliar no preparo da criança e família para o 
procedimento de punção venosa periférica. Trata-se de uma publicação tipo folheto, que utiliza linguagem acessível ao universo infantil, na forma de narrativa, com 
explicações sobre o procedimento. Inclui atividades lúdicas interativas, a fim de facilitar a participação ativa da criança na descoberta e construção de conceitos 
relevantes para sua compreensão do procedimento ao qual será submetida. 
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 Título: Hábitos alimentares do escolar: Contribuição para a promoção da saúde 
 Autores:  Santos, J.C. 
 Bolsista: Juliana Cardinal dos Santos   
 Orientador:  Conceição Vieira da Silva 
 Resumo: 
Este estudo tem como objetivo identificar os hábitos alimentares dos escolares, buscando subsídios que permitam contribuir com a educação nutricional dos mesmos. 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, inserido na abordagem quantitativa. Foram envolvidos no estudo 54 escolares que freqüentam a Escola Paulistinha de 
Educação, tanto no período da manhã como da tarde. Os dados foram coletados no período de fevereiro a abril de 2007, após o consentimento livre e esclarecido dos 
responsáveis pelas crianças. Foi utilizado um formulário incluindo questões estruturadas, semi-estruturadas e abertas. Os principais resultados foram que 94% das 
crianças fazem no mínimo quatro refeições por dia, apontando também que há um consumo regular diário de arroz, feijão, carne vermelha e de frango. Com relação 
aos vegetais, a maioria consome tais alimentos in natura, entretanto, somente 16% ingere-os todos os dias. Quanto à ingestão de frutas, menos da metade das 
crianças as ingere diariamente. O leite é preferencialmente consumido com sabor e textura modificados com achocolatados, café ou sob a forma de iogurte e, o pão, 
acompanhado de manteiga ou margarina. Não houve diferença significativa de percentual quanto à ingestão de suco natural e artificial. Os dados também apontam que 
72% das crianças ingerem algum tipo de bebida junto às refeições. Os doces mais consumidos são o chocolate, o sorvete e o bolo, embora somente 9% relatam comer 
todos os dias. Os salgadinhos, balas e chicletes, são ingeridos no máximo duas vezes por semana, e os que não comem, alegam que a mãe não compra, que não 
gostam e mesmo por não terem costume. Quando questionados quanto à ingestão de alimentos que não constavam no formulário, o macarrão e o ovo foram os mais 
apontados, demonstrando a importância destes itens serem incluídos no instrumento. Os dados revelam um equilíbrio na composição alimentar dos escolares, embora 
mereça reforço na educação nutricional em relação ao aumento do consumo de frutas e vegetais e quanto a não ingestão de líquidos durante as refeições. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1407/06  
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 Título: Hipertermia Maligna: estudo do impacto da doença e criação de manual de orientação 
 Autores:  Lemos, C.S 
 Bolsista: Cassiane de Santana Lemos   
 Orientador:  José Luiz Gomes do Amaral 
 Resumo: 
Título: Hipertermia Maligna: estudo do impacto da doença e criação de manual de orientação 
Autor: Cassiane de Santana Lemos- bolsista de iniciação científica/ CNPq 
Orientador: José Luis Gomes do Amaral 
Universidade: Federal de São Paulo (UNIFESP) 
 
A hipertermia maligna (HM) é uma doença de caráter genético e raro, caracterizada por alteração do metabolismo da musculatura esquelética e associada à 
administração de anestésicos inalatórios (principalmente os halogenados) e ao relaxante muscular succinilcolina. A HM ainda é pouco conhecida pela população em 
geral, e necessita de estudos a serem aprofundados entre a comunidade científica. Desta forma, pacientes suscetíveis encontram dificuldades para obter informações 
sobre sua doença, o que gera diversos impactos sobre suas vidas. Assim, o trabalho objetivou: avaliar o conhecimento sobre HM dos pacientes atendidos no 
CEDHIMA (Centro de estudo, diagnóstico e investigação de hipertermia maligna) da UNIFESP; detectar os problemas enfrentados pelo paciente relacionados à 
HM;elaborar manual de orientação para pacientes suscetíveis à HM e seus familiares. Os pacientes foram avaliados através da aplicação de questionário composto 
por: identificação do paciente; avaliação econômica; antecedentes pessoais e familiares; história relacionada à hipertermia maligna (conhecimentos do paciente sobre 
a doença, problemas relacionados ao diagnóstico e alterações na vida diária). Dos 12 pacientes analisados, pôde-se detectar que 75% demonstraram não ter 
conhecimento sobre os sinais da crise de HM, obtendo as primeiras informações sobre a doença após um familiar ter sofrido a crise; apenas 25% sabem todos os 
métodos de  prevenção da HM. Os pacientes citam que os principais problemas gerados pelo diagnóstico concernem a: vida pessoal, no trabalho e dificuldades para 
assistência médica; 50% apontam que a HM trouxe como mudanças em suas vidas preocupação e cuidados para realizar cirurgias. Baseado nestes resultados foi 
elaborado um manual de orientação para os pacientes e seus familiares, a ser validado posteriormente. Com a análise dos dados coletados concluiu-se que os 
pacientes analisados não têm conhecimento sobre a HM; a falta de informações precisas e coesas sobre a doença, trouxe problemas na vida diária; os pacientes 
encontram dificuldades para receberem assistência nos serviços de saúde, por serem suscetíveis a HM. Assim, é de grande relevância a criação de material educativo 
para a população em geral, informando sobre a doença os pacientes suscetíveis e seus familiares e os profissionais de saúde. Com isso, os pacientes suscetíveis 
podem alertar sua família sobre os possíveis riscos; profissionais bem orientados podem fornecer uma assistência de qualidade a seus pacientes, e juntos realizarem 
um trabalho de prevenção e promoção da saúde, evitando a ocorrência de novas crises. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0946/06  
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 Título: Morte Encefálica: causas da não notificação por profissionais da saúde 
 Autores:  Formaggio, P.M.; Schirmer, J.; Roza, B.A.; Boni, R.C. 
 Bolsista: Patrícia Matias Formaggio   
 Orientador:  Janine Schirmer 
 Resumo: 
A evolução histórica do transplante no Brasil teve início na década de 60, época na qual o mundo contemplou o primeiro transplante cardíaco. A partir de então, 
pesquisas foram realizadas nessa área e novas técnicas cirúrgicas e de compatibilidade entre doador e receptor foram descobertas e aprimoradas, tornando-se 
necessária a criação de leis e sistemas para regulamentar e organizar o processo de doação e transplante de órgãos e tecidos no país. Duas das principais leis que 
abordam o transplante no Brasil são as Leis nº 9.434/97 e nº 10.211/01. A primeira, regulamentou o Sistema Nacional de Transplante (SNT), a Central de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDO) e o critério de doação presumida, ou seja, o indivíduo que não expressasse desejo de ser doador deveria 
registrar em documento de identificação (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação. Isso causou na população insegurança e medo de ser exposta à situação de doação 
de órgãos caso não registrado em documento e fez com que esta, apressadamente registrasse em documentos de identificação a decisão de não ser doador. Esse 
fato provocou uma queda na oferta de órgãos no país, prejudicando o processo de transplante e aumentando as filas de esperas para transplantes. Por isso foi criada a 
segunda, que substitutiu o critério da primeira, tornando a doação consentida, ou seja, somente a família do potencial doador pode autorizar a doação, independente 
da vontade do indivíduo em vida; lei esta que continua vigente nos dias de hoje. Porém, mesmo com a substituição do critério em Lei Federal, a oferta de órgãos 
continuou não preenchendo a demanda em todo o país, assim como em quase todos os países que realizam o transplante. Isso remete a questionamentos de quais os 
motivos ou falhas estão dificultando o processo de transplante e quais as causas envolvidas, se profissionais, institucionais, financeiras, entre outras. Alguns fatores 
agrupados como possíveis causas são: a não notificação de Morte Encefálica (ME) pelos profissionais de saúde, as limitações insitucionais de leitos e profissionais 
disponíveis, a recusa familiar, aspectos religiosos, falta de conhecimento sobre o processo de doação de órgãos por parte da população, falta de conhecimentos 
técnicos, científicos e legais por parte dos profissionais de saúde, entre outros. O presente estudo tem como objetivo avaliar as possíveis causas da não realização de 
diagnóstico e notificação de morte encefálica pelos profissionais que atuam em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Pronto-Socorro (OS), e em quais pontos se 
baseiam suas dificuldades. O estudo é de corte transversal, do tipo exploratório-descritivo. O instrumento de escolha é um questionário auto-aplicável, com 7 perguntas 
fechadas, as quais abordam a opinião e a participação de médicos e enfermeiros que atuam em UTI e PS no processo de diagnóstico e notificação de morte 
encefálica, de acordo com seu protocolo. A amostra obtida foi de 34 participantes, devido a dificuldade de abordagem dos profissionais, visto que estão em horário de 
trabalho; e foi realizada nas Unidades de Terapia Intensiva e Pronto-Socorro somente do Hospital São Paulo, devido a demora na autorização de outros hospitais para 
a realização da pesquisa; os resultados são parciais pelo fato da pesquisa estar no aguardo da autorização dos outros hospitais pertencentes ao complexo OPO-EPM. 
Os principais resultados obtidos até o momento da pesquisa foram que 50% dos profissionais nunca participaram de protocolos de ME; somente 35,3% dos 
profissionais participaram na identificação do potencial doador pelo diagnóstico clínico de ME; 61,8% dos profissionais abordados não se sente preparado e seguro 
para realizar o diagnóstico de ME; 14,7% já deixou de notificar um caso de ME e, 40% destes apontaram como motivo, a falta de conhecimento necessário para a 
notificação; 58,8%  dos profissionais reconheceram ter conhecimento insuficiente e incompleto no que diz respeito às leis que regem o processo de transplante; e 
quando questionados sobre os fatores que mais dificultam o diagnóstico e a notificação de ME, 52,9% dos profissionais abordados responderam que são as limitações 
institucionais e 35,3%, o conhecimento técnico-científico. Esses resultados mostram que uma das causas da baixa demanda de órgãos para transplante no Brasil é a 
não participação dos profissionais no diagnóstico e notificação da ME por falta de conhecimento sobre aspectos técnicos e legais que envolvem o processo de doação 
e transplante de órgãos, além de limitações institucionais. Faz-se necessário portanto uma conscientização e capacitação dos profissionais de saúde que atuam em 
UTI e PS sobre a importância e a obrigatoriedade da notificação de ME e, novas pesquisas para descoberta de outras causas relacionadas ao desequilíbrio entre oferta 
e demanda de órgãos para transplantes no Brasil. 
Apoio: CNPq 
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 Título: O câncer e seu tratamento: impacto na vida dos pacientes 
 Autores:  Arthur, T.C.; Gutiérrez, M.G.R.; Matheus, M.C.C.; Fonseca, S.M. 
 Bolsista: Taís Cardoso Arthur   
 Orientador:  Maria Gaby Rivero de Gutiérrez 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO:Estudos realizados com pacientes com câncer mostram que o processo de adoecimento e de tratamento do câncer repercute significativamente na vida 
deles. Este fato, associado a referências de que esse processo não se encerra com o término do tratamento, motivou a realização deste estudo com vistas a 
aprofundar a compreensão das dimensões desse fenômeno, bem como das possíveis variações existentes. Assim, as indagações que  pretendemos responder são: a 
percepção do paciente com câncer sobre o impacto da doença e do tratamento é influenciada pela idade, o sexo, e a localização anatômica do tumor? Esses aspectos 
influenciam de modo favorável, desfavorável, ou não tem relação com as respostas dos pacientes à doença e ao tratamento? OBJETIVOS: Compreender os 
significados atribuídos pelos pacientes ao recebimento do diagnóstico de câncer e ao seu tratamento e identificar a possível  influência das variáveis sexo, idade e 
localização anatômica do tumor na percepção do impacto sentido por eles. MÉTODO: Estudo descritivo, com enfoque predominantemente qualitativo. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP em 2006, sob o processo nº 53. Participaram do estudo pacientes com câncer atendidos no Ambulatório de 
Quimioterapia de Adultos do GMO/HSP/UNIFESP. Foram entrevistados 22 pacientes utilizando um instrumento semi-estruturado, com as seguintes questões 
norteadoras: Como foi para o Sr (a) receber o diagnóstico? Como o fato de estar com câncer tem afetado a sua vida pessoal, profissional, familiar e social? Como o Sr 
(a) tem feito para enfrentar essa situação? O que o Sr (a) acha que nós, como enfermeiras poderíamos fazer para ajudá-lo (a) a enfrentar essa situação. Os dados das 
entrevistas foram analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, a partir das gravações que foram transcritas, codificadas, comparadas e agrupadas 
por similaridade de sentido formando categorias e subcategorias relacionadas às quatro questões norteadoras do estudo. Posteriormente foi feita uma análise 
descritiva quantitativa das categorias que emergiram da análise qualitativa, buscando identificar a possível influência entre as respostas dos sujeitos entrevistados e as 
variáveis sexo, idade e localização do tumor. RESULTADOS: Dos 22 pacientes que participaram do estudo, 14 eram mulheres e 8 homens, com idade variando de 50 
a 72 anos. A maioria das mulheres tinha câncer de mama (9) e entre os homens prevaleceu o câncer de pulmão (7).O agrupamento dos dados em categorias e sub-
categorias, bem como sua denominação, teve como base a Taxonomia II da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). Quatro temas emergiram dos 
relatos dos pacientes. O primeiro diz respeito ao recebimento do diagnóstico de câncer, que descreve e explica as reações do paciente ao tomar conhecimento do 
diagnóstico. A partir deste tema emergiram duas categorias: vivendo o inesperado e tentando racionalizar o impacto do recebimento do diagnóstico, que incluem, entre 
outros, os diagnósticos de enfermagem “sentimento de impotência” e “enfrentamento defensivo”. O segundo tema repercussão do diagnóstico e do tratamento 
descreve as respostas dos pacientes ao processo de adoecimento e de tratamento do câncer, as quais foram agrupadas em três grandes categorias: fisiológica, na 
qual são descritas alterações sofridas pelos pacientes em algumas necessidades básicas, como nutrição e atividade/repouso, psicossocial, na qual  são expressas 
manifestações relacionadas a autopercepção e ao relacionamento de papéis e psicoespiritual, na qual são expresso valores e crenças que culminam com a revisão 
dos princípios de vida. O outro tema abordado foi o enfrentamento, que engloba as estratégias utilizadas pelos pacientes para lidar com os eventos decorrentes da 
doença e do tratamento, que incluem a  busca pelo reconhecimento da sua situação real e o reconhecimento da importância do apoio de familiares, amigos e equipe 
de saúde. Alguns dos diagnósticos encontrados foram: disposição para processos familiares melhorados e para controle aumentado do regime terapêutico. O último 
tema diz respeito à expectativa do cuidado, que compreende a perspectiva dos pacientes sobre aquilo que consideram necessário para se sentirem cuidados pela 
equipe de enfermagem. As respostas manifestadas foram agrupadas em duas categorias, valorizando a competência técnica da equipe de enfermagem e valorizando 
os aspectos relacionais. No que se refere à análise quantitatitva pode-se constatar que o recebimento do diagnóstico de câncer como algo inesperado foi mais 
freqüente nos pacientes com câncer de intestino e de pulmão quando comparados às mulheres com câncer de mama (100%, 66,7% e 44,4%, respectivamente). Pode-
se constatar, ainda, que as mulheres expõem mais do que os homens, as repercussões que a doença e o tratamento lhes traz, e ambos dão ênfase às repercussões 
no âmbito psicossocial. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos mostram a complexidade do tema abordado e sinalizam que existe uma influência do sexo e da 
localização anatômica do tumor nas respostas dos pacientes à condição de ter e estar se tratando de um câncer. 
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 Título: O PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE DROGAS: A PERCEPÇÃO DO 
ENFERMEIRO E DO USUÁRIO. 

 Autores:  Ferreira, T.C.D.; Sanchez, Z.V.D.M.; Oliveira, L.G.; Nappo, S.A. 
 Bolsista: Tatiana Cristina Diniz Ferreira   
 Orientador:  Solange Aparecida Nappo 
 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-de-neve e utilizou os seguintes instrumentos de pesquisa: informantes-chave, questionário semi-estruturado e entrevista em 
profundidade. Foram realizadas 19 entrevistas, sendo 12 com enfermeiros e 7 com usuários de drogas. Os resultados revelam que a maioria dos enfermeiros enxerga 
o tema “drogas” por meio de uma conotação extremamente negativa. O atendimento a usuários de drogas assume diferentes características, de acordo com o nível de 
assistência à saúde em que é realizado. Para enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde, a conduta com relação a usuários de drogas é de orientação e de 
encaminhamento; para enfermeiros de Prontos Socorros predomina a atuação sob a forma de contenção do usuário e tratamento dos sintomas de abstinência, 
enquanto para enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva há uma grande preocupação em tentar não julgar o paciente usuário de droga para que isto não interfira 
na qualidade do cuidado. 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 atendimento, a maioria deles não soube identificar quem é o profissional enfermeiro dentro das instituições. 
Apesar disso, eles esperam da equipe de saúde um atendimento pautado no diálogo, no respeito, na prestação de informações sobre os procedimentos realizados e 
que seja realizado por profissionais que estudem mais profundamente o tema drogas. As respostas às dificuldades dos enfermeiros em lidar com usuários de drogas 
foram respondidas por este segmento e devem ser observadas para a prestação de um atendimento de qualidade, isento de fatores que não contribuem para a 
efetividade do cuidado. 
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 Título: Protocolo de Enfermagem baseado em NANDA, NIC e NOC para as situações clínicas mais 
incidentes em pós-operatório de revascularização do miocárdio 

 Autores:  Jurko, J.S.; Assis, C.C. 
 Bolsista: Juliana Soares Jurko   
 Orientador:  Alba Lúcia Bottura de Leite Barros 
 Resumo: 
Introdução: A Doença Arterial Coronária é uma doença progressiva que representa importante causa de óbito na idade entre 35 e 65 anos, a faixa etária mais produtiva 
da população. A cirurgia de revascularização do miocárdio é uma das opções no tratamento cirúrgico destes indivíduos e tem como objetivos prolongar a vida, 
promover alívio da angina, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e preservar a função do miocárdio. Objetivos: Identificar as situações clínicas mais incidentes na 
cirurgia de revascularização do miocárdio, relacionando-as com os Conceitos Diagnósticos. Estabelecer Diagnósticos de Enfermagem advindos destas situações com 
base na North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2006). Elaborar um protocolo de cuidados baseado na Nursing Outcomes Classification (NOC, 2004) 
e Nursing Intervention Classification (NIC, 2004) para ser utilizado em Unidade de Terapia Intensiva Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca. Metodologia: Estudo 
transversal, retrospectivo, realizado no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) de um hospital de nível terciário localizado na região sul do município de São 
Paulo, com a análise de prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização no período entre Set/2005 e Set/2006, entre o 1° e o 10° dia de pós-
operatório. Resultados: O perfil dos pacientes é de 86,2% do sexo masculino, a média de idade é de 61,3 anos, sendo o mais novo com 45 anos e o mais idoso com 82 
anos, 75,9% eram brancos, 58,6% dos pacientes tabagista ou ex-tabagista. Em 34,9% dos pacientes foram realizadas 2 pontes e em 48,3% foram realizadas 3 pontes, 
com uma média de 2,5 pontes. No POI foram identificados 41 situações clínicas que representa 44,6% das situações pesquisadas, com diminuição gradual de 39 
situações no 1° dia de pós-operatório, chegando a 3 situações no 9° dia, média de 24 situações clínicas por dia. A artéria mais revascularizada foi a descendente 
anterior (93%). A veia e a artéria mais utilizada para a revascularização foram safena (86,2%) e mamária interna esquerda (89,7%). Os fatores de risco para a Doença 
Arterial Coronariana que mais foram evidenciados foram Hipertensão Arterial Sistêmica (82,2%), Sedentarismo (72,4%) e Dislipidemia (62,1%). Os prováveis 
diagnósticos encontrados foram: Débito Cardíaco Diminuído, Perfusão Tissular Cardiopulmonar Alterada, Volume de Líquido Deficiente, Eliminação Urinária 
Prejudicada, Dor Aguda, Integridade da Pele Prejudicada, Hipertermia e Proteção Ineficaz. O protocolo elaborado é composto pelos principais diagnósticos de 
enfermagem, assim como os resultados e intervenções mais pertinentes às características dos pacientes atendidos e do hospital em questão. Conclusão: Protocolos 
assistenciais são de grande importância na sistematização da assistência de enfermagem. Ao utilizarmos a tríade NANDA/ NIC/ NOC podemos assegurar que o melhor 
planejamento da assistência de enfermagem está sendo elaborado para um cuidado de enfermagem sistematizado e de qualidade. 
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 Título: RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE COLONIZADOS POR 
BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES (em andamento) 

 Autores:  Matsumoto, S.; Medeiros, G. 
 Bolsista: Shimeny Matsumoto   
 Orientador:  Dulce Aparecida Barbosa 
 Resumo: 
Infecção é a maior causa de morbidade e segunda causa mais freqüente de mortalidade em pacientes com insuficiência renal crônica terminal (1). Diversos fatores tem 
sido responsáveis pela elevada incidência de infecção em pacientes em diálise. Estes fatores estão associados ao processo dialítico, principalmente à obtenção de 
acesso vascular e peritoneal e às múltiplas transfusões, além da imunossupressão associada à uremia (2;3). 
A grande maioria dos pacientes que chegam ao Serviço de Nefrologia do Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (FOR), apresentam-se em 
urgência dialítica sem via de acesso para diálise e são submetidos à cateterização venosa central ou peritoneal. Estes procedimentos têm sido associados à alta 
morbidade, como episódios freqüentes de infecção (peritonites, bacteremias, endocardites), sendo a maioria por S. aureus. (4;5). Este fato tem levado ao uso 
indiscriminado de antibióticos, principalmente a vancomicina. 
Recentemente Barbosa et al. (6), avaliaram a prevalência de colonização pelo Enterococcus resistente à vancomicina (ERV) na população de pacientes renais crônicos 
da UNIFESP e a taxa encontrada foi o dobro (14,5%), bastante elevada, em relação à documentada nos serviços americanos, em torno de 7% (7). Em estudo realizado 
em paralelo, também encontrou-se uma elevada colonização nasal por S.aureus (8). Foi observado uma forte associação entre colonização por bactérias 
multiresistentes e anemia, uremia e leucocitose, sugerindo que pacientes colonizados encontram-se em estado mais inflamatório do que aqueles não colonizados (4). 
O estado inflamatório exacerbado em pacientes renais pode levar à bacteremia, fungemia, choque séptico e insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, tais como: 
aparelho cardiovascular, respiratório e digestório (9).Este trabalho visa: Identificar a colonização concomitante pelo ERV, S. aureus resistente à meticilina (MRSA) e S. 
aureus com resistência intermediária à vancomicina (VISA) e verificar se estes pacientes apresentam estado inflamatório mais exacerbado em relação aos não 
colonizados.  
Serão incluídos neste estudo pacientes (n=45) em hemodiálise colonizados por bactérias multiresistentes; idade > 18 anos que realizam tratamento no Serviço de 
Nefrologia do Hospital São Paulo (UNIFESP-EPM) e Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (FOR). 
Será utilizado como metodologia desta 2ª fase da pesquisa o Estudo Transversal com a seguinte estratégia de ação: será coletado 5 ml de sangue para verificar o 
estado inflamatório dos pacientes colonizados pelo VER, MRSA e VISA, sendo dosado: produção de TNF-α; genotipagem para IL-10; metabolismo oxidativo; 
fagocitose e apoptose. 
O projeto se encontra na fase de coleta das amostras para a verificação do estado inflamatório dos pacientes selecionados (n=45). 
Acreditamos que se demonstrado que a colonização pelo MRSA ou VISA e ERV predispõe a exacerbação do estado inflamatório teremos subsídios para propor 
protocolos de intervenções para prevenir a disseminação destes microorganismos além de se poder justificar a necessidade de vigilância epidemiológica para os 
pacientes tratados neste Serviço e desta forma esperamos diminuir a morbi-mortalidade que acomete esta população de pacientes. 
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 Título: RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS COLONIZADOS POR 
BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES 

 Autores:  Araujo, T.F.; Souza, V.S. 
 Bolsista: Talita Ferreira de Araujo   
 Orientador:  Dulce Aparecida Barbosa 
 Resumo: 
Infecção é a maior causa de morbidade e segunda causa mais freqüente de mortalidade em pacientes com insuficiência renal crônica terminal (1). O risco de infecção 
em transplantado renal está diretamente relacionado com a potência e duração da terapia imunossupressora, à seleção de doadores, à técnica cirúrgica e à exposição 
no pós-operatório a procedimentos invasivos (2). 
O Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativos são os principais agentes causadores de infecções em pacientes transplantados (infecção do trato 
urinário, corrente sanguínea, sítio cirúrgico), o que tem levado ao uso indiscriminado de antibióticos, principalmente a vancomicina. Também foram reportados nestes 
pacientes infecções por Enterococcus resistente à vancomicina (ERV) (3).   
Recentemente Freitas et al. (3), avaliaram a prevalência de colonização pelo ERV na população de pacientes transplantados renais da UNIFESP e a taxa encontrada 
foi o dobro (15%), bastante elevada, em relação à documentada nos serviços americanos em pacientes hemodialisados, em torno de 7% (4). Não foi encontrada neste 
estudo associação entre os fatores de risco preconizados na literatura e o estado inflamatório de portadores de ERV. Em paralelo foi realizado um estudo onde 
observou-se uma elevada colonização nasal por S. aureus em pacientes transplantados renais (5). 
Como Barbosa et al. (6) verificaram nos pacientes dialíticos uma forte associação entre colonização pelo ERV, anemia, uremia e leucocitose (sugestivo de 
exacerbação de estado inflamatório), supomos que o mesmo pode estar ocorrendo nos transplantados renais. 
O estado inflamatório exacerbado em pacientes renais pode levar à bacteremia, fungemia, choque séptico e insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, tais como: 
aparelho cardiovascular, respiratório e digestório (7). 
Este trabalho visa: identificar a colonização concomitante pelo ERV, S. aureus resistente à meticilina (MRSA) e S. aureus com resistência intermediária à vancomicina 
(VISA) e verificar se estes pacientes apresentam estado inflamatório mais exacerbado em relação aos não colonizados. 
Serão incluídos neste estudo pacientes (n=44) transplantados renais colonizados por bactérias multiresistentes; idade > 18 anos que realizam tratamento no Serviço de 
Nefrologia do Hospital São Paulo (UNIFESP-EPM) e Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (FOR). 
Será utilizado como metodologia desta 2ª fase da pesquisa o Estudo Transversal com a seguinte estratégia de ação: será coletado 5 ml de sangue para verificar o 
estado inflamatório dos pacientes colonizados pelo VER, MRSA e VISA, sendo dosado: produção de TNF-a; genotipagem para IL-10; metabolismo oxidativo; 
fagocitose e apoptose. 
O projeto se encontra na fase de coleta das amostras para a verificação do estado inflamatório dos pacientes selecionados (n=44). 
Acreditamos que se demonstrado que a colonização pelo MRSA ou VISA e ERV predispõe a exacerbação do estado inflamatório teremos subsídios para propor 
protocolos de intervenções para prevenir a disseminação destes microorganismos além de se poder justificar a necessidade de vigilância epidemiológica para os 
pacientes tratados neste Serviço e desta forma esperamos diminuir a morbi-mortalidade que acomete esta população de paciente. 
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 Título: Seguimento de cateter peridural para analgesia pós-operatória 
 Autores:  Kiuti, V.; Nogueira, A.M.C.; Sakata, R.K. 
 Bolsista: Viviane Kiuti   
 Orientador:  Rioko Kimiko Sakata 
 Resumo: 
Introdução: Uma forma bastante empregada e eficiente de analgesia, especialmente para dor aguda pós-operatória é através de injeção de fármacos por via peridural. 
Para isso é mantido cateter peridural e a principal complicação é a saída do cateter. Outras complicações que podem ocorrer são: dobra, migração para espaço 
subaracnóideo, secção, perda da conexão, e infecção. Objetivo: Este estudo teve o  objetivo de avaliar a eficácia analgésica e verificar a incidência de complicações 
relacionadas a cateter para analgesia pós-operatória. Método: Foram acompanhados pacientes com cateter no período de novembro de 2006 a abril de 2007. 
Resultados: Foram avaliados 32 pacientes com média de idade de 57,5 anos e a média do tempo de permanência do cateter foi de 4,3dias. Houve 3 (9,3%) 
complicações: 2 (6,2%) saídas de cateter e 1 (3,1%) crescimento de Proteus mirabillis na cultura de ponta do cateter. Nos 2 casos de saída de cateter, não havia 
fixação do cateter e no caso de crescimento bacteriano não houve sinais de infecção. A satisfação dos pacientes com a técnica ocorreu em 16 (50%) dos pacientes. 
Conclusão: O uso de cateter para analgesia pós-operatória promove benefícios em grande parcela dos pacientes, sem complicações significativas. 
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 Título: Soluções com antimicrobianos: Análise do potencial de hidrogênio como fator de risco para 
complicações na terapia intravenosa 

 Autores:  Crepaldi, R.M.C.; Pedreira, M.L.G. 
 Bolsista: Renata Maria Coelho Crepaldi   
 Orientador:  Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Para o tratamento de crianças portadoras de doenças agudas ou crônicas, a administração de medicamentos por via intravenosa (IV) apresenta 
destacada relevância clínica. As indicações primárias desta terapia incluem a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, suporte nutricional, terapia transfusional e 
administração de fármacos, destacando-se neste estudo os antimicrobianos. Características peculiares da criança e a inexistência de apresentação farmacêutica 
pediátrica de antibióticos administrados por via IV requerem que cuidados de enfermagem específicos sejam implementados para a infusão da dosagem e 
concentração apropriadas, acarretando por vezes excessiva manipulação. Assim, questionamentos surgem quanto à estabilidade do medicamento após reconstituição, 
diluição e infusão por tempo prolongado em condições ambientais não controladas. A estabilidade de fármacos em soluções pode ser afetada por diversos fatores 
como a temperatura e a luminosidade. Destaca-se adicionalmente, a importância de manter o pH de soluções IV semelhante ao sanguíneo para evitar complicações 
locais, como a flebite, a tromboflebite e a infiltração. Deste modo, pretende-se com esta investigação conhecer o pH de alguns antimicrobianos comumente utilizados 
em crianças, considerando a influência de fatores externos como a luminosidade e a temperatura no decorrer do tempo preconizado para infusão IV das soluções. 
OBJETIVOS: Medir o pH de antibióticos e os valores médios de variação, após reconstituição e diluição, considerando a influência da exposição, no decorrer do 
tempo, à luminosidade e temperatura. Identificar se o valor do pH dos antimicrobianos estudados caracteriza fator de risco para complicações locais da terapia IV. 
MATERIAL E MÉTODO: Estudo experimental (CEP 1458/06) sobre o pH de ceftriaxona sódica, cloridrato de vancomicina, metronidazol, penicilina cristalina e sulfato 
de amicacina, imediatamente após a reconstituição e em diferentes momentos após a diluição. A hipótese estudada é a de que os fatores tempo de diluição, 
temperatura e luminosidade ambientais provocam alteração no pH desses antimicrobianos. Os antimicrobianos foram submetidos a quatro situações ambientais: α – 
temperatura de 22° C e não exposição à luz (controle); β – temperatura de 22° C e exposição à luz; γ – temperatura de 30° C e não exposição à luz; θ – temperatura 
de 30° C e exposição à luz. Para cada situação descrita o pH da solução foi avaliado: da apresentação líquida ou da solução reconstituída; ∆t0 – imediatamente após 
a diluição; ∆t1 – 5 minutos após a diluição; ∆t2 – 30 minutos; ∆t3 – 60 minutos; ∆t4 – 120 minutos. Os fármacos foram reconstituídos em água destilada e diluídos com 
soro fisiológico em concentração preconizada em protocolos de cuidado de enfermagem para a infusão em crianças. Para avaliar o pH foi utilizado um medidor de pH 
digital ExStik™ PH 100 da marca Extech®, sendo os dados apresentados descritivamente e segundo média aritmética e desvio padrão de valores de pH. 
RESULTADOS: Foram analisados 116 valores de pH dos cinco antimicrobianos estudados, obtendo-se, após a reconstituição, o valor mínimo de 2,74 do cloridrato de 
vancomicina e valor máximo de 7,02 da penicilina cristalina. Após a diluição, o valor mínimo de pH obtido foi de 3,10 do cloridrato de vancomicina e o valor máximo de 
6,27 da ceftriaxona sódica. Depois de diluídos todos os antimicrobianos apresentaram médias de variação inferiores a 1,0 valor de pH, sendo a penicilina cristalina o 
antimicrobiano com maior variação nas situações estudadas. A ceftriaxona sódica apresentou valor mínimo de pH igual a 5,94 e máximo de 6,27, com média de 
variação nas situações estudadas de 6,075±0,059. O cloridrato de vancomicina apresentou valor mínimo de pH de 3,10 e máximo de 3,29, com média de variação de 
3,180±0,029. A penicilina cristalina apresentou valor mínimo de 5,46 e máximo de 6,11, com média de variação de 5,862±0,174. O metronidazol apresentou valor 
mínimo de pH igual a 5,56 e máximo de 5,63, com média de variação de 5,595±0,012, enquanto o sulfato de amicacina apresentou valor mínimo de 4,95 e máximo de 
5,05, com média de variação nas situações estudadas de 5,013±0,020. 
CONCLUSÃO: A análise descritiva e das médias da variação de pH, nas situações estudadas, não demonstraram alterações que evidenciem instabilidade 
farmacológica. A hipótese de que situações ambientais da prática clínica, como excessiva temperatura e luminosidade, pudessem comprometer a qualidade da infusão 
IV foi rejeitada. Alguns dos valores de pH identificados constituem fator de risco para o desenvolvimento de complicações locais da terapia IV, em especial do cloridrato 
de vancomicina e sulfato de amicacina. Estudos adicionais concernentes à qualidade das infusões IV são de relevância clínica, para que a prática da enfermagem 
durante a administração de soluções IV seja fundamentada em evidências científicas, que considerem aspectos relativos ao tipo de diluente e exposição a condições 
ambientais não controladas em instituições de saúde. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1458/06  
 
 Participantes: Renata Maria Coelho Crepaldi, Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Enfermagem 

173 

 

 Título: Úlcera por Pressão em pacientes com Trauma Cranioencefálico 
 Autores:  Sanches, M.P. 
 Bolsista: Milena Pinheiro Sanches   
 Orientador:  Solange Diccini 
 Resumo: 
A úlcera por pressão (UP) é uma área localizada de necrose celular que se desenvolve quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma 
superfície externa por um prolongado período de tempo e é classificada em graus de I a IV. O Trauma cranioencefálico (TCE) constitui qualquer agressão que acarrete 
lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo e pode ser leve, moderado e grave. Os pacientes de TCE moderado 
e grave são de risco para o desenvolvimento de UP durante a internação hospitalar, devido à imobilidade determinada pelas alterações no nível de consciência e de 
força motora. Este trabalho tem como objetivos avaliar a incidência de UP em pacientes com TCE e a sua relação com a gravidade do TCE. Resultados parciais: até o 
momento foram incluídos neste estudo quinze pacientes. Quanto à classificação do TCE, sete (46,6%) apresentaram TCE leve, quatro (26,7%) com TCE moderado e 
quatro (26,7%) com TCE grave. Quatro pacientes (26,7%) desenvolveram UP e sua classificação de TCE eram um (6,7%) moderado e três (20%) graves, sendo quatro 
(26,7%) UP em região sacral, duas (13,3%) de grau III e duas (13,3%) de grau II, uma (6,7%) em região do trocanter de grau II, uma (6,7%) em região occipital de grau 
I e uma (6,7%) em região do maléolo de grau II. Conclusão: A incidência de UP foi de 26,7%, sendo maior nos pacientes com TCE moderado e grave. 
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 Título: A importância da carga pró-viral do HTLV-I em linfócitos T CD8+ no desenvolvimento de HAM/TSP 
 Autores:  Vieira, R.G.S.; Barbosa, H.; Vieira, Q.F.; Silva, T.M.; Kleine, W; Oliveira, A.S.B.; Palácios,R.; Carvalho, K.; Kallás, E.G. 
 Bolsista: Raphaella Goulart de Souza Vieira   
 Orientador:  Esper Georges Kallás 
 Resumo: 
Introdução- O HTLV-I é o agente etiológico da Paraparesia Espástica Tropical, ou Mielopatia Associada ao HTLV (HAM/TSP). Sabe-se que altas cargas pró-virais 
(CPV) do HTLV-I em células mononucleares circulantes (PBMC) estão relacionadas ao desenvolvimento da doença. No entanto, os mecanismos fisiopatológicos da 
HAM/TSP não estão completamente elucidados. Objetivo- Nosso trabalho teve como objetivo determinar a relação entre a CPV do HTLV-I em células T CD4+ e CD8+ 
e dados clínico-laboratoriais de portadores assintomáticos e pacientes com HAM/TSP. Materiais e métodos- Selecionamos aleatoriamente 11 controles saudáveis, 11 
infectados assintomáticos e 9 portadores de HAM/TSP. Do PBMC congelado de cada indivíduo foram isoladas células T CD4+ e T CD8+ por colunas magnéticas para 
determinar CPVs do HTLV-I por RT-PCR em cada uma das subpopulações linfocitárias. Relacionamos com os dados clínicos obtidos. Resultados- Indivíduos com 
fraqueza proximal e alterações de marcha foram aqueles com maiores graus de comprometimento da força muscular global (graus 3 e 4; p<0,02). Relacionando as 
variáveis clínicas às laboratoriais, obtivemos correlações positivas entre CPV de linfócitos T CD8+ e a ocorrência de paraparesia de membros inferiores (Exp(B)=1,011; 
p<0,05) e hiperreflexia (Exp(B)=1,012; p<0,05). Alterações cerebelares, assim como os demais sinais e sintomas menores da HAM/TSP, relacionaram-se a CPV 
elevadas em células T CD4+ (Exp(B)=1,003 e 1,003 respectivamente; p<0,05) e/ou PBMC dos voluntários (Exp(B) = 1,009 e 1,010, respectivamente; p<0,05). 
Laboratorialmente, a proporção de linfócitos T CD4+, CD8+, CD4-CD8-, CD4+CD8+, bem como a razão CD4:CD8 não foram estatisticamente diferentes entre os 
grupos de infectados. A CPV do HTLV-I de indivíduos com HAM/TSP, medida em cópias/1000 células, foi maior que a de portadores assintomáticos em PBMC (287 ± 
231,65 e 47,45 ± 61,22), em células T CD4+ (923,11 ± 691,84 e 26,78 ± 54,14) e CD8+ (313 ± 179,35 e 43,11 ± 61,12). No grupo de pacientes com HAM/TSP houve 
correlação positiva entre a porcentagem de células T CD4+ e a CPV de linfócitos CD8+ (r=0,928571, p<0,05) e do PBMC (r=0,857143, p<0,05). A porcentagem de 
células CD8+ correlacionou-se negativamente com a CPV de linfócitos CD8+ (r=-0,928571, p<0,05) e de PBMC (r=-0,857143, p<0,05). A subpopulação de células 
CD4+CD8+ estabelece uma relação inversa com a CPV de linfócitos T CD8+ (r=-0,828571, p<0,05) e do PBMC (r=-0,885714, p<0,05). Nenhuma correlação 
estatisticamente significante foi encontrada entre a CPV do HTLV-I em isolados de células CD4+ e as demais populações celulares estudadas. Conclusões- Nossos 
dados sugerem que a elevada CPV do HTLV-I em isolados de linfócitos T, em especial em CD8+, seja um fator importante na patogênese da HAM/TSP, candidato a 
determinar o prognóstico da doença. Contudo, mais estudos deverão ser empreendidos para confirmar estes achados, ajudando a esclarecer a interação do HTLV-I 
com o sistema imunológico do hospedeiro. Abre-se, assim, uma perspectiva de determinação prognóstica e desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais 
eficazes no futuro. Palavras-chave: HTLV-I, HAM/TSP, carga pró-viral, subpopulações de linfócitos, parâmetros clínicos. 
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 Título: A Influência da Massa Renal na Função do Rim em Transplante de doadores vivos 
 Autores:  Vasconcelos, V.T.; Katayama, R.C.; Pestana, J.O.M.; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Vladimir Tonello de Vasconcelos   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista Silva 
 Resumo: 
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 estatistica descritiva de parametros antropométricos do paciente. A função renal pós-transplante foi avaliada 
conforme o protocolo do Hospital do Rim e Hipertensão. Foram incluídos 156 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 dois anos sem perda do rim, óbito do receptor, ou falta de dados. 
Dados demográficos e antropométricos dos pacientes foram medidos no pré-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 e a taxa de filtração glomerular (TFG) foram medidos em 
diversos intervalos durante dois anos, enquanto o enxerto estivesse funcionando. O peso médio do enxerto foi de 172 ± 32g. O peso renal correlacionou-se com peso 
corporal do doador, a creatinina e a TFG do 12o mês. 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. 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. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: RPM-1387/6  
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 Título: ADERÊNCIA Á INDICAÇÃO DA CIRURGIA DE CATARATA EM ADULTOS DE BAIXA RENDA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 Autores:  Siarpelleti, N.B.; Higashi, M.; Soares, F.; Araújo-Filho, A.; Cinoto, R.W.; Berezovsky, A.; Morales, P.H.A.; Belfort Junior, R.; Salomão, S.R. 
 Bolsista: Natalia Batista Siarpelleti   
 Orientador:  Solange Rios Salomão 
 Resumo: 
Introdução: A perda da capacidade visual leva a consequências adversas, em nível individual e coletivo. De acordo com recentes estimativas da Organização Mundial 
de Saúde (OMS, 2004), há mais de 38 milhões de pessoas cegas no mundo. No Brasil, estima-se grosseiramente que há mais de 650.000 indivíduos cegos sendo 
40% devidos ? catarata. Assim, a catarata constitui a principal causa reversível de cegueira no mundo em indivíduos acima de 50 anos sendo que a recuperação total 
da visão é feita por intervenção cirúrgica apropriada. Porém, o acesso à? cirurgia apresenta muitas limitações. A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com o 
apoio da OMS realizou um estudo populacional de prevalência de cegueira e deficiência visual em indivíduos adultos com mais de 50 anos de idade. Uma parcela dos 
participantes desse estudo populacional original teve indicação de cirurgia de catarata e a mesma foi oferecida gratuitamente, com  agilização de agendamento, na 
unidade satélite de Oftalmologia da UNIFESP no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo. A aderência à indicação da cirurgia é um importante indicador da 
assistência prestada pelos serviços de catarata. Esta pesquisa tem por finalidade analisar a aderência destes pacientes. 
Objetivo: Analisar a aderência à indicação de cirurgia de catarata de participantes derivados de um estudo populacional realizado pela Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) em três distritos de baixo estrato sócio-econÃ´mico da zona leste da cidade de São Paulo. 
Material e Métodos: Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP e seguiu os princípios da declaração de Helsinque. No 
período de janeiro a abril de 2007, foram selecionados os prontuários dos participantes do estudo populacional original (N=3678) que tiveram indicação de cirurgia de 
catarata. Posteriormente, estes participantes foram contatados por telefone para levantamento dos que realizaram a cirurgia de catarata e convidando-os para 
avaliação oftalmológica gratuita na unidade satélite da UNIFESP no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo. 
Resultados: Foi indicada cirurgia de catarata para 220 (6%) indivíduos do total de 3678 examinados no estudo populacional original. Até o presente momento, dos 220 
que receberam indicação, apenas 89 indivíduos foram entrevistados (40% da amostra com indicação) dos quais 32 haviam sido operados e 57 não haviam sido 
operados. Dos 32 operados (53%), 17 compareceram para exame oftalmológico. Será mantida tentativa de contato para os 131 pacientes (60%) para convite para 
exame oftalmológico caso tenham sido operados. 
Conclusão: Até o presente obtivemos uma taxa de aderência à cirurgia de catarata em torno de 36%, muito abaixo da esperada. Este resultado preliminar ainda não 
reflete a taxa definitiva de aderência à indicação de cirurgia, uma vez que novos contatos serão feitos para atingir uma cobertura mínima de 90% dos participantes 
identificados. Desta forma, o trabalho para recrutamento dos pacientes continuará para que seja possível avaliar a assistência prestada pelos serviços públicos de 
cirurgia de catarata. 
Apoio: The World Health Organization, Geneva, Switzerland (under National Institutes of Health [Bethesda, Maryland] contract no. N01-EY-2103); FAPESP processo 
04/06670-9 para SRS; FAPESP processo 06/01354-7 para RWC, FADA bolsa de produtividade para SRS e AB; CNPq bolsa de produtividade para SRS e AB. 
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 Título: ALEITAMENTO MATERNO, CONSUMO DE GLÚTEN E HÁBITO INTESTINAL DE LACTENTES E 
PRÉ-ESCOLARES 

 Autores:  Marcos, A.C.C.; Sousa, L.H.D.G. 
 Bolsista: Ana Carolina Cavalcanti Marcos   
 Orientador:  Vera Lucia Sdepanian 
 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 DC tem como manifestação clínica clássica a diarréia crônica, mas também pode 
cursar com constipação intestinal, em sua forma não clássica, 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 objetivos: a) avaliar a duração do aleitamento materno e o consumo de glúten de crianças 
provenientes de creches e escolas; b) avaliar o hábito intestinal dessas mesmas crianças; c) correlacionar o hábito intestinal com o aleitamento materno e o consumo 
de glúten dessas crianças.  
Metodologia: A casuística proposta foi de 250 crianças no total, de 6 meses a 6 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 457 questionários, dos quais 333 foram distribuídos entre duas escolas públicas de São Paulo e 124 entre dois colégios particulares 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. Foi elaborado um folheto informativo a respeito da importância do aleitamento materno para ser distribuído nas escolas 
participantes entre os pais ou responsáveis das crianças, a fim de informar-lhes a respeito do aleitamento materno e tirar suas dúvidas acerca da alimentação e hábito 
intestinal das crianças. Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/EPM (CEP 0076/06).  
Resultados: Dos 457 questionários encaminhados, foram devolvidos 136 respondidos (29,8%).  Todos os questionários foram registrados numa planilha Excel e até o 
presente momento apresentam-se os seguintes resultados: 98 questionários foram analisados; duas crianças preencheram os critérios de exclusão do estudo: uma de 
5,5 anos de idade com diagnóstico de DC e outra de 5,1 anos de idade com dermatite herpetiforme, cuja mãe também apresentava essa doença. A média e a mediana 
do tempo de aleitamento materno exclusivo obtidas foram, respectivamente, 4,0 meses e 4,0 meses; a média de idade no momento da introdução do glúten na 
alimentação foi de 6,9 meses (desvio-padrão= 2,8 meses) e a mediana (percentis 25 e 75) de 6,0 meses (5,0 e 8,0 meses); quando o glúten foi introduzido na dieta, 
59,4% das crianças ainda recebiam leite materno; os alimentos com glúten utilizados no momento de sua introdução na dieta foram classificados de acordo com sua 
freqüência: os mais utilizados foram bolacha e macarrão na sopa, sendo que a maioria iniciou o consumo com esses dois alimentos ao mesmo tempo. Este trabalho 
ainda não foi concluído.  
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 Título: Alterações do Sistema Nervoso Central em Pacientes com HIV positivo 
 Autores:  Saccardi, T.; Minett, T.S.C.; Turcato, G.; Pestana, J.O.M. 
 Bolsista: Thais Saccardi   
 Orientador:  Thaís Soares Cianciarullo Minett 
 Resumo: 
Podemos definir imunodeficiência quando um indivíduo apresenta supressão da resposta imunológica, que pode ser genética ou adquirida, como na síndrome da 
imunodeficiência adquirida (AIDS) por infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 
Pacientes imunodeficientes estão mais sujeitos a adquirirem complicações clínicas do que a população comum. Alterações neurológicas, em particular, são descritas 
como as complicações mais devastadoras desses pacientes, pois apresentam alta morbi-mortalidade. 
Com o presente estudo pretendemos determinar a incidência, formas de apresentação e evolução das complicações do sistema nervoso central de pacientes 
internados HIV-positivos. 
Analisamos retrospectivamente as complicações neurológicas de todos os pacientes HIV-positivos internados na enfermaria de Infectologia do Hospital São Paulo no 
ano de 2006, sendo que a história clínica de cada paciente foi levantada a partir de seus prontuários no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME), da 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM. 
Foram analisados 52 prontuários de pacientes com HIV+, destes, 36 apresentavam neuroinfecções e em 26 deles não conseguimos informações suficientes para 
incluirmos na nossa casuística. Assim, um total de 26 prontuários foram analisados e as complicações encontradas foram: 19 casos de neurotoxoplasmose, 3 casos de 
herpes zoster, 2 casos de neurocriptococose, 1 neuropatia periférica (secundária ao d4t), 1 meningite, 1 leucoencefalipatia multifocal progressiva, 1 amnésia global 
transitória, 1 meningoencefalite viral. Houve evolução favorável com alta hospitalar em 25 casos e óbito de um paciente com neurotoxoplasmose.  
Como pudemos demonstrar, as complicações neurológicas em pacientes com HIV+ são bastante freqüentes e seguem o padrão de complicações neurológicas 
descrito internacionalmente. 
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 Título: Análise de implante de lente intra-ocular na câmara anterior em altos míopes em um longo período 
de pós-operatório 

 Autores:  Ikeda, F.M.; Gadelha, C.M.; Chamon, W. 
 Bolsista: Fabiana Mayumi Ikeda   
 Orientador:  Wallace Chamon Alves de Siqueira 
 Resumo: 
Introdução: Diferentes técnicas cirúrgicas para a correção da alta miopia foram propostas, entre elas, o implante de lente intra-ocular (LIO) em olhos fácicos, que 
permite uma correção óptica do erro refrativo enquanto a acomodação ?mantida. Muitas vantagens foram descritas como excelentes resultados refracionais, rápida 
recuperação visual, preservação da acomodação, técnica cirúrgica familiar para os cirurgiões de câmara anterior, reversibilidade e a combinação de refratividade 
corneana procedentes para alta miopia. O implante lente intra-ocular de suporte angular na câmara anterior em olhos fácicos gera muitas controvérsias sobre os riscos 
de longos períodos, especialmente para o endotélio corneano. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os resultados clínicos e refrativos e determinar as 
complicações potenciais cumulativas dos pacientes fácicos com implante de lente intra-ocular (LIO) com suporte angular para a correção da miopia. Materiais e 
métodos: Foi utilizada uma amostra de onze pacientes dando no total vinte olhos, os quais foram submetidos ao implante de LIO na câmara anterior. Estes pacientes 
foram selecionados através da análise de prontuários do setor de cirurgia refrativa da Universidade Federal de São Paulo ?UNIFESP. Foram realizados nos pacientes 
avaliações oftalmológicas completas para se obter os seguintes dados: acuidade visual com e sem correção utilizando a tabela de Snellen; refração sem e com a 
instilação de colírio cicloplégico; pressão intra-ocular através do tonômetro de aplanação de Goldmann; exame na lâmpada de fenda no pr?e pós-operatório para 
determinar a posição da LIO, seu eixo e a medida do diâmetro pupilar nos dois eixos perpendiculares; e oftalmoscopia binocular indireta. Além disso, todos os olhos 
foram estudados pela microscopia especular corneana, e o endotélio foi analisado pela densidade celular. Resultados: A média do período em anos entre pr?e pós-
operatório mais recente foi de 8,31 anos. A média das idades de 3 homens e 8 mulheres foi 36,6 anos + 8,14(variando de 25 a 51 anos). A média do equivalente 
esférico no pr?operatório foi ?9,35 „b 4,23 D, diminuindo na consulta mais recente para ?2,74 „b 1,47D. Estatisticamente não houve diferença entre a pressão intra-
ocular do pr?e pós-operatório. A média da densidade celular endotelial corneana no pr?operatório foi de 3155,6 „b 370,56 céls/mm2. Na consulta mais recente, a média 
da densidade celular decresceu para 2488,56 „b 249,42 céls/mm2. A rotação da LIO comparada com o eixo da mesma na inserção intraoperatória foi menor que ou 
igual a 15?em 43,75% e maior que 15?em 56,25% no pós-operatório. A ovalização da pupila foi observada em 38,88% dos olhos. Foi observada catarata em três 
olhos, descolamento de retina em um olho e maculopatia miópica em um olho. Conclusões: O implante de lente intra-ocular de suporte angular foi eficiente e previsível 
na correção de alta miopia. A avaliação realizada após um longo período da cirurgia constatou que a perda das células endoteliais sugeriu um problema específico 
para esse tipo de LIO. No entanto, para uma análise fidedigna faz-se necessário uma amostra mais ampla. O nosso objetivo durante a continuação deste trabalho é 
aumentar a amostra de pacientes operados a mais de 5 anos por meio de procura ativa dos pacientes cadastrados no Serviço de Cirurgia Refrativa do Departamento 
de Oftalmologia da UNIFESP. 
Apoio: CNPq 
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 Título: ANÁLISE DE SNPs EM POPULAÇÃO BRASILEIRA NORMAL E SUA IMPORTÂNCIA NA 
AVALIAÇÃO DE QUIMERISMO APÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

 Autores:  Marcassi, A.P.; Dreyfuss, J.L.; Shimmoto, M.M.A.; Oliveira, J.S.R.; Figueiredo, M.S. 
 Bolsista: Aline Pantano Marcassi   
 Orientador:  Maria Stella Figueiredo 
 Resumo: 
O advento dos transplantes de células tronco não-mieloablativo permitiu o tratamento de pacientes anteriormente não elegíveis ao Transplante de Medula Óssea 
(TMO). Nesse regime com condicionamento reduzido ocorre a persistência de células do receptor no sangue e medula óssea, chamado de quimerismo. A 
monitorização da proporção relativa de células de doador e receptor é necessária para o sucesso do procedimento e os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs) 
constituem dados informativos para essa avaliação. O objetivo do estudo é identificar SNPs que sejam informativos na população brasileira para auxiliar a posterior 
análise do quimerismo pós TMO não-mieloablativo. É importante lembrar que um SNP é considerado informativo quando consegue discriminar a população de células 
do doador daquela do receptor. Para isso, ele precisa ter alta representatividade na população. O fato de um SNP ter sido analisado em outros países, não significa 
que ele será útil na população brasileira, daí a necessidade desta análise.  Normalmente, a análise de SNPs é realizada através PCR + RFLP, entretanto, optamos 
pela utilização da PCR alelo específica, onde os primers elaborados possuem o polimorfismo de interesse na posição 3’. Para atingirmos alto grau de especificidade e 
reprodutibilidade da reação, foram realizados diversos protocolos com o intuito de restringir ao máximo o anelamento inespecífico. Cinco SNPs utilizados em análise de 
quimerismo em outros países, foram selecionados. para a determinação de sua proporção na nossa população: ICAM-1, MLH1, PECAM1, HA1, SUR1. Nesta primeira 
fase, foi realizada a padronização das técnicas para cada polimorfismo. No momento, iniciamos a coleta de sangue de indivíduos normais para a posterior 
determinação dos SNPs. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0862/06  
 
 Participantes: Aline Pantano Marcassi, Juliana Luporini Dreyfuss, Marily Maria Azevedo Shimmoto, José Salvador Rodrigues de Oliveira, Maria Stella 

Figueiredo 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Aplicada 

181 

 

 Título: Análise do contexto genético do gene qnr presente em uma amostra de Escherichia coli resistente à 
ciprofloxacina. 

 Autores:  Nicoletti, A.G.; Castanheira, M.; Pereira, A.S.; Gales, A.C. 
 Bolsista: Adriana Giannini Nicoletti   
 Orientador:  Ana Cristina Gales 
 Resumo: 
Introdução: Escherichia coli faz parte da microbiota intestinal de indivíduos sadios, no entanto, este patógeno já foi associado a doenças infecciosas envolvendo todos 
os tecidos e sistemas orgânicos humanos. Os agentes da classe das quinolonas são amplamente utilizados contra este patógeno, principalmente em infecções do trato 
urinário. As fluoroquinolonas têm como alvos intracelulares duas enzimas essenciais para as bactérias, a topoisomerase II (DNA girase) e a topoisomerase IV, 
codificadas pelos genes gyrA e parC, respectivamente. O gene qnr (quinolone resistance gene) protege a DNA girase da inibição pelas quinolonas. Apesar do gene qnr 
não provocar altos níveis de resistência, sua presença amplia a janela de seleção de mutantes, facilitando um aumento na freqüência de surgimento de altos níveis de 
resistência clinicamente significativas, via mutação nos genes gyrA e/ou parC. Objetivo: Analisar o contexto genético do gene qnr presente na amostra de Escherichia 
coli 13.52. Material e Métodos: Foi avaliada a cepa de E. coli 13.52 proveniente de um estudo multicêntrico. Para a análise do contexto genético foram realizados 
experimentos de conjugação, utilizando como célula hospedeira a cepa laboratorial de E. coli K12. Foram consideradas como transconjugantes as amostras que 
crescerem na placa contendo estreptomicina e ciprofloxacina. O perfil de sensibilidade aos antimicrobianos foi determinado pela técnica de ágar diluição. Para o ensaio 
da inibição de bombas de efluxo foram utilizados os inibidores Reserpina e de Fenil-Arginina-beta-Naphthylamide (PABN). O DNA plasmidial foi extraído para obtenção 
de material genético em quantidade e qualidade necessárias. A técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) foi utilizada para a análise do contexto genético. 
Foram utilizados primers que amplificam regiões pertencentes a integrons anteriormente descritas como pertencentes ao contexto genético do gene qnr. As condições 
de termociclagem foram específicas para cada um dos primers utilizados. A reação de sequenciamento dos respectivos amplicons foi realizada com as seguintes 
condições de termociclagem: 1 ciclo de 94°C por 2 minutos, seguido de 25 ciclos de 96ºC por 10 segundos, 50ºC por 30 segundos e 60ºC por 4 minutos. As 
seqüências de DNA obtidas foram analisadas utilizando o programa Lasergene Software Package (DNASTAR, Madison, WI) e comparadas com bases de dados 
genéticos disponíveis na internet (http://www.ebi.ac.uk/fasta33/). Resultados: O teste de sensibilidade mostrou que o plasmídeo transferiu resistência às quinolonas, 
aos beta-lactâmicos (exceto cefepime e carbapenens), estreptomicina e clorafenicol apresentada pela cepa clínica 13.52. Os genes gyrA e parC não apresentaram 
mutação, tanto na cepa clínica quanto na transconjugante. A inibição de bombas de efluxo com reserpina e PABN não diminuíram o valor da MIC, mostrando que estas 
não interferem na resistência às quinolonas. A amostra apresentou somente um plasmídeo com o peso molecular estimado em 41Kb de acordo com o perfil de 
restrição obtido pela enzima HindIII. O gene qnr encontrado nesta amostra é o qnrA1, e está inserido em um integron de classe 1, imediatamente acima de um open 
read frame (orf513). Logo após o gene qnr está localizado a os genes truncados qacEdelta1/sul1. A região variada deste integron possui 2Kb, ao qual estão inseridos 
os genes da integrase, o aadB, o catB3, que conferem resistência aos aminoglicosídeos e clorafenicol, respectivamente, e o qacEdelta1/sul1. Tentativas de unir a 
região variada do integron com a região onde está o qnr falharam. O gene da beta-lactamase do tipo AmpC FOX-5 também foi encontrada no plasmídeo, porém ele 
não está inserido em nenhuma das duas estruturas citadas acima. Este gene é o responsável pelo perfil de resistência aos agentes beta-lactâmicos apresentado por 
esta amostra. Conclusões: A resistência às quinolonas apresentada pela amostra de E. coli 13.52 mostrou-se dever-se ao único plasmídeo presente neste amostra, 
uma vez que a resistência foi totalmente transferida por conjugação. Outros fatores, como por exemplo, a ausência de mutações nas regiões determinantes de 
resistência às quinolonas dos genes gyrA e parC e da ausência de hiperexpressão de bombas de efluxo suportam esta hipótese. O plasmídeo possui um integron de 
classe I, onde está inserido o gene qnr, e outros genes responsáveis pela resistência que foi transferida pela conjugação. A região comum deste integron é idêntico à 
cepa de K. pneumoniae onde o gene foi inicialmente descrito, composta pela ORF513, pelo qnr, e pela duplicação da região conservada 3’ (qacEdelta1/sul1). 
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 Título: Análise do perfil laboratorial em pacientes com apnéia obstrutiva do sono 
 Autores:  Guerra, C.A. 
 Bolsista: César Augusto Guerra   
 Orientador:  Sergio Tufik 
 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 com 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. ANOVA de uma via foi utilizada para analisar as variáveis nos 
dois grupos. Os resultados mostram que a creatinina, uréia e sódio estão significativamente aumentados no grupo SAHOS, apesar de os valores estarem no limite da 
normalidade. Isso pode se dever a maior freqüência de hipertensão arterial e de elevação de PA durante o sono nesse grupo. A glicemia também está 
significativamente aumentada, possivelmente devido à maior ocorrência de aumento de resistência a insulina neste grupo. Entretanto, não observamos diferenças 
significativas nos parâmetros relacionados ao perfil lipídico ou provas inflamatórias. 
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 Título: Avaliação da atividade proliferativa em meduloblastoma: 
 Autores:  Inowe, E.K.; Alves, M.T.S. 
 Bolsista: Érica Kiyomi Inowe   
 Orientador:  Maria Teresa de Seixas Alves 
 Resumo: 
Introdução: O Meduloblastoma - MB é uma neoplasia maligna primária do sistema nervoso central (SNC), representando 20% a 25% dos tumores encefálicos e 30% a 
40% dos tumores de fossa posterior na infância. Acredita-se que esses tumores tenham origem a partir de células neuroepiteliais embrionárias indiferenciadas, 
presentes na camada granular externa do córtex cerebelar em desenvolvimento. Todavia, sua célula de origem nunca foi claramente elucidada, assim como os fatores 
que controlam seu crescimento permanecem desconhecidos. Citogeneticamente, o MB é altamente heterogêneo, sendo catalogado 50 diferentes alterações em 
cariótipos de pacientes com essa neoplasia. Assim, não se conhece nenhum marcador biológico específico reprodutível que possa sinalizar seu prognóstico. Estão 
classificados dentro do grupo de tumores de origem neuroepitelial, na subclassificação de tumores embrionários, sendo reconhecidas as seguintes variantes 
histológicas: a forma clássica, a desmoplásica, a melanótica, a do medulomioblastoma e a anaplásica, segundo a OMS.  É de grande interesse para os profissionais 
que assistem os pacientes com meduloblastoma, o estudo de fatores que possam ter valor prognóstico, permitindo avaliar o risco e o tipo de evolução esperada para 
determinado paciente. Sabe-se que o quadro clínico-neurológico pré-tratamento, a idade, a extensão local do tumor, a presença de infiltração de tronco encefálico e/ou 
a disseminação ao diagnóstico, a extensão da ressecção e a dose total de radiação em fossa posterior são alguns dos fatores prognósticos no grupo infantil. Há, ainda, 
controvérsia quanto ao valor prognóstico das características histológicas isoladas do meduloblastoma. Ki-67 é um anticorpo monoclonal de camundongo, da classe 
IgG1, que reage com proteína (Ag) não histona, localizada no núcleo, possivelmente associado ao nucléolo ou a componentes fibrilares  em todas as fases ativas do 
ciclo celular (G1, S, G2 e M), ausente em Go. Anticorpos monoclonais de 2ª geração foram desenvolvidos, o que possibilitou avaliação da atividade proliferativa em 
material blocado em parafina, possibilitando uma avaliação bastante aproximada da fração de crescimento de uma população celular. 
Objetivos: Avaliar a atividade proliferativa em MB, com o uso do anticorpo de proliferação celular Ki-67 e correlacionar os aspectos histopatológicos e imuno-
histoquímicos entre si. 
Materiais e Métodos: Foi feito um estudo retrospectivo de todos os casos de MB diagnosticados no Departamento de Patologia da UNIFESP/EPM e tratados no setor 
de Oncologia Pediátrica da UNIFESP/EPM no período de 1995 a 2005. As imagens histológicas de MB foram capturadas no aumento de 400x, utlizando método Hot 
spotty, com auxílio de um Sistema Digital de Análise. O estudo anatomo-patológico foi realizado pela análise de lâminas coradas pela Hematoxilina-eosina e pelo 
método imuno-histoquímico, utilizando estreptavidina-biotina-peroxidase para o anticorpo monoclonal Ki-67 (clone KIS5 código M7187 Dako, diluição 1/100 com HIER 
através de panela de pressão). A imunoexpressão do Ki-67 foi avaliada contando-se no mínimo 500 células neoplásicas, positivas e negativas, presentes em cada 
caso. Da relação entre as células neoplásicas com núcleos corados e não corados, multiplicada por 100, obtivemos o percentual de imunoexpressão de cada caso. Foi 
considerada positiva a célula cujo núcleo exibisse a coloração castanha, independente da disposição e intensidade. Para a contagem das células foi utilizado um 
programa de análise de imagens equipado com software, Image Tool versão 3.0, trabalhando em ambiente Windows. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1461/06  
 
 Participantes: Érica Kiyomi Inowe, Maria Teresa de Seixas Alves 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Aplicada 

184 

 

 Título: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO MÉTODO PILATES NA MELHORA DA DOR E QUALIDADE DE 
VIDA DE PACIENTES COM LOMBALGIA MECÂNICO-POSTURAL CRÔNICA. 

 Autores:  Alves, S.W.C.R. 
 Bolsista: Sérgio Willians Crispim Ribeiro Alves   
 Orientador:  Jamil Natour 
 Resumo: 
Introdução – a lombalgia é uma doença extremamente freqüente em países industrializados e apresenta elevado índice de incapacidade e morbidade, sendo de alta 
relevância socioeconômica.  
Objetivo – avaliar a efetividade do método Pilates na dor e qualidade de vida de pacientes com lombalgia mecânico-postural crônica.  
Hipótese – esperamos que o método Pilates seja eficiente na melhora da dor e qualidade de vida destes pacientes em relação àqueles que se mantém somente com 
tratamento medicamentoso. Podendo assim, comprovar a eficiência do método, servindo como terapia complementar no tratamento de pacientes com lombalgia 
mecânico-postural crônica. 
Material e Método – ensaio clínico, controlado, randomizado, com avaliador cego e seguimento de cento e oitenta dias. Serão selecionados 60 pacientes, de ambos os 
sexos, entre 18 e 65 anos, com diagnóstico de lombalgia mecânico-postural crônica há mais de 12 semanas e dor medida pela escala visual analógica (de 0 a 10) 
entre 4 e 7. Pacientes com fibromialgia, cirurgia prévia, litígio, IMC > 30 kg/m², que tenham iniciado alguma atividade física, fisioterapia ou acunpultura no últimos 30 
dias não poderão ser incluídos no projeto. Os pacientes selecionados serão randomizados através de uma tábua de randomização gerada eletronicamente em dois 
grupos, grupo experimental e grupo controle. Ambos os grupos serão orientados a fazer uso de diclofenaco de sódio 50mg conforme a necessidade, até o consumo 
máximo de 4 comprimidos diários. O grupo experimental irá realizar aulas de Pilates, que serão ministradas duas vezes por semana durante 50 minutos por noventa 
dias e o grupo de controle ficará em lista de espera por cento e oitenta dias. As avaliações serão administradas logo após o inicio do estudo e 45, 90 e 180 dias depois. 
Para a avaliação serão utilizados a escala visual e analógica para dor, a escala de Likert, o questionário Roland-Morris, o questionário SF-36 e a contagem do 
consumo de AINH. Utilizaremos para análise estatística os testes t-student, ANOVA de múltipla entrada e x². 
Andamento do projeto – o estudo encontra-se na fase de inclusão de pacientes e ainda não temos resultados suficientes para análise.  
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 Título: Avaliação da eficácia e da tolerância do cetoconazol no tratamento da doença de Cushing 
 Autores:  Gaeta, P.; Correa-Silva, S.R.; Lengyel, A.M.J. 
 Bolsista: Priscila Gaeta   
 Orientador:  Ana Maria Judith Lengyel 
 Resumo: 
O cetoconazol é um inibidor da esteroidogênese adrenal utilizado para o tratamento clínico da doença de Cushing. Este medicamento pode ser usado no pré-
operatório, para melhorar as condições clínicas dos pacientes, e também na ausência de cura cirúrgica ou após radioterapia. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia do tratamento pré operatório com cetoconazol da doença de Cushing, através de parâmetros clínicos e laboratoriais, e 
também a ocorrência de efeitos colaterais. 
Foram estudados 16 pacientes do sexo feminino com doença de Cushing,  com idade média de 34,9 ≥ 2,2 anos. Doze pacientes apresentavam microadenomas e 4 
macroadenomas. Todos os pacientes foram tratados com cetoconazol, em doses de 400 a 1200 mg/dia por 3 a 6 meses. 
Durante o tratamento houve melhora de sintomas e sinais do hipercortisolismo, tais como: redução da fraqueza muscular em 75% dos pacientes (12/16), redução do 
peso corporal em 62,5% dos pacientes (10/16), melhora dos níveis glicêmicos em 50% (3/6) dos pacientes diabéticos e dos níveis pressóricos em 81,8% (9/11) dos 
pacientes com hipertensão arterial. Houve redução dos valores de colesterol total e triglicérides em 70% (7/10) e 40% (4/10) dos pacientes, respectivamente. 
Após 1 semana de tratamento houve redução do cortisol urinário (% acima do limite superior da normalidade) em todos os pacientes (pré: 687 ≥ 187; após 1 semana: 
417 ≥ 221; média ≥ EP), e normalização em 44% (7/16) dos pacientes avaliados. Após 3 e 6 meses de tratamento (3 meses: 243 ≥ 100 µg/24h; 6 meses: 121 ≥ 41 
µg/24h), houve normalização do cortisol urinário em 37,5% e 68,7% dos pacientes respectivamente.  
Os níveis de ACTH plasmático (pg/mL) aumentaram no decorrer do tratamento (pré: 64 ≥ 7; após 3 meses: 94 ≥ 21 ; após 6 meses: 126 ≥ 25; média ≥ EP). 
Nenhum dos pacientes relatou qualquer efeito colateral durante o tratamento e somente 2 dos 16 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. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0125/06  
 
 Participantes: Priscila Gaeta, Silvia Regina Correa Silva, Ana Maria Judith Lengyel 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Aplicada 

186 

 

 Título: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM A OBESIDADE 
 Autores:  Pacheco, A.L.O.; Dal Poz, I.C.S.; Plavnik, F.L.; Kohlmann Jr., O 
 Bolsista: Ana Luisa Opromolla   
 Orientador:  Osvaldo Kohlmann Junior 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Dados da literatura recente mostram que indivíduos com sobrepeso e os obesos estão sob maior risco de disfunção renal devido à lesão glomerular, e 
que elevado índice de massa corpórea está descrito como fator de risco potencialmente modificável para Doença Renal Crônica Terminal (DRCT). OBJETIVO: Avaliar 
o estadiamento da função renal e sua associação com a obesidade nos 5 estratos de IMC. PACIENTES E MÉTODOS: Foram avaliados 486 indivíduos adultos e 
hipertensos regularmente acompanhados pelo setor da Hipertensão do Hospital do Rim. O banco de dados contém os dados demográficos, antropométricos e clínicos 
da primeira consulta, além de um painel laboratorial contendo o perfil metabólico, o nível sérico de creatinina e a TFG calculada de acordo com a fórmula de Cockroft-
Gault. Dessa forma, classificaram-se os indivíduos de acordo com o IMC, sendo: Normal (N) <25Kg/m², sobrepeso (SP) 25-29,9Kg/m², Obesidade ClasseI (OB1) 30-
34,9Kg/m²,Obesidade Classe II(OB2) 35-39,9Kg/m² e Obesidade Classe III (OB3) >40Kg/m². Baseados nessa classificação, comparamos a TFG inicial com as últimas 
observações disponíveis, as quais ocorreram 90 meses depois (média entre 10-286 meses) da primeira consulta. RESULTADOS: Trezentos indivíduos permaneceram 
na mesma classe durante o período avaliado e a distribuição dentro das 5 classes de IMC foi a seguinte: N=65, SP=113, OB1=73, OB2=23, OB3=26. Os 186 
indivíduos remanescentes mudaram de uma classe para a outra durante o período observado e não foram levados em consideração nas análises feitas. As 
informações a seguir correlacionaram as TFG com as classes de IMC. Assim, para IMC N(65), avaliação incial(Ai)=67,5±30,8, avaliação final (Af)=50,7±22,9 com 
p<0,0001; IMC SP(113), Ai=82,4±25,6, Af=66,3±21,2, com p<0,0001; IMC OB1(73), Ai=92,6±33,4, Af=80,8±26,1 com p<0,0001; IMC OB2(23), Ai=114,7±33,5, 
Af=105,7±33,4 com p<0,05; IMC OB3(26) Ai=137,2±45, Af=128,3±40,3 com p<0,06. Quando pacientes diabéticos e hipertensos foram excluídos do banco de dados 
as diferenças entre a Avaliação inicial (Ai) e Avaliação final (Af) permaneceram as mesmas, como segue: IMC N(54) Ai=67,3±29,8, Af=53,5±19,2 p<0,0001; IMC 
SP(90) Ai=84,6±24,6, Af=68,3±21 p<0,0001; IMC OB1(48) Ai=91,3±30,4, Af=81,8±27 p<0,002; IMC OB2(18) Ai=120,7±33,4, Af=113±34,4 p=NS; IMC OB3(16) 
Ai=129,5±44,9, Af=124,8±47 p=NS. Feita regressão linear, não se evidenciou associação entre TFG e a diferença de idade. Não houve diferenças nos valores de 
pressão arterial (PA) entre os grupos na avaliação inicial. No grupo IMC N a redução nos níveis de PA foram menores que nos outros grupos. CONCLUSÃO: No grupo 
IMC N a falta de um controle ótimo da PA pode ter influenciado a queda da TFG. Nosso estudo populacional consiste, basicamente, de indivíduos em sobrepeso e 
obesidade classe 1, os quais mostraram uma maior queda na TFG. A falta de significância estatística nos obesos classe 3 (>40Kg/m²) pode ser tanto devido a um 
pequeno número de pacientes, quanto pela fórmula de Cockroft-Gault não ser apropriada para estimar a TFG nesse subgrupo de pacientes, nos quais o MDRD pode 
fornecer um melhor resultado quando consideramos as varáveis incluídas nos cálculos. Assim, nossos dados sugerem que o excesso de peso, per se, pode ser 
considerado como um fator de risco modificável para disfunção renal nessa população. 
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 Título: Avaliação da hipertensão arterial sistêmica em pacientes afrodescendentes do ambulatório de 
Cardiopatia Hipertensiva da Unifesp-epm 

 Autores:  Andrade, T.O.; Francisco, Y.A.; Fischer, S.P.M.; Póvoa, R.M.S; Izar, M.C.O.; Manzoli, M.T.N.B. 
 Bolsista: Thais Oliveira de Andrade   
 Orientador:  Maria Teresa Nogueira Bombig Manzoli 
 Resumo: 
A hipertensão arterial é uma doença multifatorial e poligenética muito freqüente. Estudos mostram que a etnia pode ter influência na prevalência, sendo maior nos 
indivíduos negros, em relação aos brancos. Como a miscigenação na população brasileira é alta, os estudos sobre esse tema são poucos no nosso meio. Dados da 
literatura sugerem que dentre os fatores genéticos da hipertensão o polimorfismo de alguns genes pode estar implicado. Como por exemplo, o polimorfismo no gene da 
enzima conversora da angiotensina I (ECA). O objetivo deste estudo é analisar as características clinicas dos pacientes hipertensos afrodescendentes, bem como a 
presença dos polimorfismos dos genes da ECA em relação a hipertensos não afrodescendentes. O estudo se baseou na análise de dados de prontuário, avaliação 
clínica e avaliação laboratorial. Estudo genético do polimorfismo do sistema renina e angiotensina (SRAA) por PCR. Comparado com pacientes não afrodescendentes. 
Participaram da pesquisa 44 indivíduos adultos divididos em dois grupos (conforme auto denominavam-se): 23 afrodescendentes e 21 não afrodescendentes, com 
média de idade de 58,05 anos (± 10,57) sendo 50% homens e 50% mulheres. Entre os pacientes afrodescendentes 65,2 % eram do sexo feminino, 27,3% obesos e 
39,1 % diabéticos. A média da PA desse grupo foi 145,86 x 92,72 mmHg (± 30,57x 10,61). Não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre a média da PA, 
valores do IMC, perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicérides), creatinina e glicemia nos dois grupos estudados. Quanto ao estudo do polimorfismo da ECA 
houve diferença significante (p= 0,017) em relação a deleção no gene da ECA, em pacientes afrodescendentes, tendo genótipo DD, comparados com pacientes não 
afrodescendentes. A maior freqüência da deleção no gene da ECA, que está associado a um aumento dos níveis plasmáticos dessa enzima, nos pacientes hipertensos 
afrodescendentes estudados pode ser um dos fatores determinantes na gênese da hipertensão arterial sistêmica e no maior risco de doença arterial coronariana 
nesses pacientes. 
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 Título: Avaliação da reprodutibilidade na aplicação dos sistemas de classificação das fraturas do rádio distal 
 Autores:  Chapchap, E. 
 Bolsista: Eduardo Cerello Chapchap   
 Orientador:  Flavio Faloppa 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: As fraturas do rádio distal possuem incidência aproximada de 1:10000 pessoas, representando 16% das fraturas do esqueleto e 74% das fraturas do 
antebraço. A apresentação clínico-radiográfica inicial da fratura depende do mecanismo do trauma e da qualidade e anatomia óssea, possuindo correlação direta com 
o prognóstico do paciente. Uma diversidade de critérios radiográficos têm sido relatados nos sistemas atuais de classificação desta apresentação, por exemplo: 
presença ou ausência de fratura intra-articular e de cominuição, extensão da incongruência articular, grau de angulação dorsal, presença ou ausência de instabilidade 
e de comprometimento da articulação rádio-ulnar distal e extensão do encurtamento radial Os sistemas de classificação deverão ser instrumentos para orientação da 
avaliação clínica. Um bom sistema de classificação precisa ser válido, confiável e reprodutível. O sistema de classificação ideal deverá, além disso, padronizar uma 
linguagem de comunicação confiável, oferecendo diretrizes para o tratamento, indicando a possibilidade de complicações e permitindo que se obtenha um prognóstico 
razoável em relação a cada fratura específica. Esse sistema ideal deverá proporcionar ainda um mecanismo que permita avaliar e comparar os resultados obtidos com 
o tratamento de fraturas semelhantes, em diversos centros e relatados em diferentes momentos da literatura. Estudos recentes têm questionado a reprodutibilidade na 
aplicação das classificações e têm revelado a importância do nível de experiência do observador como uma variável de confusão no cálculo da reprodutibilidade. 
 
OBJETIVO: Avaliar a variação na concordância intraobservador e interobservadores conforme o nível de experiência em fraturas do rádio distal do observador 
 
METODOLOGIA: Foram digitalizadas 96 radiografias das fraturas do rádio distal de pacientes com mais de 40 anos e analisadas por cinco observadores com 
diferentes níveis de experiência (um ortopedista especialista em cirurgia de mão, um ortopedista especialista em trauma, um médico radiologista , um médico residente 
de ortopedia e um graduando do quinto ano de medicina), que aplicaram quatro sistemas de classificação (Universal-Rayhack/Cooney, AO/ASIF, Frykman e 
Fernandez) para rotular cada caso. As análises foram realizadas em três momentos distintos, com intervalo mínimo de 3 semanas entre elas. A reprodutibilidade foi 
calculada pelo coeficiente de concordância kappa, o qual é freqüentemente utilizado quando se avalia a confiabilidade e a reprodutibilidade intraobservadores e 
interobservadores. O coeficiente de concordância kappa fornece uma proporção emparelhada da concordância entre os observadores, que casualmente é correta. Os 
valores kappa variam de –1 até +1; -1 indica total discordância, 0 indica um nível de concordância fortuito e +1 indica total concordância. Em termos gerais, os valores 
kappa abaixo de 0,5 são considerados insatisfatórios; os valores entre 0,5 e 0,75 são considerados satisfatórios a adequados e os valores acima de 0,75 são 
considerados excelentes. Foi analisada a variação do índice intraobservador nos diferentes momentos e as diferenças entre os índices interobservadores com e sem 
os observadores menos experientes. 
 
RESULTADOS: Todas as classificações foram realizadas, mas apenas parte dos cálculos estatísticos foram realizados até o momento. O coeficiente kappa de 
concordância, entre os 5 observadores, obtido no primeiro momento foi: 0,265 (sistema AO/ASIF) e 0,376 (Universal-Rayhack/Cooney). Enquanto que ao realizar a 
mesma análise, após a exclusão do observador menos experiente (graduando do quinto ano de medicina), foram obtidos, respectivamente: 0,308 e 0,390. As principais 
dificuldades observadas durante a aplicação das classificações foram: avaliar a presença ou ausência de cominuição na metáfise do rádio, avaliar a presença ou 
ausência de comprometimento da articulação radio-ulnar distal e avaliar a presença ou ausência de instabilidade. 
 
CONCLUSÃO: No momento os dados estão em fase final da análise estatística. Esperamos que os observadores com maior experiência apresentem maior 
concordância intraobservadores e interobservadores em relação aos menos experientes, pois estes não estariam habituados na aplicação dos critérios radiográficos 
dos sistemas de classificação, pelo mesmo motivo esperaríamos um aumento na concordância  no decorrer das análises radiográficas dos menos experientes. Os 
cálculos realizados até o momento sugerem que no uso da classificação AO/ASIF, o nível de experiência do observador tem um impacto significativo na concordância 
interobservadores. Enquanto no uso da classificação Universal-Rayhack/Cooney, o nível de experiência teve um impacto relativamente menor. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1076/06  
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 Título: Avaliação da Técnica de Difusão em Disco para Polimixina B contra amostras de  Pseudomonas 
aeruginosa. 

 Autores:  Pignataro, G.S.; Gales, A.C. 
 Bolsista: Gustavo Soriano Pignataro   
 Orientador:  Ana Cristina Gales 
 Resumo: 
Na década de 60, as polimixinas constituíram uma das principais opções terapêuticas disponíveis para o tratamento de infecções causadas por Pseudomonas 
aeruginosa. Entretanto, devido à sua importante toxicidade, estes agentes passaram a ser substituídos gradativamente pelas cefalosporinas de amplo espectro e 
aminoglicosídeos. Com o surgimento de amostras clínicas de P. aeruginosas multirresistentes causando graves infecções, a indicação clínica do uso parenteral das 
polimixinas tem sido rediscutida. 
Conseqüentemente, os laboratórios de microbiologia devem estar aptos a realizar testes de sensibilidade que forneçam, para o médico solicitante, resultados in vitro 
acurados e confiáveis para este antimicrobiano. Atualmente, é bastante utilizada a técnica difusão em disco para verificar se há sensibilidade a antimicrobianos pelos 
laboratórios de microbiologia clínica. Recentemente, o CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) padronizou os pontos de corte para interpretação de 
polimixina B para amostras de P. aeruginosa (sensível: ≤ 2 µg/ml ou ≥ 12 mm e resistente ≥4 µg/ml ou ≤ 11 mm). O objetivo deste estudo foi verificar se o ponto de 
corte padronizado pelo CLSI seria adequado para predizer a sensibilidade à polimixina B entre amostra de P. aeruginosas isoladas. Foram analisadas 82 amostras de 
P. aeruginosa isoladas de múltiplos sítios de infecção de pacientes internados no Hospital São Paulo, no período de 1998-2006. Nestas amostras foi realizado o 
antibiograma pelas técnicas de difusão em disco e microdiluição em caldo. A técnica de microdiluição em caldo é considerada a técnica padrão-ouro para determinação 
da sensibilidade à polimixina B entre amostras de P. aeruginosa. Os principais resultados encontrados foram: (1) Todas as amostras de P. aeruginosa apresentaram 
halo de inibição ≥15 mm para polimixina B; (2) Pela técnica de microdiluição em caldo, as amostras apresentaram concentrações inibitórias mínimas (MICs) que 
variaram de 0,03 a 1µg/ml  ; (3) A análise de regressão linear demonstrou que não houve correlação entre os halos de inibição e as MICs para polimixina B obtidos 
pelas técnicas de difusão em disco e microdiluição em caldo, respectivamente; (4) Não houve resultados discrepantes entre as duas técnicas estudadas na avaliação 
da sensibilidade à polimixina B das amostras de  P. aeruginosa. Concluímos que a técnica de difusão em disco pode ser utilizada para predizer a sensibilidade à 
polimixina B entre as amostras de P. aeruginosa. Entretanto, a acurácia da técnica de difusão em disco deve ser reavaliada no futuro quando amostras de P. 
aeruginosa exibindo redução da sensibilidade ou resistência à polimixina começarem a surgir. 
 
Apoio: CNPq 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0658/07  
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 Título: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS TESTES DE KENT, WILSON E MINI- EXAME DO ESTADO  
MENTAL NA PREDIÇÃO DOS ESCORES DA WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE-
TERCEIRA EDIÇAO (WAIS-III) EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS. 

 Autores:  Santilli, A.L.; Marin, J.C.; Malta, S.M.; Bressan, R.A.; Lacerda, A.L.T. 
 Bolsista: André Luiz Medeiros Santilli   
 Orientador:  Acioly Luiz Tavares de Lacerda 
 Resumo: 
Introdução: Existem na literatura evidências de que pode haver certa degradação do nível intelectual em transtornos psiquiátricos crônicos (e.g., esquizofrenia e 
transtornos afetivos), de onde surge a hipótese de que esta característica faça parte da história natural da doença. A caracterização objetiva do nível intelectual exige 
avaliação neuropsicológica a partir de testes padronizados com propriedades psicométricas - dentre eles, o mais difundido é o Wechsler Adult Intelligence Scale-
Terceira Edição (WAIS-III) - aplicados somente por psicólogos devidamente treinados.  
Objetivos: Desenvolver novos instrumentos de avaliação de inteligência para rastreamento de pacientes com suspeita de déficit intelectual, que sejam de fácil e breve 
aplicação, adequados para o uso rotineiro em avaliações médicas. Especificamente, o presente estudo pretende avaliar a validade de três escalas de inteligência – 
Mini-Exame do Estado Mental (MMSE), Escala de Kent e Escala de Wilson - como preditores do nível intelectual aferido pelo WAIS-III, considerado padrão-ouro.  
Material e Métodos: O grupo de estudo, em análise, consiste em uma amostra de conveniência de cerca de 20 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia que 
freqüentam o ambulatório do Programa de Esquizofrenia (PROESQ), da Universidade Federal de São Paulo. Todos estão sendo submetidos à aplicação do WAIS-III, 
por psicóloga treinada, além do MMSE, Escala de Kent e Escala de Wilson, por psiquiatra e acadêmico do 5º ano de Medicina. A fim de avaliar a validade dos testes 
de Kent, Wilson e MMSE, estão sendo gerados os coeficientes de correlação intra-classe (CCI) por análise variância (ANOVA ICC) entre o nível intelectual estimado 
pelos testes e o nível intelectual determinado pela WAIS-III. Dados clínicos - como tempo de evolução de doença, idade de início, tipo e dosagem de medicações em 
uso – e os escores gerados em uma escala de funcionamento social e ocupacional também estão sendo correlacionados com o nível intelectual. 
Resultados: Dados preliminares ainda estão em processo de análise. Esperamos que resultados conclusivos sejam obtidos até a data de entrega do relatório final e 
apresentação no presente congresso.  
Discussão: Dentre as dificuldades encontradas, que retardaram a coleta de dados, destacam-se a indisponibilidade inicial de psicólogas aptas a aplicar o WAIS-III e o 
recrutamento de pacientes (inicialmente, pacientes portadores de Retardo Mental), que exigiu reformulações do projeto inicial e a busca de novos grupos de estudo 
com características diferentes. Como perspectiva de continuidade do trabalho há a possibilidade de incluir novos grupos de estudos, para validação dos testes em 
diferentes populações homogêneas de pacientes psiquiátricos. 
  
 Participantes: André Luiz Medeiros Santilli, João Carlos Martinez Marin, Stella Maria T. C. Malta, Rodrigo Affonseca Bressan, Acioly Luiz Tavares de Lacerda 
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 Título: AVALIAÇÃO DE FATORES PREDITIVOS DE ESTEATOSE HEPÁTICA EM PORTADORES DE 
INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C 

 Autores:  Salati, T.; Moret, T.M.; Carvalho Filho, R.J.; Silva, A.E.B.; Ferraz, M.L.G. 
 Bolsista: Thiago Salati   
 Orientador:  Maria Lúcia Cardoso Gomes Ferraz 
 Resumo: 
Introdução: A esteatose hepática (EH) está presente em aproximadamente 50% dos pacientes infectados pelo vírus da hepatite C (HCV). Na ausência de infecção 
crônica por vírus hepatotrópicos, a avaliação de parâmetros clínicos associados à síndrome metabólica mostrou-se útil para a identificação de indivíduos com maior 
risco de apresentarem EH, permitindo a composição de um índice (fatty liver index – FLI) de avaliação indireta da presença desta à biópsia hepática.  Nesse estudo, 
avaliamos a aplicação do FLI em pacientes com infecção crônica pelo HCV. Objetivo: Identificar fatores preditivos de EH em portadores de infecção crônica pelo HCV e 
avaliar o desempenho do FLI nestes pacientes. Material e Métodos: Foram incluídos prospectivamente 38 portadores de infecção crônica pelo HCV (anti-HCV e HCV-
RNA positivos), submetidos à biópsia hepática. As seguintes variáveis foram analisadas: gênero, idade, consumo de álcool, índice de massa corporal (IMC), 
circunferência abdominal (CA) e níveis séricos de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama-glutamiltransferase (GGT), triglicérides 
(TG), glicose e colesterol total e frações (HDL, LDL e VLDL). Os valores de GGT, IMC, CA e TG foram utilizados para o cálculo do FLI. Para análise estatística, foram 
formados 2 grupos: G1 – pacientes com EH à biópsia hepática e G2 – pacientes sem EH à biópsia. Estes grupos foram comparados entre si, empregando-se os testes 
t de Student, Mann-Whitney, Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher, conforme a natureza e distribuição das variáveis analisadas. Foi adotado o nível de significância 
de 0,05 (alfa = 5%). Níveis descritivos (P) inferiores a 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Todos os testes utilizados foram executados pelo 
programa estatístico SPSS, versão 10.0 (SPSS, Chicago, IL, EUA). Resultados: Foram incluídos 38 pacientes, sendo 19 (50%) do gênero masculino e 19 (50%) do 
gênero feminino. A média de idade foi de 46,4 +/- 14,3 anos (variando de 24 a 70 anos), com média de diagnóstico da infecção pelo HCV de 10,6 +/- 8,2 anos 
(variando de 0 a 36 anos). Cinco indivíduos (13%) eram portadores de diabetes mellitus, 9 pacientes (24%) eram obesos (IMC >= 30 kg/m2) e 10 indivíduos (26%) 
possuíam história de uso abusivo de etanol. A EH foi identificada à biópsia hepática em 18 pacientes (50%). Os grupos G1 e G2 não diferiram com relação à 
distribuição de gênero, idade, IMC, CA ou ingestão abusiva de etanol. Da mesma forma, não houve diferença significativa entre os grupos segundo os níveis de ALT, 
AST, GGT, TG, colesterol total, HDL, LDL e VLDL. As médias do FLI foram semelhantes em G1 e G2 (53,8 +/- 27,0 vs. 51,6 +/- 24,9, respectivamente; p = 0,802). 
Entretanto, o G1 mostrou maior mediana de glicemia de jejum: 100,5 vs. 85,7 mg/dL (p = 0,002). Entre os pacientes com glicemia > 90 mg/dL, 74% apresentaram EH à 
biópsia, enquanto que a prevalência de EH nos indivíduos com glicemias <= 90 mg/dL foi de apenas 24% (p = 0,003). Assim, nível de glicemia de jejum > 90 mg/dL foi 
capaz de predizer o achado de EH com acurácia de 75%, sensibilidade de 78%, especificidade de 72%, valor preditivo positivo de 74% e valor preditivo negativo de 
77%. Conclusões: O FLI não foi capaz de predizer a presença de EH em portadores de HCV. Entretanto, nestes pacientes, níveis de glicemia de jejum superiores a 90 
mg/dL podem predizer de forma acurada o achado de EH à biópsia hepática. 
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 Título: AVALIAÇÃO DE SÍNDROME METATÓLICA E RESISTÊNCIA À INSULINA EM PACIENTES COM 
ARTRITE REUMATÓIDE EM USO DE INFLIXIMABE 

 Autores:  Sampaio, J.P.; Silva, N.P.; Ciconelli, R.M. 
 Bolsista: Juliana Peghini Sampaio   
 Orientador:  Rozana Mesquita Ciconelli 
 Resumo: 
Introdução: O TNF alfa tem um importante papel tanto na resposta inflamatória, quanto na indução de resistência à insulina (RI). A descrição da RI em pacientes com 
AR foi feita em 1983, mas apenas em 1996, Hotamisligil e cols. propuseram que o TNF alfa poderia reduzir a atividade da tirosina-quinase, promovendo o 
desenvolvimento de RI nos pacientes com inflamação crônica. A síndrome metabólica (SM) é uma condição caracterizada por um conjunto de alterações orgânicas 
associadas à RI. Estudos sugerem que a RI e a SM constituem fatores de risco para o surgimento de aterosclerose e doenças cardiovasculares. Objetivos: Avaliação 
de SM e RI em pacientes com doenças reumáticas em uso de infliximabe. Material e Métodos: Estudo prospectivo de pacientes > 18 anos de idade e doenças 
reumáticas com indicação de tratamento com infliximabe. Foram excluídos indivíduos com história de neoplasias malignas, hepatopatias ou tireoidopatias, PPD (+) ou 
achados anormais em radiografia de tórax. Avaliações clínicas e laboratoriais serão realizadas no período pré-tratamento e três e seis meses após a primeira infusão. 
Serão avaliados: pressão arterial, dados antropométricos, atividade da doença reumatológica, anticorpos antinucleares, fator rematóide, VHS, PCR, colesterolemia total 
e frações, trigliceridemia, glicemia de jejum, TSH (hormônio tireoestimulante) e T4 livre, ALT (alanina aminotransferase), AST (aspartato aminotransferase), FA 
(fostatase alcalina), GGT (gama glutamil transferase) e albumina. Serão considerados portadores de SM os pacientes que apresentarem três ou mais dos seguintes 
critérios (critérios da NCEP–ATPIII e que foram adotados pela I DBDTSM): glicemia de jejum > 110 mg/dl, obesidade central (>102 cm para homens e >88 cm para 
mulheres), hipertensão arterial (PS > 130 mmHg ou PD > 85 mm/hg) ou uso de anti-hipertensivos, hipertrigliceridemia (> 150 mg/dl) ou uso de fibratos e HDL-colesterol 
reduzido (<40 mg/dl para homens ou <50 mg/dl para mulheres). As variáveis numéricas serão expressas por média, desvio padrão, mediana e valores mínimo e 
máximo. Associações entre variáveis de distribuição normal serão verificadas pelo teste t de Student e pelos testes de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis para as 
variáveis de distribuição não normal. As variáveis qualitativas serão representadas por freqüência absoluta (n) e relativa (%) e suas associações serão verificadas pelos 
testes de Qui-quadrado ou exato de Fisher. Resultados: Até o presente momento, foram incluídos quatro pacientes, cujas características clínico-laboratoriais são: idade 
(anos) 52,75 +/- 6,50; IMC (kg/m2) 28,07 +/- 5,77; Cintura (cm) 95,67 +/- 11,25; PAS (mmHg) 146,67 +/- 40,42; PAD (mmHg) 93,33 +/- 25,17; PCR (mg/dL) 3,96 +/- 
0,70; VHS (mm/h) 32,70 +/- 19,73; Glicemia (mg/dL) 84,00 +/- 10,80; HDL (mg/dL) 55,67 +/- 22,28; Triglicérides (mg/dL) 89,67 +/- 16,86; AST (xLSN) 1,73 +/- 2,05; ALT 
(xLSN) 1,26 +/- 1,21; FA (xLSN) 0,53 +/- 0,11; GGT (xLSN) 2,83 +/- 2,54; Albumina (g/dL) 4,30 +/- 0,10. Discussão: Houve um predomínio do gênero feminino, 
presente em 75% da amostra. Como a AR é mais prevalente em mulheres, esta distribuição era esperada. Os valores de VHS e PCR mostraram-se elevados, o que 
reflete a atividade inflamatória da doença de base a despeito do uso de DMARDs e expressa a necessidade de uso do infliximabe. Com relação à SM, a hipertensão 
arterial sistêmica foi a condição mais prevalente (50%). Nenhum dos pacientes até agora avaliados preencheu critérios diagnósticos de SM. Conclusões: Houve um 
atraso na submissão do termo de consentimento livre e esclarecido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, o que gerou atraso na inclusão dos pacientes no 
estudo. Após a aprovação, entramos em contato com o Laboratório Central para orçamento dos exames complementares necessários para as avaliações e, 
posteriormente, conseguimos a verba necessária. Além disso, questões burocráticas relativas à liberação do infliximabe também dificultaram a inclusão de novos 
pacientes. O conjunto destes fatores impossibilitou o cumprimento do cronograma proposto no projeto original. Portanto, cabe salientar que estamos apenas na fase 
inicial de inclusão de indivíduos, de forma que ainda não temos dados suficientes para análise estatística mais abrangente nem para o estabelecimento de conclusões. 
O recrutamento de pacientes continuará ativo, com o intuito de alcançar o tamanho amostral adequado (aproximadamente 30 pacientes). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1742/06  
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 Título: Avaliação de um programa de prevenção de acidentes com agentes biológicos em alunos e 
residentes 

 Autores:  Domingos, D.M.; Arruda, M.T.; Bakowski, E.; Medeiros, E.A.S. 
 Bolsista: Daniel Moraes Domingos   
 Orientador:  Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros 
 Resumo: 
Profissionais e alunos da área da saúde são frequentemente expostos a diversos materiais biológicos, durante suas atividades em unidades de assistência médica. 
Esses materiais podem ser veículos de diversos agentes patogênicos, principalmente os vírus das hepatites do tipo B (VHB) e do tipo C (VHC) e o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV). A maioria das exposições com materiais biológicos pode ser evitada através do conhecimento e utilização de medidas preventivas 
relativamente simples. Particularmente, alunos de graduação e médicos residentes não possuem experiência suficiente para manipular materiais biológicos, sendo 
assim, o conhecimento de práticas que possam prevenir acidentes é fundamental para diminuir o risco de exposição. Este estudo teve os seguintes objetivos: avaliar 
as variáveis envolvidas em acidentes com material biológico em alunos de graduação e médicos residentes e analisar o conhecimento dos mesmos sobre acidentes 
ocupacionais que envolvam exposição a material biológico, bem como o conhecimento sobre métodos de prevenção. Durante o período de 01 de fevereiro a 30 de abril 
de 2007, foi distribuído um instrumento para avaliação do conhecimento sobre o risco de acidentes ocupacionais e suas  medidas de prevenção. O mesmo instrumento 
também avaliou o histórico do profissional referente à exposição a agentes biológicos. Foram avaliados alunos de graduação de Medicina, a partir do segundo ano, 
alunos do curso de Enfermagem e médicos residentes. O instrumento foi distribuído para esses profissionais pelos pesquisadores, após os alunos e médicos 
residentes serem informados dos objetivos do estudo e preencherem o termo de consentimento. As variáveis foram analisadas em um banco de dados construído no 
programa EpiInfo 3.3.2. Foram preenchidos 595 questionários, sendo 196 (32,9%) de alunos de Enfermagem, 288 (48,4%) de alunos de Medicina e 111 (18,6%) de 
médicos residentes. Com relação à vacinação contra hepatite B, a taxa de imunização observada foi de 92% entre os alunos de Enfermagem e 93,9% entre os alunos 
de Medicina. Entre os médicos residentes, 17,4% informaram que sofreram acidente com material biológico, durante o período da residência. Já para alunos de 
Enfermagem, o percentual foi de 5,7% e, entre alunos de Medicina, 7,7%. O percentual de notificação de acidentes à CCIH ou a outro órgão responsável foi de 36,4% 
para alunos de Enfermagem, 50% para alunos de Medicina e 60,4% para médicos residentes. Os fatores indicados com maior freqüência como razão da não 
notificação foram o fato de o paciente envolvido no acidente ter, sabidamente, sorologias negativas para HBV, HCV e HIV e o desconhecimento sobre o sistema de 
atendimento ao profissional que se acidenta. Cabe destacar que tanto graduandos, quanto residentes souberam reconhecer corretamente uma situação de exposição 
acidental com agentes biológicos que envolva potencial risco de transmissão, pois, indagados através de questão específica, o percentual de acertos foi de 96,9% para 
alunos de Enfermagem, 99,3% para alunos de Medicina e 99,1% para médicos residentes. Também 93,4% dos alunos de Enfermagem, 95,5% dos alunos de Medicina 
e 99,1% dos médicos residentes indicaram, corretamente, que lavar o ferimento com água e sabão, após o acidente, é medida adequada; por outro lado, 18,6% dos 
alunos de Enfermagem, 32,8% dos alunos de Medicina e 30,6% dos médicos residentes apontaram, erroneamente, que seria adequado lavar e escovar o ferimento 
com solução de hipoclorito de sódio. Um dado que chamou a atenção foi que 34,1% dos alunos de Enfermagem, 19% dos alunos de Medicina e 4,5% dos residentes 
responderam, também erroneamente, que se deve iniciar o uso de anti-retrovirais, imediatamente após qualquer acidente que envolva exposição a sangue. Os alunos 
de graduação e principalmente médicos residentes apresentam alta prevalência de acidentes com material biológico. Os dois grupos, conforme as análises realizadas, 
possuem informações adequadas sobre o risco de transmissão de agentes biológicos através dos acidentes, entretanto, têm informações insuficientes sobre práticas 
de prevenção. Estamos desenvolvendo uma intervenção educativa baseada em aulas específicas e distribuição de folhetos informativos para grupos selecionados por 
meio das informações já coletadas. Para esses grupos, haverá também uma fase de reavaliação, na qual será realizada uma análise da efetividade da intervenção.  
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 Título: Avaliação do comportamento da histeresis de córnea na distrofia endotelial de Fuchs 
 Autores:  Herrerias, B.T.; Modolo, R.P. 
 Bolsista: Bruno Torres Herrerias   
 Orientador:  Augusto Paranhos Junior 
 Resumo: 
A distrofia endotelial de Fuchs é uma situação bastante comum que varia de uma córnea gutatta a uma descompensação severa com edema estromal e fibrose 
subepitelial alem de bolhas epiteliais. A condição pode ser autossômica dominante ou esporádica.  
O exame de casos precoces mostra um gradual aumento no número de protuberâncias endoteliais e propagação com relação a periferia da córnea. O desequilíbrio 
das células endoteliais resulta em edema do estroma central e obscurecimento da visão. A ceratopatia bolhosa desenvolve quando a espessura do estroma edematoso 
estiver aumentada aproximadamente 30%. A persistência do edema epitelial leva à formação de bolhas que causam dor e desconforto ao se romperem. Conforme a 
condição evolui, o estroma vai gradualmente desenvolvendo opacidades e pode se tornar vascularizado. A camada de Bowman é substituída por um pano 
degenerativo. Desta forma, o paciente com distrofia endotelial de Fuchs poderá ter a medida de histeresis de córnea alterada, quando comparado a uma população 
livre da doença, devido a todas as alterações corneanas acima descritas. 
A medida de viscoelasticidade da córnea é chamada de histeresis de córnea e em outras palavras, é a quantificação do amortecimento, da capacidade da córnea em 
absorver e dissipar energia. A quantificação da histeresis pode ser feita através do ORA ( Ocular Response Analyser ) que é um aparelho que utiliza-se de um jato de 
ar dinâmico que provoca deformações na córnea as quais estão associadas as suas propriedades viscoelásticas. Um pulso de ar com intensidade de pressão 
conhecida é direcionado ao olho fazendo a córnea mover-se para dentro até atingir o estado de aplanação e em seguida sua concavidade. Milissegundos após a 
primeira aplanação, a bomba de ar cessa e a intensidade da pressão de ar começa a declinar de forma simétrica, em velocidade e tempo, ao primeiro jato. Durante 
este declínio da pressão, em que a córnea irá voltar para sua conformação original, ocorre a segunda aplanação. 
Seria de esperar que os valores de pressão nos estados de aplanação fossem iguais (P1=P2). No entanto, devido a viscoelasticidade, a córnea oferece resistência e 
amortecimento (absorção de energia) ao jato de ar. Dessa forma notamos que a pressão necessária para que ocorra a segunda aplanação é menor do que o valor 
obtido na primeira aplanação, e a esta diferença de valores se dá o nome de histeresis de córnea ( HC = P1-P2 ). 
Como critérios de inclusão nesse estudo tivemos pacientes com distrofia endotelial de Fuchs diagnosticada por meio de exame biomicroscópico em lâmpada de fenda, 
com epitélio corneano integro e acima de 45 anos de ambos os sexos. Já os critérios de exclusão foram pacientes submetidos a cirurgia ocular previa três meses antes 
do inicio do estudo, pacientes usuários de esteróides tópicos ou orais, usuários de medicação tópica crônica, excluindo lagrimas artificiais e pacientes com distúrbios 
psiquiátricos que necessitaram de internação. 
A execução dos exames se deu da seguinte forma: 
1. Contagem de células endoteliais: 
Os pacientes foram submetidos à contagem de células endoteliais em ambos os olhos por meio de microscopia especular e microscopia confocal após a instilação de 
colírio anestésico (microscópio confocal HRT II – Heidelberg, Alemanha). Três medida foram efetuadas. 
2. Paquimetria corneana: 
Ambos os olhos foram submetidos a medida de espessura corneana central, perpendicular a superfície corneana, após a instilação de anestésico tópico. Foram 
efetuadas 3 medidas de cada olho por meio do paquímetro ORA – Ocular Response Analyzer (Búfalo – USA). 
3. Histeresis corneana. 
A medida de histeresis corneana foi realizada com ORA – Ocular Response Analyzer (Búfalo – USA). Não houve necessidade de colírio anestésico. Três medidas 
foram executadas com confiabilidade adequada de sinal. 
4. Tonometria.  
Foram realizadas tonometrias de Goldmann onde um observador executou o exame e ditou a um segundo o momento adequado e este fez a leitura. O hiato entre as 
medidas de tonometria foi de no máximo 10 minutos e no mínimo de 2 minutos. 
Todas as medidas foram efetuadas inicialmente no olho direito se ambos os olhos fossem elegíveis. Todas as medidas de um aparelho foram mascaradas para o 
próximo. Todas as medidas foram executadas num período máximo de uma hora. 
Já obtivemos os dados de 60 pacientes que servirão como controles, ou seja, que não apresentem distrofia endotelial de Fuchs e de 11 olhos com distrofia endotelial 
de Fuchs. Dessa forma poderemos avaliar o comportamento da histeresis de córnea em pacientes com distrofia endotelial de Fuchs em comparação com pacientes 
livres desta patologia, fazendo as associações e comparações cabíveis. 
No entanto, ainda não realizamos a análise estatística dos dados destes pacientes. Como próximas metas temos a comparação e análise, já especificada acima, de 
pacientes isentos da doença e pacientes com distrofia endotelial de Fuchs. 
Dentre as adversidades, tivemos dificuldades em selecionar pacientes que se encaixassem no critério de inclusão e não possuíssem nenhum critério de exclusão, 
devido a escassez dos mesmos. 
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 Título: Avaliação do efeito de concentrado de soja na recuperação da anemia, leucopenia e/ou 
plaquetopenia de pacientes com Síndrome Mielodisplásica. 

 Autores:  Viana, T.A.O.F. 
 Bolsista: Thiago de Almeida Oliveira Felippe Viana   
 Orientador:  Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille 
 Resumo: 
Síndrome Mielodisplásica (SMD) é um grupo de doenças clonais da célula tronco hematopoética, caracterizado por hematopoese ineficaz, citopenias no sangue 
periférico e risco para transformação em leucemia aguda. Evidências epidemiológicas sugerem que dietas ricas em produtos da soja estão associadas à baixa 
mortalidade por câncer, particularmente neoplasias de cólon, mama e próstata. Dentre os componentes da soja capazes de suprimir a carcinogênese existem as 
isoflavonas (genisteína e daidzeína), também conhecidas como estrógenos fracos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de concentrado de soja na 
recuperação da anemia, leucopenia e/ou plaquetopenia de pacientes com SMD. Para isso, foram selecionados, inicialmente, 15 pacientes com SMD que fariam uso de 
1 litro do leite de soja-padrão, por dia, durante o período de um ano. Foram considerados como resposta: resposta eritróide - aumento da hemoglobina em pelo menos 
1,0g/dL em três meses, de forma sustentada e caso o paciente fosse dependente de transfusão, tornar-se independente ou pelo menos, necessitar de 50% menos 
transfusões; resposta leucocitária - aumento nos níveis de leucócitos em pelo menos 500/uL; resposta plaquetária - aumento da contagem de plaquetas em 25% para 
aqueles que apresentavam níveis inferiores a 100.00/uL e para aqueles que eram dependentes de transfusão, tornarem-se independentes. Os resultados foram: (1) 6 
pacientes já fizeram uso da soja por 1 ano, e destes, 2 não apresentaram qualquer resposta e 4 apresentaram resposta leucocitária; (2) 2 pacientes com seis meses  
de uso, sendo que um  não apresentou resposta e o outro resposta leucocitária; (3) 3 não aderiram de forma adequada ao protocolo e foram excluídos; (4) 4 foram a 
óbito por complicações da doença de base. Estes resultados preliminares indicam que a resposta leucocitária é a única observada, pois 67% (4 de 6) dos pacientes, 
que fizeram uso pós um ano, tiveram aumento sustentado de leucócitos em pelo menos 500/uL. A taxa de óbito observada está dentro do esperado e é compatível 
com a história natural da doença. Ainda está em curso o estudo para se atingir o número pretendido de análises. 
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 Título: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA MANOBRA DE RECRUTAMENTO ALVEOLAR E POSIÇÃO PRONA 
SOBRE A PERFUSÃO TECIDUAL EM PACIENTES COM SÍNDROME DO DESCONFORTO 
RESPIRATÓRIO AGUDO 

 Autores:  Falcão, L.F.R.; Assunção, M.S.C.; Mazza, B.F.; Machado, F.R. 
 Bolsista: Luiz Fernando dos Reis Falcão   
 Orientador:  Flávia Ribeiro Machado 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma síndrome clínica caracterizada por um processo de edema pulmonar não-hidrostático, 
diminuição da complacência pulmonar, baixos volumes inspiratórios e hipoxemia grave. Seu tratamento é realizado com medidas de recrutamento alveolar (RA) com 
pressão expiratória final positiva (PEEP) ou posição prona (PP). O aumento da PEEP pode levar a redução da pré-carga e ao aumento da pós-carga de ventrículo 
direito (VD) devido ao aumento da pressão média de via aérea podendo promover a diminuição do débito cardíaco (DC). O comprometimento do DC do VD 
proporcionaria uma diminuição do DC de ventrículo esquerdo (VE), o que levaria a diminuição de fluxo sistêmico e da perfusão sistêmica. Já a posição prona não altera 
as pressões intratorácicas. OBJETIVOS: Propõem-se um estudo envolvendo pacientes com SDRA que apresentem disfunção pulmonar aguda caracterizada pela 
relação PaO2/FiO2 ≤ 200 para avaliar o impacto das distintas manobras sobre a interação coração-pulmão, perfusão sistêmica e regional. MATERIAL E MÉTODOS: 
Propõe-se estudo prospectivo randomizado com pacientes com idade ≥ 18 anos, apresentando SDRA segundo American European Consensus Conference Definition 
e monitorização com cateter de artéria pulmonar. Após inclusão do paciente no estudo, será realizada a randomização em dois grupos distintos: recrutamento com 
pressão expiratória final positiva (PEEP) e posição prona (PP). Todos os pacientes incluídos terão registrados seus dados demográficos, bem como informações 
relevantes no tocante a SDRA. Os pacientes receberão monitorização com tonometria gástrica e capnografia para mensuração do CO2 expirado (ETCO2). Antes da 
manobra de RA os pacientes deverão ser submetidos à reanimação volêmica. A ventilação mecânica será ajustada no modo pressão controlada, utilizando volume 
corrente (VC) 6 mL/kg e fração inspirada de O2 (FiO2) necessária para manter oximetria de pulso ≥ 90%. O recrutamento com PEEP será feito com níveis de até 30 – 
40 cm H2O, mantendo-se esses níveis por 60 segundos. Imediatamente antes e após a manobra de recrutamento, realizar-se-á medida hemodinâmica com 
mensuração de saturação arterial e venosa de oxigênio (SaO2 e SvO2, respectivamente), dosagem sérica de lactato e mensuração tonométrica para avaliação da 
perfusão tecidual. Durante a manobra serão colhidos dados hemodinâmicos, incluindo a SvO2 nos pacientes monitorizados com Vigilance (Edwards, EUA). Após 60 
minutos todas essas medidas serão refeitas. RESULTADOS: O estudo encontra-se em andamento, tendo sido incluído um paciente. Paciente sexo masculino, 30 
anos, com SDRA pulmonar por intoxicação com hidrocarboneto, relação PaO2/FiO2 192. Randomizado para o grupo PEEP com parâmetros ventilatórios basais em 
ventilação controlada a pressão (PCV); delta PC 15; VC 340 mL; volume minuto 8,1 L; pressão (P) pico 35 cmH2O; Pplatô 35; PEEP 20 cmH2O; auto-PEEP 0; FiO2 
50%. Medidas pré-RA/pós-RA imediato/pós-RA 60 min: freqüência cardíaca 106/110/102bpm; pressão venosa central 15/15/14 mmHg; pressão arterial média (PAM) 
83/83/83 mmHg; pressão artéria pulmonar média 34/32/34 mmHg; pressão de artéria pulmonar ocluída 20/17/18 mmHg; índice cardíaco (IC) 4,4/5,2/4,8 L/min; índice 
sistólico 42/47/45 mL/m2/sístole. As variáveis de perfusão foram: delta CO2 gástrico/expirado 20/21/21, delta CO2 arterial/venoso 5,2/5,7/2,3, SvO2 72/71/68% 
(Vigilance) e lactato 16/16/17 mg/dL. Durante a manobra de RA (40 cmH2O) os seguintes valores foram encontrados: IC 4,6 L/min, SaO2 93% (oximetria), SvO2 68% 
(Vigilance), PAM 104 mmHg, ETCO2 48 mmHg. CONCLUSÃO: A manobra de recrutamento com PEEP levou a redução fugaz da saturação venosa de oxigênio e 
aumento do ETCO2 nesse paciente. Com a finalização do estudo será possível a real avaliação da interação coração-pulmão, delimitando o impacto das diferentes 
manobras de recrutamento para o tratamento da SDRA sob a hemodinâmica e perfusão tecidual do paciente crítico. 
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 Título: Avaliação do impacto das diferentes técnicas cirúrgicas para IUE na qualidade de vida 
 Autores:  Leite, A. 
 Bolsista: Alice Teixeira Leite   
 Orientador:  Manoel João Batista Castello Girão 
 Resumo: 
Introdução: a incontinência urinária de esforço (IUE) é definida como toda perda de urina durante esforço físico tipo tosse ou espirro. A IUE é uma condição 
desconfortável, embaraçosa e estressante que pode afetar até 50% das mulheres em alguma fase de suas vidas. As pacientes tendem ao isolamento social, tornando-
se deprimidas, ansiosas e com diminuição da auto-estima. Existem diversas modalidades de tratamento(não cirúrgicas e cirúrgicas). Interessou-nos avaliar 
objetivamente o impacto do tratamento cirúrgico na qualidade de vida da paciente, e não apenas analisar a cura da incontinência urinária de esforço, pois algumas 
vezes, a cirurgia para incontinência urinária de esforço acarreta uma série de disfunções miccionais, que podem fazer com que a mulher não fique satisfeita com o 
tratamento, apesar do excelente resultado quanto à perda de urina.  
Objetivo: propõe-se, no presente estudo, comparar e analisar o impacto das diversas técnicas cirúrgicas na qualidade de vida de pacientes com incontinência urinária 
de esforço. 
Casuística e Métodos: foram selecionadas 52 pacientes internadas na enfermaria de Ginecologia do Hospital São Paulo que se submeteriam a tratamento cirúrgico da 
IUE por técnicas consagradas (´´Burch´´, ´´Sling vaginal´´ ou ´´TVT´´), sendo a técnica escolhida conforme rotina do setor, que leva em conta o quadro clínico e o 
diagnóstico urodinâmico. Todas as pacientes consentiram em participar do estudo assinando o termo de 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). O KHQ é um questionário traduzido e validado pelo 
Departamento de Ginecologia da UNIFESP e tem sua eficácia comprovada para avaliar a qualidade de vida das pacientes com IUE. O questionário foi aplicado em três 
tempos: pré-operatório e com um e três meses de pós-operatório. Ele consiste de 20 questões e avalia os seguintes domínios: saúde geral, impacto da incontinência 
urinária, limitações nas atividades diárias, limitações físicas, limitações sociais, relações pessoais, impacto nas emoções, impacto no sono/disposição e medidas de 
gravidade. Conforme o protocolo específico do questionário, para cada domínio foi estabelecido um escore sendo que, quanto maior o escore, pior a qualidade de vida. 
A informação sobre a técnica cirúrgica empregada em cada caso foi obtida por meio de revisão dos prontuários médicos, que se encontram no serviço de arquivo 
médico (SAME). A análise da qualidade de vida foi feita por teste paramétrico de análise de variância (ANOVA). Porém, como houve alguns valores discrepantes e isso 
poderia invalidar o método ANOVA, nós optamos por também realizar testes paramétricos. Usamos o teste de Friedman para a comparação das variáveis nos três 
tempos e de Wilcoxon para a comparação das variáveis em dois tempos. Adotamos o nível de significância de 5% para a conclusão de todos os testes realizados. 
Resultados: a análise inicial, realizada com 36 pacientes, mostrou que houve melhora significativa em todos os domínios avaliados quando comparamos o tempo pré-
operatório com os demais tempos. Já na comparação entre os tempos pós-operatórios (1º e 3º mês), não observamos mudança significativa, exceto no domínio que 
avalia as limitações nas atividades diárias. Nesse domínio, não somente houve melhora entre o pré e pós-operatório, como também houve melhora significativa entre o 
1º e o 3º mês de pós-operatório. Isso reflete que, com três meses de cirurgia, as pacientes já podem ter uma atividade diária menos restritiva. Ainda aguardamos que 
se complete os 3 meses de pós operatório das 16 pacientes restantes para a aplicação do último questionário. Então, analisaremos os resultados dos 3 questionários e 
faremos a comparação entre as diferentes técnicas cirúrgicas empregadas em todas pacientes. Realizaremos, por fim, a análise conjunta dos dados para, assim, poder 
acrescentar novas informações. 
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 Título: AVALIAÇÃO DOS DIFERENTES FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NA POPULAÇÃO E 
SUA ASSOCIAÇÃO COM O GRAU DE DISFUNÇÃO RENAL 

 Autores:  Dal Poz, I.C.S.; Pacheco, A.L.O.; Plavnik, F.L.; Kohlmann Jr., O 
 Bolsista: Isabel Cristina Simon Dal Poz   
 Orientador:  Osvaldo Kohlmann Junior 
 Resumo: 
A importância da doença renal crônica como problema de saúde pública já é amplamente reconhecida na literatura médica mundial, assim como eventos mórbidos 
cardiovasculares. Porém, a associação destes com a lesão renal ainda vem sendo deixada em segundo plano. 
OBJETIVO: Avaliar o estadiamento da função renal (medida pela creatinina sérica, taxa de filtração glomerular estimada pela fórmula de Cockroft-Gault e taxa de 
filtração glomerular estimada pelo MDRD) e sua associação com os diferentes fatores de risco cardiovascular.  
PACIENTES E MÉTODOS: Está sendo formado um banco de dados de pacientes da clínica de hipertensão do HRH, contendo informações demográficas, 
antropométricas, presença de diabetes melito tipo 2 pregressa, presença de doença cardiovascular pregressa, tabagismo, perfil metabólico (glicemia de jejum, 
colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicérides), potássio sérico, hipertrofia ventricular esquerda detectada pelo ecocardiograma e nível pressórico, 
tomadas no início do seguimento ambulatorial e na última consulta desses pacientes. Todos esses dados serão, então, comparados, de forma a verificar a evolução da 
função renal, relacionando-a aos dados preditores de eventos cardiovasculares obtidos. 
RESULTADOS PARCIAIS: Até o presente momento, foram levantados os dados de 486 pacientes. Somente após a conclusão da fase de levantamento de dados é 
que será feita a análise estatística que determinará a correlação entre as variávveis levantadas. 
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 Título: Avaliação dos efeitos da cirurgia bariátrica sobre os Distúrbios respiratórios do sono em obesos 
mórbidos. 

 Autores:  Teixeira, M.C.A.; Tangerina, R.P.; Pradella, M.; Gregório, L.C.; Arasaki, C.H.; Torgeiro, S.G.P.; Tufik, S. 
 Bolsista: Marcela Crosara Alves Teixeira   
 Orientador:  Sergio Tufik 
 Resumo: 
Introdução: A obesidade é o principal fator de risco para a Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS) bem como a medida da  circunferência cervical (CC) > 40cm. Alterações 
anatômicas e funcionais da faringe são freqüentemente observadas nestes pacientes, entretanto se isto se relaciona mais a obesidade ou a alterações intrínsecas 
faríngeas independentes da obesidade que predisporiam a AOS não foi ainda claramente estudada.       
Objetivo e casuística: Para avaliar a relação entre obesidade, as alterações faríngeas e a AOS foram selecionados 12 apneicos, 9 mulheres e 3 homens, 
encaminhados do ambulatório de Gastrocirurgia da UNIFESP, obesos mórbidos (idade: 38- 56 anos, IMC: >40 kg/m2, Índice de apneia- hipopneia (IAH): >5/h) com 
significativa perda  ponderal obtida pela cirurgia bariátrica.  
Métodos: Todos os indivíduos foram submetidos préviamente e 1 ano após a cirurgia: 1) exame clinico oro-nasal incluindo a avaliação do  nariz do tamanho do palato 
mole, das amídalas palatinas, da úvula e da língua  bem como da relação base de língua com a orofaringe (índice de Mallampati)  2) polissonografia completa de noite 
inteira.    
Resultados: Após perda  ponderal obtida pela cirurgia bariatrica 25% dos pacientes apresentavam peso normal (IMC< 25 kg/m2 ) e 35% sobrepeso ( IMC< 30 kg/m2 ). 
No exame pré-cirúrgico 25% dos pacientes apresentavam CC > 40cm, e após perda  ponderal nenhum apresentou CC >40cm.   
O IAH apresentou uma queda de pelo menos 50% em relação ao valor pré-cirúrgico em todos os pacientes que apresentavam AOS e 60% dos pacientes tiveram ronco 
moderado pré-cirurgia enquanto 75% apresentaram ronco leve na reavaliação pós-cirurgica.  
Na avaliação oro–nasal inicial 55% dos pacientes apresentavam o índice de Mallampati (IM) I e II e 45 % IM III e IV sendo que com a significativa perda ponderal 85% 
obtiveram IM I e II. Na avaliação pré-cirúrgica 25% dos pacientes apresentaram palato grosso e após cirurgia todos apresentaram palato fino. 
Conclusão: Nossos dados preliminares sugerem que parte das alteraçoes faríngeas são dependentes do peso corporal concorrendo  para a obstrução  das vias aéreas 
superiores. 
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 Título: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO ORAL DE L-CARNITINA NO DESEMPENHO 
MUSCULAR ESQUELÉTICO E NA TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO DINÂMICO DE PACIENTES 
COM MIOPATIA MITOCONDRIAL 

 Autores:  Silva, N.L.; Gimenes, A.C.; Nery, L.E. 
 Bolsista: Natália de Lima e Silva   
 Orientador:  Luiz Eduardo Nery 
 Resumo: 
A intolerância ao exercício e a fraqueza muscular constituem fatores fundamentais para a menor capacidade aeróbia e descondicionamento físico, refletindo em 
prejuízo na qualidade de vida de 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 intolerância ao 
exercício de origem desconhecida. 
Existem poucos estudos controlados acerca de intervenções nutricionais nas MM. A L-carnitina, uma amina administrada na forma de suplemento alimentar, tem o 
papel principal de incrementar o metabolismo energético muscular, controlando o influxo de ácidos graxos para dentro da mitocôndria, além de facilitar a oxidação do 
piruvato, com a conseqüente redução da síntese de lactato. Desta forma há sólida fundamentação fisiológica para um possível efeito benéfico desta substância nas 
MM. 
Portanto, o objetivo principal deste estudo foi determinar a eficácia da suplementação de L-carnitina em pacientes com MM nas anormalidades: da musculatura 
respiratória e periférica, da capacidade de exercício e da lactatemia de esforço avaliando as possíveis repercussões positivas nestas variáveis. A hipótese central é a 
de que as modificações fisiológicas trazidas pela L-carnitina, via incremento do metabolismo oxidativo, poderiam apresentar efeitos benéficos no desempenho muscular 
esquelético e nos determinantes da intolerância ao exercício destes pacientes. 
Logo, 12 pacientes com MM, previamente diagnosticada por biópsia muscular, participaram de um estudo duplo-cego, randomizado e de grupos paralelos, antes e 
após intervenção (carnitina/placebo ou placebo/carnitina). 
Após a suplementação com L-carnitina ou placebo, os pacientes foram reavaliados clinicamente, com Teste de Exercício Cardiorrespiratório Incremental e de carga 
constante, força muscular periférica e respiratória, nível de lactato em repouso e no exercício, assim como a avaliação da massa muscular. Estas medidas também 
foram realizadas, fora a condição basal, em um grupo controle normal (n=10), pareado por idade e sexo, na avaliação inicial. 
No período de 2 meses, suplementando os pacientes com 3 g/dia de L-carnitina, obtivemos como resultado o aumento da performance de exercício, quando 
comparado com placebo, através da melhora estatisticamente significante do: consumo de oxigênio no exercício submáximo (VO2 submáx (ml/min): 1222,6±114,41 X 
1160,5±108,3 com p=0,07), do tempo de endurance (Tempo endurance (min): 13,58±1,88 X 11,25±1,42 com p=0,026) e da força muscular respiratória, traduzida pelo 
aumento da Pimáx (Pimáx (cmH2O): 77,1±11,2 X 69,6±10,3 com p=0,010). Fato relevante é que estes pacientes, na condição submáxima e após a suplementação de 
L-carnitina, referiram uma menor dispnéia para a carga de exercício que executaram. Demonstramos também que a L-carnitina, pelo menos até o presente momento, 
não foi capaz de alterar significativamente a força muscular periférica destes pacientes.  
Podemos concluir com este trabalho que houve uma melhora no metabolismo oxidativo tissular, em pacientes com MM, provocado pela suplementação com L-
carnitina. Acreditamos ser este, o primeiro estudo que avaliou de forma objetiva, os benefícios que esta suplementação pode proporcionar a estes pacientes, já que se 
trata de uma doença lentamente progressiva e ainda sem tratamento definitivo. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0943/03  
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 Título: Avaliação Epidemiológica de Lesões em Temporadas de Futebol 
 Autores:  Rossetto, J.; Cohen, M.; Ejnisman, B.; Zidan, F. 
 Bolsista: Júlia Dutra Rossetto   
 Orientador:  Moises Cohen 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O futebol é o esporte mundialmente mais praticado e popular. Diante da magnitude desse esporte, é fundamental a execução de um estudo 
epidemiológico de lesões na modalidade, com o objetivo de diagnosticar seus principais fatores de risco, as lesões mais freqüentes, os locais mais acometidos. 
Possibilitando assim, um planejamento de prevenção pré-temporada, um tratamento mais direcionado e, conseqüentemente, mais eficiente; visando o melhor 
desempenho, rendimento dos atletas e uma redução na incidência de lesões. Dados da literatura mostram grandes diferenças na incidência de lesões no futebol. As 
causas possíveis para tal discrepância vêm do uso de definições heterogêneas e de variações no método de coleta de dados, no período de observação, no modelo de 
estudo e nas amostras usadas. Buscando resultados confiáveis, definimos os conceitos de lesão e gravidade e modelamos o estudo compilando informações de 
pesquisas prévias.OBJETIVO: Demonstrar a ocorrência de lesões nas diferentes temporadas em um clube do primeiro escalão do esporte paulistano. Relacionar tais 
ocorrências com variáveis como tempo de afastamento, lado acometido, período da temporada em que ocorreu, posição do atleta, localização anatômica e diagnóstico, 
para assim serem definidos fatores predisponentes e meios de evitá-los. Comparar os dados encontrados com o material de levantamento bibliográfico para situar o 
padrão brasileiro de lesão dentro de uma referência internacional. MATERIAIS E MÉTODOS: O material utilizado como base para o projeto foi o levantamento dos 
prontuários de cada atleta do clube das temporadas de 2001, 2002, 2004 e 2005. Os pacientes envolvidos foram exclusivamente atletas do sexo masculino da 
categoria adulta de uma equipe do futebol paulistano. Foi feito um arquivo com o nome do atleta lesionado, tipo e localização da lesão sofrida, posicionamento em 
campo, lado acometido e tempo de afastamento. Os dados foram analisados e agrupados de maneira a expor lesões mais freqüentes, o período de maior ocorrência, 
os locais mais acometidos e a relação entre os períodos de afastamento dos atletas - reflexo direto da gravidade da lesão. RESULTADOS: O estudo mensal das lesões 
não seguiu um padrão definido. Mostrou apenas um aumento no segundo semestre. Tal fato pode decorrer do fato da equipe não ter tido pré-temporada e sim 
temporadas repletas de campeonatos simultâneos e consecutivos. Não houve diferença significativa na incidência das lesões de acordo com a posição do jogador. As 
lesões mais freqüentes foram as de gravidade leve. A incidência de lesões por região anatômica revelou um índice de 80,6% em membros inferiores.  A localização 
anatômica mais acometida foi a coxa (32,9%), seguida de joelho (20,3%) e tornozelo (13,9%). O diagnóstico mais encontrado neste trabalho foi de entorse (16,3%) e 
mialgia (15,4%). As lesões musculares também são importantes (12,4%).  O afastamento da atividade devido as lesões apresentou-se decrescente das leves para as 
graves. Afastados por menos de uma semana, lesões leves (74,8%), entre uma semana e um mês, lesões moderadas (22,2%) e por mais de um mês, lesões graves 
(2,7%). CONCLUSÕES 
 
-A lesão mais freqüente em atletas de futebol é a entorse. 
-A localização mais freqüente das lesões é nos membros inferiores, em particular a coxa. 
-A maior parte das lesões é de gravidade leve, afastando o atleta de suas atividades por um período igual ou inferior a uma semana. 
-Não há diferença significativa entre as posições do atleta e o número de lesões. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0609/07  
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 Título: Comparação do VEF1 calculado no pré-operatório com o obtido no pós-operatório de ressecção 
pulmonar 

 Autores:  Vaso, A.; Faresin, S. 
 Bolsista: Adriano Vaso Rodrigues da Silva   
 Orientador:  Sonia Maria Faresin 
 Resumo: 
COMPARAÇÃO DO VEF1 CALCULADO NO PRÉ-OPERATÓRIO COM O OBTIDO NO PÓS-OPERATÓRIO DE RESSECÇÃO PULMONAR. Adriano V. R. Silva; Sonia 
Maria Faresin; PIBIC (Departamento de Pneumologia, Escola Paulista de Medicina, Unifesp) 
Este trabalho tem por objetivo principal comparar o valor de VEF1 previsto para o pós-operatório(ppo) com o valor obtido pelo menos 6 meses após a ressecção 
pulmonar, além de avaliar se os pacientes que fumavam na época da ressecção interromperam o hábito, avaliar se o hábito tabágico e intensidade influirá no valor de 
VEF1ppo obtido, observar taxa de mortalidade pós-cirurgia e avaliar piora na falta de ar. O Trabalho será desenvolvido no setor de avaliação de risco cirúrgico da 
disciplina de pneumologia da UNIFESP sendo a seleção dos doentes realizada através de consulta no livro da disciplina de Cirúrgia Torácia da UNIFESP e posterior 
levantamento dos prontuários para obtenção de contato telefônico através do qual se avaliará se o doente tem condições de comparecer para realização de nova 
espirometria e preenchimento de questionário referente ao período pós cirurgia, além disso, com os prontuários será preenchido outro questionário referente ao 
período pré-operatório de maneira retrospectiva e levantados dados da espirometria pré-operatória. A espirometria será realizada para obtenção de VEF1 utilizando-se 
aparelho da marca Koko espirometer Windows versão 4.1.X. Desta forma, como neste serviço não é rotina avaliar a função residual no pós-operatório tardio, acretita-
se que tal investigação possa melhorar a avaliação pré-operatória praticada neste serviço. 
 
 Participantes: Adriano Vaso Rodrigues da Silva, Sonia Maria Faresin 
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 Título: Concordância entre duas tecnologias para avaliação da camada de fibras nervosas da retina 
 Autores:  Ribeiro, P.S.; Pereira, LMG; Tavares, I.M.; Mello, P.A.A. 
 Bolsista: Paula Santos Ribeiro   
 Orientador:  Paulo Augusto de Arruda Mello 
 Resumo: 
Objetivos: Avaliar a concordância entre as medidas da espessura da camada de fibras nervosas da retina (CFNR), obtidas com a tomografia de coerência óptica 
(Stratus OCT) e com a polarimetria de varredura a laser com compensador corneano variável (GDx VCC). Métodos: Foram obtidas as medidas da CFNR de 37 olhos 
de 37 voluntários normais utilizando-se os aparelhos GDx VCC e Stratus OCT. A idade dos voluntários variou entre 18 e 38 anos (22,70 + 3,46). Foram incluídos 
voluntários de ambos os sexos, sendo 26 do sexo feminino (70%) e 11 (30%) do sexo masculino. Para obterem-se medidas com o GDx foi utilizado um círculo de 
diâmetro médio padrão de 2,8 mm, enquanto para o OCT foi utilizado um círculo com diâmetro padrão de 3,4 mm. Em ambos os aparelhos os círculos foram 
centralizados na cabeça do nervo óptico. Resultados: As medidas da espessura média global, superior e inferior obtidas com o GDx foram 57,73 (+ 4,53); 70,84 (+ 
6,82) e 68,13 (+ 8,92) e pelo OCT 107,75 (+ 9,45); 131,92 (+ 15,37) e 137,49 (+ 15,02), respectivamente. Os coeficientes de correlação entre o GDx e o OCT para a 
espessura média global, espessura média superior e espessura média inferior foram de 0,62 (p<0,001); 0,43 (p<0,01) e 0,71 (p<0,001), respectivamente. Conclusão: 
As medidas da CFNR obtidas com o GDx e o OCT apresentam correlações fracas a moderadas. Portanto, os resultados clínicos da medida da espessura da CFNR 
obtidos pelo GDx e OCT não são intercambiáveis. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1359/06  
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 Título: Correlação entre homocisteína e os níveis globais de metilação do DNA em carcinomas de mama 
 Autores:  Germano, P.B.M.G.; Silva, A.G.; Calegare, B.F.A.; Mattar, A.; Moura-Martins, L.A.; Shinjo, S.M.O.; D’Almeida, V.; Gebrim, L.H.; Jasiulionis, 

M.G.; Correa, M. 
 Bolsista: Patricia Bandeira Moreira Rueda Germano   
 Orientador:  Luiz Henrique Gebrim 
 Resumo: 
Alterações no padrão de metilação do DNA, importante mecanismo epigenético de regulação da expressão gênica, estão associadas a várias neoplasias, incluindo 
câncer de mama. Níveis plasmáticos de homocisteína, componente do ciclo da metionina responsável pela metilação do DNA, 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 está 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 e essas duas variáveis com as características clínicas, anatomopatológicas e imunohistoquímicas 
desses tumores. Analisamos também a presença de polimorfismos das MTHFRs em algumas amostras. Para isso, amostras de biópsia de tumores e do tecido 
adjacente foram coletadas, leucócitos mononucleares foram obtidos do sangue periférico, além de se coletar o plasma e o soro para análise dos níveis de 
homocisteína. Os testes da Correlação de Pearson, ANOVA e teste t foram utilizados na análise estatística.  
Esse trabalho teve início há 2 anos e meio, quando os dados começaram a ser coletados. Até junho de 2006 foram adicionados 67 pacientes. Na fase atual do projeto 
continuamos a coletar os dados referidos, totalizamos 94 pacientes. As pacientes são todas mulheres, na pós-menopausa, com idade média de 65,33 anos (42 a 89 
anos) e com diagnóstico de câncer de mama não metastático. Os tumores tinham em média 4,25 centímetros (1,5 a 10 cm), sendo 2 (2,27%) tumores classificados 
clinicamente como T1, 65 (73,86%) tumores como T2, 7 (7,95%) tumor como T3 e 14 (15,9%) como T4. Quarenta (40; 45,45%) pacientes apresentaram 
comprometimento linfonodal (Informações do prontuário não estavam disponíveis em 6 casos).  
A análise anatomopatológica revisada de parte dos tumores mostrou 40 (42,55%) casos de carcinoma ductal e 6 (6,385%) casos de outros tipos histológicos, sendo os 
demais (48; 51,06%) não submetidos à revisão.  
Os resultados anteriores, mostraram correlação indireta estatisticamente significante entre a metilação do DNA e o nível de homocisteína plasmática (p<0,001; 
r=0,777), a idade das pacientes (p=0,006; r=0,538), o tamanho do tumor (p=0,023; r=0,453) e o comprometimento linfonodal (p=0,009). Os níveis plasmáticos de 
homocisteína foram significantemente correlacionados com a idade das pacientes (p=0,0386; r=0,0729), tamanho tumoral (p=0,0021) e grau histológico (p=0,029). As 
variáveis status axilar, história familiar, expressão de receptores de estrógeno e progesterona e de c-erb-B2 e polimorfismos da MTHFR não estiveram relacionados 
com a homocisteína plasmática de maneira estatisticamente significante.  
Durante esse ano estamos padronizanado a técnica de Eletroforese Capilar para análise da metilação global do DNA em conjunto com a Universidade de São Paulo, e 
apesar de os ensaios iniciais se mostrarem favoráveis, a padronização ainda não foi finalizada. 
No último semestre houve recalibração da máquina de HPLC para quantificação da homocisteína plasmática. Por esse motivo, os dados antigos e recentes não foram 
agrupados para análise. Medidas adicionais, utilizando amostras antigas aleatórias, foram processadas e concluímos que não seria possível comparar as medidas. 
Dessa forma, todas as amostras estão sendo analisadas novamente, num mesmo tempo e sob a nova calibração. 
Ao contrário dos resultados anteriores, o nível plasmático de homocisteína dessas amostras isoladas não está correlacionado com a idade das pacientes, tamanho do 
tumor em centímetros ou segundo a classificação TNM, o status axilar, o estadio clínico das pacientes ou com antecedente familiar das pacientes. 
Mesmo com resultados parciais, diferentes aspectos desse trabalho têm sido apresentados em congressos acadêmicos nacionais e internacionais de importante 
relevância tanto na área básica como clínica e participado de prêmios dedicados à produção científica, como a apresentação no Annual San Antonio Breast Cancer 
Symposium em 2005 e 2006. 
Daremos prosseguimento à padronização da técnica de Eletroforese Capilar para a análise do nível global de metilação do DNA e repetiremos as dosagens de 
homocisteína. Outros trabalhos estão sendo desenvolvidos a partir deste e certamente essa linha de pesquisa deve se expandir, já que esse é um tema muito atual da 
pesquisa mundial em oncologia básica e clínica. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1160/04  
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 Título: Epidemiologia e aspectos diagnósticos da cryptococose em pacientes submetidos a transplante renal 
 Autores:  Dulz, M.E.R.; Colombo, A.; Camargo, L.F.A.; Ponzi, V.; Pestana, J.O.M. 
 Bolsista: Marlyan Elizabeth Ramos Dulz   
 Orientador:  Arnaldo Lopes Colombo 
 Resumo: 
Criptococose é uma micose sistêmica oportunística com maior casuística entre pacientes com aids, indivíduos sob terapia com corticosteróides e aqueles submetidos a 
transplantes de órgãos. Com a redução dos casos documentados em aids, graças ao sucesso da terapêutica antiretroviral combinada, os pacientes submetidos a 
transplante de órgãos respondem hoje por parcela muito significativa dos casos de criptococose. O Brasil é um dos países que registra o maior número de transplantes 
de órgãos, particularmente renal, sendo que não há dados disponíveis sobre a incidência de criptococose nesta população específica, em nossos centros médicos. De 
forma geral, há poucas informações sobre aspectos epidemiológicos, clínicos e da performance de métodos de sorodiagnóstico de criptococose nesta população 
específica. Objetivos: 1. caracterizar a incidência de criptococose entre pacientes transplantados, suas principais características epidemiológicas e microbiológicas; 2. 
Avaliar a evolução dos títulos de antígeno específico de C neoformans no LCR e em amostras de soro de pacientes transplantados renais que evoluem com 
criptococose.  
Justificativa: a caracterização da incidência, aspectos clínico-epidemiológicos e diagnósticos da criptococose em transplantados renais é etapa relevante para a 
definição de uma política de reconhecimento precoce desta micose na população em questão. Casuística e Métodos: trata-se de um estudo observacional, 
retrospectivo para caracterização de aspectos epidemiológicos, clínicos e diagnósticos desta micose. A casuística foi constituída por pacientes acompanhados no 
Hospital São Paulo e no Hospital do Rim e Hipertensão durante o período de janeiro de 1995 a janeiro de 2007. Definimos como caso incidente todos os indivíduos 
submetidos a transplante renal que apresentaram pelo menos um dos seguintes critérios diagnósticos: cultura positiva para este agente, antígeno específico para 
Cryptococcus em fluido biológico ou visualização do agente em exame anatomopatológico. A busca de casos foi realizada a partir de 3 fontes: revisão de fichas clínicas 
do grupo de transplante, revisão de livros de registro dos laboratórios de apoio aos 2 hospitais e revisão de laudos de biopsia/necropsia ao longo do período. Os dados 
epidemiológicos e clínicos foram obtidos a partir de revisão de prontuários e informações resumidas nas fichas de pacientes do grupo de transplante. A identificação do 
agente em fluidos biológicos, sua identificação ao nível de espécie, pesquisa de antígenos específicos  e a análise de sua susceptibilidade a antifúngicos foram 
realizadas por métodos padronizados e de aceitação internacional. 
Resultados: foi identificado um total de 40 casos de criptococose, correspondendo a 8,5 casos/1.000 transplantes realizados. A doença foi predominantemente 
diagnosticada em pacientes do gênero masculino (67%), média de idade de 45,7 anos, com exposição prévia a ambiente rural (60%) e baixa escolaridade (apenas 
12% com nível superior). A maioria dos pacientes recebeu enxerto de doador vivo (68%), sendo que quase 40% da amostra apresentou antecedente de rejeição prévia 
do enxerto, 12 casos (30%) infecção por hepatite C e 8 casos (20%) por CMV. A micose foi documentada, em média, após 4,5 anos do transplante. Entre os 23 casos 
com agente etiológico isolado em cultura, 22 foram infectados por C neoformans e apenas 1 por C gattii, todos eles sensíveis a fluconazol e anfotericina B. Doença 
disseminada (mais de um órgão e/ou fungemia) foi documentada em 16 (40%) pacientes. Criptococose de SNC foi a forma isolada de acometimento mais freqüente 
nesta série. A evolução temporal dos títulos de antígeno ao longo do tratamento foi documentada em 10 pacientes com amostras seqüenciais de LCR e em nove casos 
com amostras seqüenciais do sangue. Observou-se um declínio mais precoce das titulações de Ag específico no LCR quando comparado com o sangue. Observou-se 
que o antígeno específico permaneceu em altos títulos (≥1:1.024) no sangue mesmo após seis meses do início do tratamento em quatro pacientes, sendo que nenhum 
deles evoluiu com recidiva ou piora clínica. A mortalidade global destes pacientes foi de 40% (16 casos). 
Conclusões:  1. a criptococose é complicação que acomete 8,5 entre 1000 pacientes expostos a transplante renal, apresentando-se como infecção tardia ao longo do 
período pós transplante (> 4 anos), com tendência a envolvimento disseminado pela micose e alta taxa de mortalidade (40%); 2. C neoformans é o agente mais 
frequentemente isolado, sendo rara a infecção por C gattii (apenas 1 caso) nesta população; 3. Não encontramos amostras de Cryptococcus spp resistentes a 
fluconazol; 4. Apesar de sua grande utilidade na triagem diagnóstica de criptococose, antígeno específico de C neoformans pode permanecer em títulos elevados (> 
1/128) no soro destes pacientes sem guardar relação com falha terapêutica. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0241/05  
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 Título: Dermatomiosite e sua correlação clínico-patológica com neoplasias malignas internas. 
 Autores:  Carbonari, G.C.; Alchorne, M.M.A.; Hatty, J.H.; Neves, C.M.S.C.C. 
 Bolsista: Giovana Canale Carbonari   
 Orientador:  Maurício Mota de Avelar Alchorne 
 Resumo: 
A dermatomiosite  é uma afecção que se caracteriza pelo comprometimento da pele e dos músculos estriados. É uma doença auto-imune, rara e multissistêmica que 
afeta crianças e adultos de ambos os sexos. As causas da dermatomiosite não estão definidas; infecções virais e neoplasias malignas internas são os possíveis 
mecanismos de desencadeamento dessa doença auto-imune. A associação de neoplasias malignas internas com dermatomiosite sugere que o tumor pode causar 
miosite como resultado de uma reação auto-imune direcionada contra um antígeno comum do músculo e do tumor. Apesar da associação entre dermatomiosite e 
neoplasias malignas ser controversa, relatos continuam a aparecer na literatura; e essa relação é variável no que diz respeito ao tipo de tumor e à seqüência temporal. 
Há inúmeros estudos sobre a associação da dermatomiosite com neoplasias malignas internas; porém há pouco reportado sobre sua epidemiologia no Brasil. O 
presente trabalho teve como objetivo analisar as características epidemiológicas e clínico-patológicas da dermatomiosite em associação com neoplasias malignas 
internas em pacientes do Hospital São Paulo e justifica-se por não contarmos com informações semelhantes em nosso meio. Foram analisados retrospectivamente 
prontuários de pacientes tratados por dermatomiosite entre os anos de 1996 e 2005 no Hospital São Paulo (UNIFESP/EPM), independente do sexo ou idade. Os 
resultados parciais encontrados mostram que de um total de 8 observações revistas até o momento, das quais 5 foram do sexo masculino e 3 do sexo feminino, não 
foram encontrados registros de dermatomiosite relacionada a neoplasias malignas internas. Estes resultados  sugerem que a possível associação entre dermatomiosite 
e tumores malignos internos é rara. Contudo, será dada seqüência ao estudo com o aumento da casuística e, assim, poderemos ter melhor avaliação sobre esta 
possível associação. 
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 Título: Determinação no sangue materno do fator Rh fetal pela técnica da Reação de Polimerase em 
Cadeia em tempo real. 

 Autores:  Garbato, G.; Chinem, P.; Nardozza, L.M.M. 
 Bolsista: Gabriel Garbato   
 Orientador:  Luciano Marcondes Machado Nardozza 
 Resumo: 
Introdução: 
O conhecimento do sistema Rh é de suma importância pela freqüência dos fenômenos hemorrágicos durante a gestação e o período puerperal, que por vezes levam à 
necessidade de compensação dos parâmetros hematiméticos maternos com transfusão de hemoderivados. Outra razão para o estudo do sistema Rh no ciclo gravídico 
puerperal é a Doença Hemolítica Perinatal (DHPN), tendo o antígeno D como o maior contribuinte na sua etiologia. Levando-se em consideração o impacto que essa 
doença exerce social e economicamente, torna-se fundamental o seu diagnostico precoce, proporcionando um tratamento adequado e efetivo. 
Objetivos: 
Este trabalho tem como objetivo primário determinar o fator Rh fetal  por técnica de reação de polimerase em cadeia (PCR), em tempo real, em sangue de gestantes 
fator Rh negativo. Ainda será feita uma analise comparativa entre os custos de sua aplicação na prática clínica e as despesas referentes à profilaxia com Ig anti-D em 
gestantes não sensibilizadas por este fator.  
Pacientes e métodos: 
Foram avaliadas 05 pacientes com gestações únicas e com idade gestacional variável todas Rh negativas, independente da sensibilização, acompanhadas no Setor de  
Pré-natal de Gestantes Aloimunizadas da UNIFESP-EPM.  
Foram coletados 5 ml de sangue materno por punção venosa. Após centrifugação, utilizamos o  kit de extração de DNA da QIAampâ DNA Blood Mini Kit 
(Qiagen,Califórnia, USA).Todas as amostras de DNA foram armazenadas a-20°C até a realização do PCR-Real Time. O PCR-Real Time foi realizado com técnicas 
semelhantes às utilizadas  por Gautier et al.  
A primeira etapa foi a padronização do teste, utilizando amostras de DNA extraídas de sangue previamente determinadas pelo método tradicional de tipagem 
(hemaglutinação em tubo) cedidas pelo banco de sangue do Hospital São Paulo. O controle negativo da reação foi feito com a mesma metodologia porém com DNA de 
individuo sabidamente Rh negativo. Também foi utilizado um controle “branco” - no control template (NTC) , no qual só foi utilizado reagente, sem DNA.  
A leitura da reação foi realizada automaticamente pelo aparelho,  Chromos 4 (Bio-Rad, USA), através de reação imunofluorimétrica. Nesse estudo, foram avaliadas 
apenas amostras de gestantes Rh negativo, isto é, não portadoras de antígeno D. Assim sendo, a  detecção  de antígeno D em  amostra de DNA, extraídas de  sangue 
periférico materno, pela técnica de PCR,  foi interpretada como pertencentes ao feto, caracterizando-o como sendo fator Rh positivo. Em contraposição, a não detecção 
deste antígeno, configura o diagnóstico de feto Rh negativo.  Esta interpretação é fundamentada no conhecimento do processo fisiológico de troca sanguínea materno-
fetal. A comprovação da tipagem sangüínea do feto foi realizada através da confrontação do resultado do PCR-Real Time com aquele obtido no sangue de cordão 
umbilical por ocasião do parto, pela técnica de hemaglutinação em tubo. 
Resultados e conclusões: 
Os resultados iniciais da pesquisa do fator Rh fetal no sangue materno foram satisfatórios. A confirmação desta técnica levará a um incremento importante na 
assistência materno-fetal nas gestantes Rh negativo. 
 
 Participantes: Gabriel Garbato, Paulo Chinen, Luciano Marcondes Machado Nardozza 
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 Título: Doença de Fabry: triagem em pacientes submetidos à diálise 
 Autores:  Rodrigues, M.D.B.; Fernandes , L.; Muller, K.B.; Galdieri, L.C.; Pereira, V.G.; Micheletti, C.; Martins, A.M.; D´Almeida, V. 
 Bolsista: Mayra Del Bosco Rodrigues / Leandro Fernandes 
 Orientador:  Vânia D'Almeida 
 Resumo: 
A Doença de Fabry (DF) é um erro inato do metabolismo dos glicoesfingolipídeos (GL), causado pela diminuição ou ausência da atividade da enzima lisossômica -
galactosidase A -GAL A). É uma doença recessiva, ligada ao cromossomo X, sendo que mais de 300 mutações já foram descritas. A deficiência de atividade da -
GAL A leva ao depósito progressivo dos GL levando a uma doença multisistêmica e gradual, 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 uma triagem em uma população submetida à hemodiálise 
se dá pela maior probabilidade de se encontrar um portador da DF em um nicho de pacientes renais crônicos. O objetivo deste estudo foi, portanto, avaliar a atividade 
de -GAL A em pacientes submetidos à diálise para identificar portadores da DF entre pacientes renais crônicos provenientes de Centros de Diálise de todo o Brasil. 
Foi determinada a atividade da -GAL A por método fluorimétrico em amostra composta 4307 homens submetidos diálise, utilizando  gotas de sangue seco em papel 
de filtro (GSPF) (Chamoles et al, 2001). A média das atividades da -GAL A foi de 6,97 µmol/L/h. Como o método em GSPF é um método de triagem, há possibilidade 
de falsos positivos e por isso, quando o valor da atividade era inferior a 2,5µmol/L/h era 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.  
Ao término do projeto, foram identificados 175 pacientes compatíveis com DF de acordo com a análise realizada em GSPF entre os pacientes em diálise de 46 cidades 
brasileiras participantes, estabelecendo uma frequência de 4 %  de diagnóstico enzimático para Doença de Fabry entre pacientes em diálise no Brasil. 
 
Financiamento: FAPESP, CNPq (PIBIC), AFIP e  GENZYME DO BRASIL. 
 
 Participantes: Mayra Del Bosco Rodrigues, Lendro Fernandes, Karen B. Muller, Luciano Galdieri, Vanessa Pereira, Cecília Micheletti, Ana Maria Martins, Vânia 
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 Título: EFEITOS ENDOCRINOLÓGICOS EM SOBREVIVENTES DE MEDULOBLASTOMA SUBMETIDOS 
À RADIAÇÃO CRANIOESPINHAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 Autores:  Rozalem, A.C.; Siviero-Miachon, A.A.; Spinola-Castro, A.M.; Tosta-Hernandez, P.D.C.; Monteiro, C.M.C.; Pires, L.V.; Santos, V.; Silva, N.S.; 
Petrilli, A.S. 

 Bolsista: Ana Carolina Rozalem   
 Orientador:  Antonio Sergio Petrilli 
 Resumo: 
Introdução:  
O meduloblastoma é um dos tumores do sistema nervoso central de maior ocorrência na infância, bastante agressivo e com alta taxa de recaída. O tratamento, 
entretanto, vem possibilitando taxas de sobrevida relativamente altas, embora a qualidade de vida seja baixa, principalmente devido às alterações endocrinológicas 
causadas pela radiação cranioespinhal em dose elevada. 
Objetivo: 
Relacionar as possíveis seqüelas endocrinológicas decorrentes da terapia em pacientes pediátricos tratados satisfatoriamente por meduloblastoma.  
Material e métodos:  
Avaliamos retrospectivamente 81 pacientes, admitidos no Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP/GRAACC) com diagnóstico de meduloblastoma, no período de 
fevereiro de 1990 a março de 2005. Destes 5/81 (6%) encontram-se atualmente em tratamento e 48/81 (60%) evoluíram com óbito e/ou abandono de tratamento, 
sendo excluídos desta avaliação.  
Os 28/81 (34%) restantes estão atualmente fora de tratamento há pelo menos seis meses e foram o objeto deste estudo, sendo divididos em 2 grupos de acordo com o 
padrão de crescimento: grupo A (n=15) – pacientes que já atingiram a estatura adulta final e grupo B (n=13) – pacientes ainda em fase de crescimento.  
Ambos os grupos foram analisados com relação à modalidade de tratamento, às características clínicas (sexo, idade e estádio puberal ao diagnóstico, idade atual e no 
momento da radiação cranioespinhal, tempo de tratamento e tempo decorrido desde o término da terapia) e aos parâmetros antropométricos (peso, estatura, índice de 
massa corpórea e respectivos z-escores de acordo com National Center for Health Statistics - NCHS 2000) ao diagnóstico e atual, sendo comparados ao padrão 
genético familiar.  
Determinamos a ocorrência de seqüelas endocrinológicas em ambos os grupos: hipotireoidismo primário (TSH > 10 mUI/mL), nódulos tireoidianos, distúrbios gonadais 
e/ou sobrepeso. Consideramos sobrepeso o zescore do índice de massa corpórea > +1,0DP.  
Resultados:  
O esquema de tratamento em ambos os grupos consistiu na combinação de quimioterapia, cirurgia e radiação cranioespinhal em dose total M 54 Gy.  
A quimioterapia baseou-se em protocolos padrão, sendo composta pela combinação das seguintes drogas: carboplatina, vincristina, ifosfamida, veposide, cisplatina, 
ciclofosfamida e temozolamida.  
Comparando as características clínicas do grupo A vs grupo B, não houve diferença quanto ao sexo, porém no grupo grupo A havia mais púberes ao diagnóstico 
(p=0,0157).  
O grupo A apresentava maior idade cronológica não só ao diagnóstico [média ± DP] (12,9 ± 4,6 vs 6,4 ± 3,0 [anos]; p=0,0002), mas também no momento da 
radioterapia e atual, sendo o grupo que estava há mais tempo fora de tratamento (6,8 ± 5,2 vs 2,9 ± 2,9 [anos]; p=0,024). Entretanto, não houve diferença significativa 
na duração do tratamento entre os grupos.  
Apenas um paciente de cada grupo fez terapia de reposição com hormônio do crescimento exógeno, o que não modificou a análise das variáveis antropométricas.  
Considerando estas variáveis, os grupos A e B não mostravam diferenças significativas ao diagnóstico; o grupo A, no entanto, apresentava um índice de massa 
corpórea maior em relação ao grupo B no momento atual (1,2 ± 0,9 vs 0,14 ± 0,9 [DP]; p=0,0045).  
Com relação à evolução das variáveis dentro de cada grupo, ao diagnóstico e no momento atual, notamos que houve uma tendência à perda de estatura em ambos os 
grupos, que foi mais marcada, entretanto, no grupo B. O índice de massa corpórea sofreu elevação significativa apenas no grupo A (-0,6 ± 1,8 vs 1,2 ± 0,9 [DP]; 
p=0,0017), refletindo muito mais a perda estatural, desde que não foi seguida de modificação do peso. Não houve diferença significativa entre o padrão genético 
familiar e a estatura atualmente observada nos grupos. A perda estatural também não se correlacionou com a idade da radioterapia.  
Considerando as outras alterações endocrinológicas, não houve diferença na ocorrência de hipotireoidismo primário ou nódulos tireoidianos em ambos os grupos, com 
exceção de que uma paciente no grupo B evoluiu com carcinoma papílifero de tireóide quando estava 1,8 anos fora de tratamento. No grupo B, 6/13 (46%) evoluíram 
com puberdade espontânea (2 já com menarca presente), apesar de 7/13 (54%) ainda não a terem iniciado por pouca idade. No grupo A, 4/15 (27%) evoluíram com 
disfunção gonadal (amenorréia primária ou falência secundária). Houve uma diferença significativa na ocorrência de sobrepeso no grupo A quando comparado ao B 
(80% vs 23%; p=0,067); no entanto, nenhum paciente mostrou z-escore > +2DP.  
Conclusões:  
Os efeitos endocrinológicos do tratamento em pacientes com meduloblastoma são tempo-dependentes e devem ser cuidadosamente monitorizados, independente da 
idade ao diagnóstico. 
A radioterapia cranioespinhal em doses elevadas parece ser a grande vilã, não só acarretando danos sobre o crescimento, tireóide e gônadas, mas também agravando 
fatores de risco cardiovascular nestes pacientes, de tal forma que estudos futuros devam enfocar os aspectos endócrino metabólicos destes sobreviventes e sua 
relação com a terapia. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1867/06  
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 Título: ESCALA ASEX DE DISFUNÇÃO SEXUAL EM PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA E 
TRANSTORNO ESQUIZOATETIVO, ADAPTAÇÂO TRANSCULTURAL, VERSÃO EM PORTUGUÊS 

 Autores:  Dieckmann, L.H.J. 
 Bolsista: Luiz Henrique Junqueira Dieckmann   
 Orientador:  Rodrigo Affonseca Bressan 
 Resumo: 
Introdução 
A disfunção sexual é uma queixa comum em pacientes psiquiátricos. Em um estudo observacional naturalístico de três anos de acompanhamento com 10.972 
pacientes esquizofrênicos em tratamento com antipsicóticos, a disfunção erétil esteve presente em 40% dos homens e a perda do desejo sexual em 50% de homens e 
mulheres.  As disfunções sexuais nos pacientes com esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo podem decorrer tanto da psicopatologia da doença como também dos 
efeitos colaterais dos antipsicóticos, que podem afetar todos os três estágios da resposta sexual humana: a libido, que pode ser diminuída através do próprio bloqueio 
do receptor de dopamina aumentando a prolactina; a  excitação sexual, diminuída devido ação anticolinérgica e o orgasmo que pode ser inibido pelo bloqueio da 
função noradrenérgica. A disfunção sexual pode levar principalmente a uma diminuição da qualidade de vida, decréscimo na formação de relacionamentos e quando o 
são estabelecidos, existe redução no grau de intimidade.  Devido a extrema importância destes sintomas, é necessário que estes possam ser melhor avaliados e 
tratados para que haja melhora da qualidade de vida e da aderência aos antipsicóticos. Para tal, há necessidade de instrumentos válidos, confiáveis e de fácil 
aplicação.  Esses instrumentos vêm sendo utilizados em culturas diferentes daquelas de onde se originaram, muitas vezes sem os cuidados que possam garantir 
validade aos resultados gerados em sua aplicação. 
Objetivos: 
1-Fazer a adaptação transcultural da escala ASEX(tradução, retro tradução e teste piloto) e compará-la com a escala Dickson e Glazer(escala mais utilizada 
atualmente para detecção de disfunção sexual) para avaliar sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo e negativo da primeira;  
2 - Avaliar a qualidade de vida dos pacientes 
Métodos: Os pacientes foram avaliados com a escala Dickson e Glazer (DGSFi) e a escala ASEX (Escala de Experiência Sexual do Arizona), questionário sócio 
demográfico, escala de qualidade de vida e interrogatório sobre inicio da doença e tratamento. Os critérios para disfunção sexual na ASEX são: um valor total >= 19; ou 
cada item individual da ASEX com escore >= 5 ou qualquer um dos três itens com escores individuais >=4. Faremos uma comparação entre as escalas ASEX e 
DGSFi, quanto à sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo e negativo da ASEX em relação à DGSFi  (será usada como padrão ouro). 
Dentre as dificuldades apresentadas na execução do projeto encontram-se: 
- A necessidade de contratação de duas tradutoras independentes deste projeto para realizar a tradução e a retro – tradução da ASEX (critério exigido 
internacionalmente para a adaptação das escalas). 
- Dificuldade na triagem de pacientes para responder as questões, visto que muitos deles recusam serem questionados sobre o assunto pesquisado, a sexualidade. 
- Dificuldade apresentada pelos pacientes na compreensão das perguntas. 
- A exclusão de pacientes que estejam em crise, que também reduz significativamente a oportunidade de aumentar a amostragem da pesquisa. 
- Dificuldade em conciliar o tempo do entrevistador que está em atividade universitária curricular durante praticamente todo o dia com o horário das consultas dos 
pacientes. 
-Necessidade de inclusão da Escala Dickson e Glazer no projeto inicial, o que atrasa em aproximadamente uma hora a aplicação das escalas para cada paciente. 
Resultados: Nessa primeira fase da aplicação das escalas, a amostra foi de 11 pacientes portadores de esquizofrenia ou de transtorno esquizoafetivo em tratamento 
no PROESQ. Panorama geral da amostra até o momento: 
54,5% homens    72% solteiros    82% brancos    36,4% possuem curso superior incompleto    72,7% moram com os pais    81,8% estão desempregados 
Média das idades: 39 anos. 
Renda familiar mensal média: R$ 1516,00. 
Média do tempo de doença entre os participantes:  14,9 anos. 
Em relação à comparação dos temas das escalas ASEX e Dickson&Glazer femininas:   
1 –Libido: 80% de equivalência 
2 –Estimulação sexual: 80% de equivalência 
3 –Lubrificação vaginal: 80% de equivalência 
4 –Orgasmo: 100% de equivalência 
5 –Satisfação: 80% de equivalência 
Em relação à comparação dos temas das escalas ASEX e Dickson&Glazer masculinas:   
1 –Libido: 100% de equivalência 
2 –Estimulação sexual: 100% de equivalência 
3 –Ereção Peniana: 66,6% de equivalência 
4 –Orgasmo: 80% de equivalência 
5 –Satisfação: 100% de equivalência 
Conclusões: A amostragem inicial começa a apontar para a validação da escala ASEX ,visto que parece ter igual sensibilidade e especificidade que a escala de 
Dickson e Glazer , além de ser de muito mais fácil aplicação. Todavia, para que se possa concluir o presente estudo é preciso uma maior amostra de pacientes, o que 
será concluído até a finalização desse projeto.  
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1036/06  
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 Título: Estado de metilação global de DNA de meningiomas e do tecido adjacente. 
 Autores:  Orsolini, L.R.; Gonçalves, A.; Germano, P.B.M.G.; Paiva Neto, M.; Tavares, M.; Jasiulionis, M.G.; Tella Junior, O.I.; Correa, M. 
 Bolsista: Lilian Rodrigues Orsolini   
 Orientador:  Oswaldo Inácio de Tella Júnior 
 Resumo: 
Alterações no padrão de metilação do DNA, importante mecanismo epigenético de regulação da expressão gênica, estão associadas a várias neoplasias, incluindo 
meningiomas. Estudos recentes em humanos têm correlacionado deficiências de folato e vitamina B12 a um maior risco de desenvolver câncer. Esses nutrientes estão 
envolvidos na via metabólica da metionina, que 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. Meningioma, neoplasia que surge das células da aracnóide, é o segundo 
tumor primário mais comum do sistema nervoso central, abrangendo de 13 a 26% das neoplasias intracranianas. Pacientes com neurofibromatose tipo 2 apresentam 
incidência maior do que a população em geral. Investigações epigenéticas têm sido realizadas em meningiomas para elucidar sua gênese e progressão, porém pouco 
se sabe sobre o assunto. Considerando a carência de conhecimento na área, o estudo em questão visa determinar os níveis globais de metilação do DNA em 
amostras de tecido tumoral (meningioma) e tecido adjacente (meninge) e correlacioná-los com a dosagem sanguínea de homocisteína e com parâmetros clínicos dos 
pacientes. Durante a exérese cirúrgica do tumor de pacientes de qualquer sexo, idade e etnia, são retirados fragmentos do meningioma e de meninge normal adjacente 
e coletadas amostras de sangue. As amostras de tumor estão sendo analisadas quanto à metilação de DNA através do sistema de eletroforese capilar. Os níveis 
plasmáticos de homocisteína são quantificados por HPLC. Até o momento, foram incluídos doze pacientes no estudo, apresentando uma média de idade de 58 anos 
(variando de 25 a 76 anos) e mediana de 63,5 anos. A maioria dos pacientes é do sexo feminino (67%) e apresenta meningioma grau I (92%). O volume médio do 
tumor foi de 35mL (variando de 10 a 70mL). Do total de amostras, nove não apresentaram edema peritumoral e dos positivos o volume médio de edema foi de 40 
(variando de 15 a 80mL).  A localização mais acometida foi para-sagital, sendo responsável por 42% do total, e os 58% restantes foram encontrados em diferentes 
regiões como tenda do cerebelo (uma), esfenocavernoso (uma) e ângulo ponto-cerebelar (duas), clinóide (uma), tubérculo da sela (uma) e goteira oftálmica (uma). Este 
estudo apresenta o perfil de pacientes com diagnóstico de meningioma tratados no Hospital São Paulo, que se mostra concordante com a literatura. Extratos de DNA 
foram obtidos das amostras tumorais, do tecido adjacente e das amostras de sangue periférico. Entretanto, temos encontrado dificuldades com a extração do DNA do 
tecido adjacente, cujas amostras mostram-se insuficientes para obtenção de DNA em quantidade adequada para a análise (<1 µg). Estudos ressalvam a pouca 
atenção dada aos métodos para quantificar a metilação total de DNA, que é mais comumente analisada por HPLC. Um novo método recentemente desenvolvido 
permite quantificar a metilação total do DNA por eletroforese capilar (HPCE), baseado na separação de bases. A padronização do método de eletroforese capilar para 
dosagem da metilação global, ainda em andamento, está sendo realizada pela Dr. Marina Tavares do Instituto de Química da USP em conjunto com a pós-graduanda 
Amanda.  A padronização da técnica com os nucleosídeos comerciais (dC e mdC) já foi obtida através de eletroferogramas (leitura dos padrões acima, por eletroforese 
capilar, e posterior análise dos resultados em um aparelho chamado espectrômetro de massas). Cada substância analisada possui seu espectro próprio e utilizando os 
padrões, encontramos o perfil de cada um, que será necessário para a leitura dos nucleosídeos dC e mdC no DNA e da razão entre eles, a qual é a nossa proposta 
(quantificar o nivel global de metilação do DNA). Entretanto, a concentração adequada para a leitura ainda não foi claramente definida, em decorrência da pequena 
quantidade de tecido normal retirado para a análise. Embora a técnica de eletroforese capilar resolva alguns dos problemas encontrados no HPLC, ainda são 
necessários cinco microgramas de DNA para permitir a leitura dos resultados.  Não foi encontrada correlação estatisticamente significante entre a homocisteína com 
idade, sexo, volume tumoral e de edema, presença ou não de edema e grau histológico do tumor (este último devido à presença de apenas um tumor com grau 
histológico tipo II). Entretanto foi encontrado um pico de uma substância, ainda não identificada, anterior ao pico da cisteína na análise por HPLC de alguns pacientes. 
Este pico não apresentou correlação estatisticamente significante com a homocisteína (p= 0,0561), no entanto um número maior de amostras seja necessário para 
confirmar uma provável relação. Estamos em investigação a respeito da substância não antes presente no HPLC. Continuaremos com a coleta de amostras para 
expansão do estudo e simultaneamente com os protocolos para padronização da técnica de eletroforese capilar para dosagem do nível de metilação global do DNA e 
assim realizarmos as dosagens no material já coletado. 
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 Título: Estudo da Atividade Enzimática, Expressão das Isoformas da Enzima Conversora de Angiotensina 
(ECA) e avaliação do Óxido Nítrico (NO) em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) 

 Autores:  Di Tommaso, A.B.G.; Mouro, M.G.; Rodrigues, A.M.; Higa, E.M.S. 
 Bolsista: Ana Beatriz Galhardi Di Tommaso   
 Orientador:  Elisa Mieko Suemitsu Higa 
 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 aponta 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=120) e indivíduos saudáveis (CTL, n=45). Amostras de sangue (em jejum) foram 
coletadas para dosagem de NO, uréia, creatinina, glicemia e hemoglobina glicada (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 (145±5,6 vs. 79±21,7 mg/dL, respectivamente, P<0,05), assim como a 
média da Hb A1c dos mesmos (8,2±0,2 vs. 5 ±0,1 %, respectivamente, P<0,05). A creatinina estava aumentada nos diabéticos em relação ao CTL (1,1±0,03 vs. 
0,9±0,02 mg/dL, respectivamente, P<0,05), assim como a uréia (43±2,5 vs. 31±1,5 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 (67,4±4,5 vs. 
39,5±1,6 mM, respectivamente, P <0,05).  O mesmo ocorreu com a concentração de NO na urina dos grupos (1032,9±90 vs. 486,3±60 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 relatam 
diminuição de NO no plasma e/ou na urina  de indivíduos com DM2. Talvez o aumento no soro e na urina dos diabéticos aconteça em função da hiperfiltração 
glomerular presente no DM e conseqüente  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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 Título: Estudo da Densidade de Fibras Intraepidérmicas em Pacientes com Doença de Anderson-Fabry e 
sua correlação com Aspectos Clínicos e Eletrofisiológicos 

 Autores:  Carvalho, G.S.; Felix, E.V.P; Oliveira, A.S.B. 
 Bolsista: Geiser de Souza Carvalho   
 Orientador:  Acary de Souza Bulle de Oliveira 
 Resumo: 
A Doença de Anderson-Fabry (DAF) é causada por deficiência da enzima lisossomal α-galactosidade A devido a uma mutação no braço longo do cromossomo X 
(Xq22.1) com padrão de herança recessiva levando ao depósito de glicoesfingolipídios, especialmente globotriaosilceramida (Gb3), em vários tipos celulares de 
diversos órgãos. 
Os indivíduos afetados podem desenvolver inúmeros sinais e sintomas: angioqueratomas na pele, insuficiência renal progressiva, miocardiopatia isquêmica e por 
depósito, opacidade corneana e do cristalino, dismotilidade gastrointestinal, doença cerebrovascular (arterial e venosa) e neuropatia periférica dolorosa. 
Dentre os sintomas neurológicos a neuropatia periférica tem papel de destaque. Trata-se de uma neuropatia de fibras finas, apresentando-se como um quadro 
doloroso importante com acroparestesias associado a crises de exacerbação e, por vezes, sintomas autonômicos.É uma neuropatia de início distal, simétrica, 
ascendente e progressiva, podendo evoluir para acometimento de fibras grossas. 
Dentre as técnicas que podem ser utilizadas para avaliação da neuropatia periférica, a eletroneuromiografia (ENMG) não proporciona uma adequada avaliação das 
fibras de pequeno calibre. A biópsia de nervo periférico pode avaliar o acometimento de fibras finas, porém, trata-se de um exame invasivo que não pode ser repetido 
para reavaliação do tratamento. Deste modo a medida da densidade de fibras intraepidérmicas (FIE) por método imunohistoquímico através da biópsia de pele tem um 
papel de destaque na avaliação tanto do grau de acometimento quanto na possibilidade de avaliação da resposta terapêutica à TER (Terapia de Reposição 
Enzimática) nestes pacientes. Estudos realizados previamente com medida da densidade de FIE antes e durante tratamento não observaram melhora nesta medida. 
Desta maneira, o estudo da correlação da medida da densidade de fibras intraepidérmicas por biópsia de pele com aspectos clínicos neurológicos  e eletrofisiológicos 
permitirá um melhor entendimento dos aspectos clínicos e de diagnóstico nos pacientes com DAF. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0607/07  
 
 Participantes: Geiser de Souza Carvalho, Evandro Vilar Penteado Felix, Acary Souza Bulle Oliveira 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Aplicada 

214 

 

 Título: Estudo da validade discriminante de um instrumento de auto-avaliação para “screening” de pacientes 
com transtorno bipolar e espectro bipolar –HCL-32 

 Autores:  Ramaldes, L.L.; Matias, D.F.; Del Porto, J.A. 
 Bolsista: Lilian de Lima Ramaldes   
 Orientador:  José Alberto Del Porto 
 Resumo: 
Introdução: O HCL-32 (Angst et al, Journal of Affective Disorders 88: 217-233, 2005) é um instrumento de rastreamento (“screening”) para a identificação de portadores 
de formas atenuadas do transtorno bipolar (o chamado “espectro bipolar”). Admite-se, em função de diversos estudos epidemiológicos, que as formas típicas do 
transtorno bipolar tenham a prevalência (para o tempo de vida) de 1,5% na população geral. No entanto, as formas mitigadas da doença (“espectro bipolar”) são muito 
mais prevalentes que as formas clássicas, e têm enormes impactos social. Estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa convergem em confirmar a prevalência 
do espectro bipolar entre 5 a 8% da população geral (“lifetime prevalence”). As formas mitigadas da doença são subdiagnosticadas e tratadas, o que acarreta grandes 
prejuízos para o indivíduo e para a sociedade. Segundo a OMS, o transtorno bipolar encontra-se entre as 10 primeiras causas de incapacitação, constituindo-se em 
grave problema de saúde pública. Estudo realizado em nosso meio, na área de captação do Hospital das Clínicas da FMUSP, encontrou a prevalência de 8,3% na 
população estudada, incluídos os casos de transtorno bipolar típico (tipo I), somados aos casos do espectro bipolar.  
Este projeto se incorporou a estudo mais amplo com o HCL-32, em que estudamos a sensibilidade, especificidade e o valor preditivo do instrumento, aplicando-o à 
população geral, numa primeira etapa, e a amostras de pacientes (pacientes psiquiátricos em geral, pacientes com o diagnóstico de “depressão”, usuários de álcool e 
drogas, etc...). O instrumento de “screening” em questão será estudado em relação a SCID (entrevista clínica estruturada), que servirá de “padrão ouro” para se testar 
o instrumento. 
Cumpre lembrar que o HCL-32 foi desenvolvido para testado e usado internacionalmente, e já há traduções para o alemão, inglês, espanhol, italiano, sueco e 
norueguês. De acordo com seus autores, a capacidade do HCL-32 discriminar entre diferentes grupos de pacientes com transtorno bipolar (por exemplo, TB de tipo I e 
de tipo II) ainda não foi adequadamente testada (Angst et al, 88: 217-233, 2005), o que vem justificar o presente estudo. 
Objetivos: Este projeto teve como objetivo específico avaliar a validade discriminante do HCL-32. O instrumento será aplicado a pacientes com diagnóstico de 
Transtorno Bipolar I, Transtorno Bipolar II, Transtorno Unipolar e a pessoas que não tenham o diagnóstico de Transtorno Bipolar e/ou outro Transtorno Psiquiátrico, 
com a finalidade de se estudar a sua capacidade de discriminar entre esses grupos. 
 
Materiais e Métodos: O instrumento foi traduzido e submetido à “back translation”, sendo enviado para os seus autores, com a sua anuência. Foram avaliados através 
do HCL-32 três grupos de sujeitos: (a) pacientes atendidos no PRODAF (Programa de Atendimento a Pacientes com Distúrbios Afetivos), que tenham o diagnóstico de 
Transtorno Bipolar tipo I (forma típica da doença) e que tenham o diagnóstico de Transtorno Bipolar tipo II (forma mitigada da doença, de acordo com a SCID e os 
critérios do DSM-IV; (b) Pacientes atendidos no PRODAF que tenham o diagnóstico de Transtorno Unipolar; (c) Pacientes normais, sem transtornos psiquiátricos. 
Foram estudados diferentes pontos de corte (cut off points), de acordo com o estudo de Carta e cols. (Carta et al. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2: 
2-6,2006). Por enquanto as análises tiveram como padrão ouro o diagnóstico firmado pelo PRODAF. 
 
Análise estatística: As variáveis numéricas foram analisadas pelos testes t de Student ou de Wilcoxon. As variáveis categóricas foram analisadas pelos testes de Fisher 
ou X2(Qui-quadrado), para identificação de associação entre as variáveis. Os resultados foram expressos em média ±dp e o valor de p<0,05 será considerado 
estatisticamente significativo. Foram realizados os testes diagnósticos de sensibilidade (S), especificidade (E) e valor preditivo (VP). 
 
Resultados: Os resultados até aqui obtidos demonstram que este questionário é capaz de distinguir o Transtorno Bipolar do Transtorno Unipolar e de pessoas normais. 
A média aritmética obtida para pacientes com Transtorno Bipolar foi 19,58, a média do Transtorno Unipolar foi 15 e média dos normais foi 13,25. Porém a média 
aritmética daqueles que seriam diagnosticados como Transtorno Bipolar pelo teste HCL-32 foi 22,67, sendo que a média populacional foi 16,78. O desvio padrão 
encontrados no Transtorno Bipolar diagnosticado pelo PRODAF foi 6,67 e pelo Teste HCL-32 foi 3,43. Quando considerado como diagnóstico a pontuação acima de 
16, a sensibilidade do teste HCL-32 foi de 0,75, a Especificidade foi de 1, o Valor Preditivo Positivo foi de 1 e o Valor Preditivo Negativo foi de 0,786.  
O teste T comparando o Transtorno Bipolar diagnosticado pelo Prodaf e o Transtorno Bipolar comparado pelo HCL-32, considerando a questão 3 do teste e gl=22, 
α=0,05, foi 0,19.  
 
Perspectivas: 1) Aplicação deste questionário em um maior número de pacientes; 2) Comparação com SCID; 3) Comparação com o MDQ desenvolvido por outro 
estudante. 
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 Título: Estudo da viabilidade da aplicação do filtro de nylon em citologia de impressão ?uso futuro na 
técnica imunohistoquímica 

 Autores:  Mochizuki, N.Y.; Barros, J.N. 
 Bolsista: Natália Yaeko Mochizuki   
 Orientador:  Ana Luisa Hofling de Lima Farah 
 Resumo: 
O epitélio da superfície ocular pode ser avaliado com a técnica de citologia de impressão no estudo de várias doenças oculares e no acompanhamento terapêutico. Há 
casos mais graves de comprometimento da superfície ocular, como nas ceratoconjuntivites cicatriciais (síndrome de Stevens-Johnson, penfigóide ocular cicatricial, 
queimaduras) em que o diagnóstico de insuficiência limbar pode não ser definido clinicamente ou com o método de citologia de impressão convencional por meio da 
coloração combinada de ácido periódico de Schiff (PAS) e hematoxilina-eosina. Isso acontece porque as células caliciformes da conjuntiva, PAS positivas e 
diagnósticas de deficiência de limbo quando encontradas sobre a região da córnea, podem estar totalmente ausentes da superfície ocular nos portadores das doenças 
supracitadas. Nesses casos, torna-se necessário o uso de um marcador do fenótipo de córnea e outro da conjuntiva para diagnóstico citológico de insuficiência limbar, 
a partir da técnica de imunohistoquímica. O papel de acetato de celulose usado na rotina do exame dissolve no metanol, empregado como fixador para o método 
imunohistoquímico, sendo necessário o uso de outro modelo de papel filtro. Esta pesquisa analisa a viabilidade de uso do filtro de nylon na colheita de amostras de 
células da superfície ocular obtidas por citologia de impressão. Foi obtida uma amostra de citologia de impressão bilateral de 30 voluntários assintomáticos com 
ausência de alterações na conjuntiva. O papel filtro aplicado no quadrante superior da conjuntiva bulbar foi o de acetato de celulose no olho direito e o de nylon no olho 
esquerdo. Avaliou-se sob microscopia óptica cada amostra, sendo considerados os seguintes parâmetros: celularidade, morfologia e visibilidade. Os principais 
resultados encontrados foram que a celularidade com o uso do filtro de acetato de celulose foi ótima em 43,3% do total de amostras. Já com o uso do filtro de nylon, a 
celularidade foi ótima em 30%. O resultado regular foi de 33,3% para o acetato e 50% para o nylon. Quanto á morfologia, o filtro de acetato de celulose apresentou 
96,6% de resultados ótimos e o de nylon 90%. Ao se analisar a visibilidade das células, o de acetato apresentou 96,7% de resultados adequados e o filtro de nylon 
86,6%. Para comparação estatística empregou-se o teste exato de Fisher. A partir dos resultados encontrados pode-se afirmar que não houve diferença estatística 
para os parâmetros estudados entre os dois grupos. Conclui-se que o filtro de nylon poderá ser usado para aquisição de células da superfície ocular nos casos em que 
a técnica de imunohistoquímica venha a ser necessária. 
Apoio: CNPq. 
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 Título: ESTUDO IMUNOHEMATOLÓGICO MOLECULAR DOS SISTEMAS DE ANTÍGENOS DE 
PLAQUETAS HPA-9 E HPA-3 EM INDIVÍDUOS BRASILEIROS. 

 Autores:  Kuniyoshi, A.M.; Chiba, A.K. 
 Bolsista: Alessandra Midori Kuniyoshi   
 Orientador:  José Orlando Bordin 
 Resumo: 
Os antígenos de plaquetas humanos (HPAs) estão localizados em glicoproteínas da membrana plaquetária (GPs), e estão relacionados à aloimunização plaquetária, 
que pode ser causada por transfusão de componentes sangüíneos ou gestação, resultando na formação de aloanticorpos plaquetários. Os aloanticorpos plaquetários 
estão implicados no desenvolvimento de trombocitopenia aloimune neonatal (NATP), púrpura pós-transfusional, ou refratariedade à transfusão de plaquetas. Os 
antígenos do sistema HPA-9 são epítopos da GPIIb, e anticorpos contra o antígeno Maxª, codificado pelo alelo HPA-9b, têm sido associados à NATP, que pode ocorrer 
já na primeira gestação. O alelo HPA-3b, com seu antígeno também localizado na GPIIb, poderia estar associado ao HPA-9b, segundo hipóteses recentes. Não 
existem estudos sobre a freqüência do sistema HPA-9 na população brasileira, que necessitam ser realizados por razões antropológicas, genéticas, e para melhor 
predizer o risco de aloimunização para o HPA-9b, facilitando a orientação das gestações subseqüentes. 
Objetivo: Determinar a freqüência dos alelos e dos genótipos dos sistemas HPA-9 e HPA-3 em indivíduos brasileiros, e analisar a possível associação entre os alelos 
HPA-9b e HPA-3b. 
Casuística e Métodos: Foram avaliadas 500 amostras de indivíduos saudáveis, doadores de sangue do Hemocentro da UNIFESP, após aprovação pelo Comitê de 
Ética da UNIFESP. O DNA das amostras de sangue foi extraído conforme kit comercial da Qiagen, e os estudos de genotipagem foram realizados através de PCR-
RFLP, obtendo-se um produto de 182pb que posteriormente foi tratado com as enzimas de restrição BstNI para genotipagem do sistema HPA-9, e FokI para 
genotipagem do sistema HPA-3. 
Resultados e Discussão: Entre os 500  indivíduos  observamos os  seguintes  resultados para o sistema HPA-9: HPA-9a/9a (500 = 100%), HPA-9a/9b (0 = 0%) e HPA-
9b/9b (0 = 0%), revelando freqüência do alelo HPA-9a = 1,0 e HPA-9b = 0,0. Não foi encontrado nenhum alelo HPA-9b, em contraste aos estudos europeus e 
americanos que evidenciaram a freqüência do genótipo HPA-9a/9b em torno de 0,6%. 
O sistema HPA-3 apresentou as seguintes freqüências: HPA-3a/3a (179 = 35,8%), HPA-3a/3b (265 = 53,0%) e HPA-3b/3b (56 = 11,2%), mostrando freqüência do alelo 
HPA-3a = 0,62 e HPA-3b = 0,38. Essas freqüências são semelhantes a outros estudos realizados, apresentando número de casos bem distribuídos entre os genótipos 
e menor incidência do genótipo HPA-3b/3b. 
A análise da possível relação entre os sistemas HPA-9 e HPA-3, revelou que todos indivíduos com HPA-3a também apresentam o HPA-9a. Porém, estudos adicionais 
estão sendo realizados pois ainda não encontramos nenhum indivíduo com o alelo HPA-9b. 
No estudo molecular da detecção do genótipo HPA-9, uma amostra apresentou uma banda adicional àquela habitual, e a enzima BstNI lisou uma região que pode 
conter uma possível mutação. Para elucidar esse caso será realizado o sequenciamento da amostra para verificar se há mutação, e para melhor definição da 
significância clínica desse achado. 
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 Título: Estudo piloto da freqüência de ocorrência de eczema perilesional e/ou dermatite atópica em crianças 
portadoras de molusco contagioso 

 Autores:  Hardt, F.C.C.; Ianhez, M.; Saize, M.B.M.P.; Coeli, F.R.; Cestari, S.C.P. 
 Bolsista: Fernanda Cabral Cardoso Hardt   
 Orientador:  Silmara da Costa Pereira Cestari 
 Resumo: 
Introdução: Molusco contagioso é uma infecção viral benigna dos ceratinócitos epidérmicos que resulta em lesão cutânea com inclusões intracitoplasmáticas 
características.  Eczema perilesional, denominado eczema do molusco, pode estar presente em 30% dos pacientes com infecção pelo vírus do molusco contagioso e 
parece ser mais freqüente nos indivíduos portadores de dermatite atópica. A presença de lesões eczematosas na vizinhança da lesão de molusco aumenta o risco de 
auto-inoculação devido ao prurido. As alterações da função barreira da pele e os distúrbios de imunidade celular dos pacientes com dermatite atópica, podem colocá-
los em situação de alto risco para desenvolver infecções bacterianas e virais como o eczema do molusco. Existem poucos estudos epidemiológicos enfocando a 
associação de molusco contagioso e dermatite atópica. Objetivos: determinar a freqüência da ocorrência de eczema perilesional em crianças portadoras de molusco 
contagioso e a freqüência de ocorrência do molusco contagioso em crianças portadoras de dermatite atópica, bem como  determinar se na população estudada o 
eczema atópico é o principal fator de risco para o aparecimento do molusco,  uma vez que não há dados semelhantes na literatura nacional. Material e Métodos: foram 
analisadas 128 crianças (57,8% meninas e 42,2% meninos), de 6 meses a 15 anos de idade, diagnosticados com molusco contagioso e/ou dermatite atópica e 
provenientes do Ambulatório de Dermatologia Pediátrica do Departamento de Dermatologia da UNIFESP-EPM. Resultados: observou-se que 77 pacientes (60,1%) 
apresentaram dermatite atópica isolada; 40 pacientes (31,3%) somente molusco contagioso; e 11 tinham a associação dermatite atópica e molusco contagioso (8,6%, 
sendo 72,7% meninas e 27,3% meninos). As faixas etárias de predomínio foram de 5 a 7 anos tanto para a dermatite atópica como para o molusco contagioso isolados 
e de 3 a 9 anos para os casos de associação, com algumas diferenças entre os sexos. Nos que apresentaram apenas molusco contagioso (31,3% das crianças), a 
prevalência de eczema perilesional foi de 32,5% (sendo 61,5% meninos e 38,5% meninas). Nos pacientes com associação dermatite atópica e molusco contagioso a 
prevalência de eczema perilesional foi de 77,7 %. Em relação ao molusco contagioso, associado ou não à dermatite, a região de predomínio das lesões foi o tronco. 
Observou-se que nos casos exclusivos de molusco contagioso 47,5 % dos pacientes apresentaram de 0 a 10 lesões, 40% 10 a 20 lesões e 12,5% apresentaram mais 
de 20 lesões e nos atópicos houve igual distribuição nos grupos de 0 a 10 lesões, 10 a 20 e mais de 20 lesões. Conclusão: Observou-se maior prevalência do eczema 
perilesional em portadores de dermatite atópica (77,7%) em relação aos portadores exclusivos de molusco contagioso (32,5%), isso pode se dar devido ao fato de o 
atópico ter uma maior facilidade para desenvolver resposta eczematosa. Dos 51 pacientes com molusco (40 exclusivos e 11 com associação) 21,6% apresentam 
associação com dermatite atópica, na literatura foi constatada uma variação de 20% a 60% Em relação ao número de lesões do molusco contagioso, notou-se que há 
maior disseminação   nos portadores de dermatite, já que  os pacientes com mais de 20 lesões (doença disseminada) só com molusco foram 12.5% enquanto que os 
que tinham molusco e dermatite atópica e mais de 20 lesões foram de 33,33%, ou seja, quase o triplo da freqüência do outro, corroborando com dados da literatura. O 
predomínio das lesões de molusco no tronco é semelhante aos relatados na literatura. O eczema atópico não é o principal fator de risco para o aparecimento do 
molusco contagioso, haja vista a  existência de muitos pacientes atópicos exclusivos (60,1%) e de portadores de molusco (31,3%) com baixa prevalência de 
associação (8,6 %), dado este contrário a literatura que afirma haver uma maior associação entre dermatite atópica e molusco contagioso.  
 
 Participantes: Fernanda Cabral Cardoso Hardt, Mayra Ianhez, Maria Bandeira de Melo P. Saize, Flávia Regina Coeli, Silmara da Costa Pereira Cestari 
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 Título: Estudo radiográfico do comprimento do colo femoral, da altura da epífise proximal do fêmur e seu 
diâmetro, mediante comparação entre pacientes portadores de epifisiólise e indivíduos normais. 

 Autores:  Belangero, P.S.; Yamone, P.C.; Miyagi, P.I.; Kuwajima, S.S.; Ishida, A. 
 Bolsista: Paulo Santoro Belangero   
 Orientador:  Akira Ishida 
 Resumo: 
Pacientes com epifisiólise unilateral têm risco de apresentar lesão semelhante no quadril contralateral. O índice colo-cabeça é usado para indicar modificações relativas 
da altura da epífise proximal do fêmur. O objetivo do estudo foi comparar este índice em pacientes com epifisiólise unilateral com um grupo controle, pareado por idade 
e gênero. Foram estudados 17 pacientes e 34 controles (indivíduos atendidos por antecedente de trauma, cujas radiografias de bacia estavam normais), cujas idades 
não diferiram de forma significativa, sendo respectivamente de 11,9 ± 0,45 e de 11,7 ± 0,28 anos. A distribuição por gênero também não diferiu de forma significativa, 
havendo 08 pacientes e 19 controles do gênero masculino (p=0,423;Chi-quadrado). O índice colo-cabeça foi mensurado a partir de radiografias simples de bacia, na 
incidência ântero-posterior (quadril em posição neutra). Nos pacientes a mensuração foi feita no lado contra lateral à epifisiólise e nos controles, em ambos os lados. 
No grupo controle, as medidas dos índices do lado direito e esquerdo não diferiram de forma significativa (0,283 ± 0,032 vs 0,282 ± 0,032; p=0,64; Teste t pareado). A 
média dos valores dos índices do grupo de pacientes foi de 0,255 ± 0,035 significativamente menor que a do controle (0,282 ±0,032; p=0,004; Teste “t”). Estes dados 
demonstram que há diferenças anatômicas significativas no quadril contralateral de pacientes com epifisiólise (retroversão) em relação ao grupo controle. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0361/07  
 
 Participantes: Paulo Santoro Belangero, Patrícia Corey Yamone, Paulo Ivan Miyagi, Sérgio Satoshi Kuwajima, Akira Ishida 
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 Título: Evolução clínica tardia de pacientes submetidos à Intervenção Coronária Percutânea (ICP) com stent 
farmacológico, no Hospital São Paulo e Hospital do Rim e Hipertensão 

 Autores:  Takamatsu, F.Y.; Lima, V.C. 
 Bolsista: Fernanda Yuri Takamatsu   
 Orientador:  Valter Correia de Lima 
 Resumo: 
1. Introdução 
Na tentativa de amenizar os efeitos indesejados da colocação do stent foram desenvolvidos os stents farmacológicos, que são a associação do suporte mecânico 
fornecido pelo implante do stent e a liberação local e controlada de medicamentos com uma ação antiproliferativa. 
 A eficácia desta tecnologia aumentou quando associada ao AAS e a um tienopiridínico, atualmente o clopidogrel. 
A descrição dos eventos clínicos precoces, primeira semana após a colocação do stent farmacológico, já está bem descrita. Faz-se necessário documentar a evolução 
tardia destes pacientes -ocorrência de óbito, síndrome coronária aguda com ou sem supra de ST e necessidade de revascularização – após o tratamento com o stent 
farmacológico. 
 
2. Objetivo 
Caracterizar clinicamente pacientes que foram submetidos à revascularização coronária com stents farmacológicos quanto a óbito, necessidade de nova intervenção 
cirúrgica ou angiplastia, cateterização, síndrome coronária aguda com ou sem supra de ST e ausência de complicações futuras. 
Documentar a recomendação e a adesividade dos pacientes aos fármacos anti-plaquetários. 
 
3. Metodologia 
Foram analisados 33 pacientes submetidos à intervenção percutânea coronária nos anos de 2002 a 2007 no Hospital do Rim e Hipertensão. Destes pacientes, 3 foram 
excluídos do estudo por utilizarem balão na angioplastia, 1 foi excluído momentaneamente por não ter atingido o tempo mínimo de acompanhamento (> 1 mês) até o 
estágio atual da pesquisa. 
A partir da colocação do stent farmacológico, foram acompanhados clinicamente e quanto ao uso dos medicamentos prescritos - AAS, Clopidogel, Ticlopidina, 
Heparina, Heparina de baixo peso molecular, Abciximab e Tirofiban - através dos prontuários, das consultas médicas e contatando diretamente os pacientes ou 
familiares.  
 
4. Resultados 
O estudo encontrou uma população com média etária de 65 anos, sendo 77% do sexo masculino , 92% hipertensos, 66% diabéticos e 55% dislipidêmicos, 
caracterizando uma amostra de alto risco para doenças cardiovasculares, mas similar com a maioria dos estudos publicados até o momento como demonstrado na 
revisão sistemática da TEXAS HEART em 2006. 
Valores referentes a outras comorbidades como infarto agudo do miocárdio, tabagismo, antecedente familiar e insuficiência renal não apresentaram valores médios 
significativos. 
Após a realização da angioplastia com colocação de stent farmacológico, foram levantadas as principais apresentações clínicas apresentadas e estas foram 
classificadas em recentes (menos de 1 mês) ou tardias (mais de 1 mês após a intervenção). 
Como as intervenções coronarianas foram realizadas em poucas artérias, como o indicado nas diretrizes atuais, 40% dos pacientes apresentou-se assintomático com 
uma boa resposta tardia, 11% recorreram à nova angioplastia devido uma alteração no vaso tratado ou no stent implantado e 16% evoluíram para óbito. 
Quanto aos fármacos implementados no auxílio ao combate da reestenose intra-stent  foi observado um predomínio na utilização associada de AAS, clopidogrel e 
heparina na população estudada. O tempo médio de uso foi 30,1 meses , com período de utilização mínimo de 1 mês e máximo de 34 meses.  
O uso correto das medicações mostrou-se essencial para um bom resultado da angioplastia assim como a indicação correta para a implantação de um stent 
farmacológico. 
 
5. Discussão 
Taxas maiores de reestenose são observadas na implementação dos stents em lesões complexas nas quais as taxas de trombose são altas e não nas lesões simples, 
como é prerrogativa nas diretrizes da cardiologia intervencionista. 
A adesividade ao tratamento farmacológico pós-angioplastia é diretamente proporcional à queda de complicações, acentuando ainda mais a importância do custeio do 
stent farmacológico e dos fármacos anti-plaquetários.  
Faz-se necessário fomentar a discussão sobre a utilização de técnicas mais avançadas no SUS e instigar o desenvolvimento de métodos que auxiliem os formuladores 
de políticas de saúde cardiovascular no processo de escolha entre as alternativas disponíveis, através da mensuração do benefício para cada unidade de custo e da 
estimativa do retorno para a sociedade com a incorporação de novas modalidades diagnósticas e terapêuticas. 
 
 Participantes: Fernanda Yuri Takamatsu, Valter Correia de Lima 
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 Título: Fator Vascular de Crescimento Endotelial como marcador sorológico no diagnóstico precoce de 
gravidez ectópica 

 Autores:  Schoeler, C.L. 
 Bolsista: Christine Lannes Schoeler   
 Orientador:  Júlio Elito Júnior 
 Resumo: 
Objetivo: Não existe, até o momento, nenhum teste sorológico capaz de diferenciar a gravidez ectópica da 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 de 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 diagnóstico de abortamento e 60 com gravidez intra-uterina, todas antes da oitava emana 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 
coletads para a dosagem do VEGF, fração beta do hormônio gonadotrópico coriônico (beta-hCG) e progesterona. Resultados: Trabalho em término de fase de coleta 
de amostras e início da análise dos fatores estudados. Como a dosagem do VEGF não faz parte da rotina do HSP, foi enviado à FAPESP um projeto de pesquisa 
visando a captação de recursos financeiros para a compra dos kits de dosagem. O projeto foi aprovado e estamos aguardando a compra dos kits para que possa ser 
efetuada a análise das amostras coletadas. Conclusão: O VEGF é possivelmente um marcador sorológico capaz de diagnosticar precocemente a GE e após concluida 
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 evolução para um quadro de abdome agudo hemorrágico. 
 
 Participantes: Christine Lannes Schoeler 
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 Título: Função Tiroidiana na Síndrome de Turner 
 Autores:  Lopes, A.S.; Gomes, A.L.; Verreschi, I.T.N. 
 Bolsista: Alessandra Stanquini Lopes   
 Orientador:  Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi 
 Resumo: 
Tem sido relatado um aumento de 3,9% a 87,5% de prevalência de disfunção autoimune tiroidiana na Síndrome de Turner(ST) . Com o objetivo descrever as 
alterações tiroidianas presentes em portadoras da ST e correlacioná-las com os respectivos cariótipos, será avaliada uma amostra representativa de portadoras de ST 
anteriormente avaliadas para risco cardio-vascular  e diagnóstico  clínico/laboratorial confirmado pelo cariótipo. A função hormonal tiroidiana será vista através das 
medidas do hormônio tireoestimulante (TSH) e tiroxina (T) livre. Com a finalidade de investigar a origem autoimune da disfunção serão pesquisados anticorpos anti-
tiroidianos antitireoglobulina (AbTG). Adicional mente, os valores de colesterol e frações serão revistos e confirmados na busca de correlações entre a clínica de 
hipotiroidismo e o perfil lipídico. Será levada em consideração a terapêutica de reposição hormonal com GH e/ou esteróides sexuais.  
  1Chiovato l,Larizza D et al. European Journal of Endocrinology 1996, 134: 568-75 
 
  2Sumodjo, L Obesidade e hipertensão arterial como fatores de risco cardiovascular em pacientes com Síndrome de Turner, 2005 e 2006 PIBIC e trabalho 2006  da 
Endocrine Society 
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 Título: Histomorfometria do osso cortical de pacientes portadores de doença renal crônica pré-dialítica 
 Autores:  Bevilacqua, D.A.; Higa, A.; Tomiyama, C.; Jorgetti, V.; Canziani, M.E.F.; Carvalho, A.B. 
 Bolsista: David Angelo Bevilcqua   
 Orientador:  Aluizio Barbosa de Carvalho 
 Resumo: 
Os critérios da Organização Mundial de Saúde, para o diagnóstico da osteoporose na população geral não se aplicam a pacientes portadores de doença renal crônica 
(DRC).Além disso, a densitometria, diferentemente da biópsia óssea, não revela, de maneira distinta, as características estruturais e metabólicas do tecido ósseo 
trabecular e cortical. Além disso, somente a biópsia óssea, seguida de análise histomorfométrica, é capaz de diagnosticar os tipos histológicos referentes à 
osteodistrofia renal, ou seja, a doença óssea de alta remodelação (osteíte fibrosa e doença mista) e a doença óssea de baixa remodelação (doença adinâmica e 
osteomalácia) que, por si só, podem acarretar perda óssea.Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o osso cortical e trabecular de pacientes portadores de DRC na 
fase pré-dialítica submetidos à biópsia óssea. Serão reavaliadas, através de análise histomorfométrica, 40 biópsias ósseas (com enfoque no osso cortical), já obtidas 
de pacientes adultos portadores de DRC, com clearance de creatinina entre 15 e 90 mL/min, que participaram de protocolo anterior para avaliação da densidade e 
metabolismo ósseos, voltados ao osso trabecular. Através da densitometria óssea, os pacientes foram selecionados para biópsia óssea após randomização para 
osteopenia (Z-score < -1 em coluna lombar ou colo de fêmur) ou densidade óssea normal. Foram excluídos do protocolo os pacientes que haviam previamente usado 
vitamina D e derivados, quelantes de fósforo, anticonvulsivantes ou corticosteróides.Os exames laboratoriais constaram de: cálcio iônico, fósforo, fosfatase alcalina 
total, PTH-intacto, 25OH vitamina D (calcidiol), 1,25(OH)2 vitamina D (calcitriol), osteoprotegerina (OPG), albumina, uréia, sódio, potássio, pH, bicarbonato, 
hemoglobina, hematócrito, hormônio folículo-estimulante, hormônio luteinizante, estradiol, testosterona livre, clearance de creatinina e proteinúria de 24 horas.A análise 
histomorfométrica do osso trabecular revelou a prevalência de osteoporose em 42% da população em estudo, independentemente do diagnóstico da doença 
óssea.Além disso, a osteoporose do osso trabecular esteve associada ao hipogonadismo e à doença óssea de baixo turnover.A análise do osso cortical está em 
processo para posterior análise junto aos parâmetros bioquímicos, hormonais e densitométricos, assim como para a comparação com os resultados do osso 
trabecular.(CNPq). 
 
 Participantes: David Angelo Bevilacqua, Andrea Higa, Cristianne Tomiyama, Vanda Jorgetti, Maria Eugênia Fernandes Canziani, Aluizio Barbosa de Carvalho 
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 Título: Impacto na qualidade de vida em crianças submetidas à tonsilectomia 
 Autores:  Amato, F.C.M.; Barison, G.A.S.; Pignatari, S.S.N. 
 Bolsista: Fernando Campos Moraes Amato   
 Orientador:  Shirley Shizue Nagata Pignatari 
 Resumo: 
Introdução: As faringoamigdalites agudas são extremamente freqüentes na população pediátrica. Além disso, cerca de 30 a 40% são de etiologia estreptocócica, 
aumentando sua importância em relação à possibilidade de complicações não supurativas tardias causadas por este agente potencialmente patogênico. A remoção 
cirúrgica das tonsilas palatinas é ainda uma das formas mais utilizadas de tratamento para os casos de recorrência, apesar dos frequentes questionamentos e da 
diminuição de indicações cirúrgicas após a década de 50. Embora a indicação cirúrgica para os casos de hipertrofia amigdaliana apresente excelentes resultados, a 
indicação cirúrgica para as tonsilites de repetição isoladamente ainda carecem de estudos que determinem seu real benefício. Objetivo: verificar o impacto na 
qualidade de vida dos pacientes pediátricos submetidos a tonsilectomia. Método: Foram estudados 2 grupos de pacientes, 12 pacientes de 3 a 7 anos de idade 
tonsilectomizados, e 8 pacientes não tonsilectomizados de 6 a 15 de idade (tratamento clínico em lista de espera).  Todos os pacientes foram submetidos à  um 
questionário padronizado e validado de qualidade de vida (Glasgow Children´s Benefit Inventory) após pelo menos 3 meses do procedimento cirúrgico ou de pelo 
menos 6 meses de tratamento clínico (lista de espera). Resultados: 100% dos pacientes do grupo de tonsilectomizados mostraram melhora na qualidade de vida (score 
positivo), enquanto que 37,5% dos pacientes  da lista de espera tiveram uma piora da qualidade de vida (score negativo), sendo que  62,5% mantiveram a indicação 
cirurgica.Os pacientes que apresentavam uma frequência de infecções maior que 3 , ou que apresentavam hipertrofia foram os que apresentaram maior benefício. 
Conclusão: os resultados sugerem que há melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes submetidos à tonsilectomia, enquanto que a maioria daqueles que 
ficaram na lista de espera, apresentaram piora ou tiveram uma melhora pequena, embora alguns tenham apresentado melhora espontanea com perda da indicação 
cirurgica. 
Acreditamos que a aplicação deste método em um numero maior de pacientes e por com período mais longo após a cirurgia, possa nos auxiliar a consolidar critérios 
para uma indicação cirúrgica mais adequada. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1241/06  
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 Título: Incidência de paralisia de prega vocal após correção cirúrgica da persistência do canal arterial 
 Autores:  Souza, M.N.I.F; Pinna, B.R.; Fujita, R.R.; Pontes, P.A.L. 
 Bolsista: Maria Natalia Inacio De Fraia e Souza   
 Orientador:  Paulo Augusto de Lima Pontes 
 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 anatômica apresentada por tais estruturas.  
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 UNIFESP-
EPM. 
Durante a primeira fase do estudo, foram realizados exames de nasofibrolaringoscopia no 2° ou 3° dia antes do ato cirúrgico, bem como no 2°dia pós-extubação. No 
entanto, a execução desse protocolo de pesquisa foi prejudicada, já que a prematuridade e o baixo-peso, associados a condições clínicas desfavoráveis, como 
infecções e instabilidade hemodinâmica, alteraram a programação cirúrgica dos pacientes e contra-indicaram a nasofibrolaringoscopia no pós-operatório. Em tais 
condições, havia necessidade de intubação orotraqueal (IOT) por tempo prolongado, o que poderia introduzir uma variável de confusão ao estudo. 
Nessa etapa do projeto, a fim de sanar as dificuldades encontradas anteriormente, realizou-se um estudo retrospectivo para analisar a porcentagem de PPV decorrente 
da correção cirúrgica de PCA, dentre os pacientes que foram submetidos a tal procedimento cirúrgico, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2006.  
 O grupo foi composto por crianças cujos pais tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando-nas a participarem do estudo. Uma rápida 
anamnese foi 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, exames de nasofibrolaringoscopia foram realizados por médico capacitado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para a execução da nasofibrolaringoscopia, os seguintes equipamentos foram 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 foram gravadas em fita magnética (SONY®). 
Xylocaína® gel a 2% foi aplicada para a progressão do nasofibrolaringoscópio. 
Na vigência de paralisia da prega vocal, 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, apenas um caso de paralisia de prega vocal foi diagnosticada dentre os pacientes avaliados. 
 
DISCUSSÂO E CONCLUSÃO 
 
O maior obstáculo enfrentado, até o momento, tem sido a localização de alguns pacientes, cujas informações - como endereço e número telefônico - não foram 
devidamente atualizadas em seus prontuários, impossibilitando, assim, o contato com os mesmos. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1475/05  
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 Título: Incidência de Trombose Venosa Profunda na População Atendida em Pronto Socorro Terciário, 
Segundo os Critérios de Wells. 

 Autores:   Costenaro, M.A.; Soma, F.L.; Shigueoka, D.C.; Ajzen, S.A. 
 Bolsista: Marco Antonio Costenaro   
 Orientador:  Sérgio Aron Ajzen 
 Resumo: 
A Trombose Venosa Profunda (TVP) é uma condição patológica comum na prática clínica relacionada à morbidade e mortalidade significativas, particularmente 
relacionada às conseqüências da insuficiência venosa profunda e a ocorrência de trombo-embolismo pulmonar. Os sinais e sintomas da TVP freqüentemente não são 
específicos sendo necessário à utilização de métodos de diagnóstico complementar, entre eles a flebografia e o Duplex Colorido, este último considerado o padrão 
ouro na investigação radiológica. Entretanto a disponibilidade do método é ainda   limitada em alguns centros médicos em nosso meio e o custo do exame é 
relativamente elevado. Alguns guias clínicos têm sido propostos para avaliar o risco de TVP e racionalizar a utilização do Duplex Colorido destacando-se os critérios de 
Wells. O objetivo do estudo foi comparar os grupos sem e com TVP, por meio da estratificação dos pacientes em grupos de alta, moderada e baixa probabilidade de 
incidência de TVP segundo os critérios de riscos de Wells da população atendida no Pronto Socorro do Hospital São Paulo. O diagnóstico de TVP foi definido pela 
identificação do trombo ao Duplex Colorido e a sua extensão foi avaliada. Os critérios clínicos definidos por Wells mostraram alta sensibilidade e valor preditivo 
negativo para a identificação de TVP, na amostra avaliada, e, portanto podem ser úteis na indicação dos estudos por imagem para a população estudada. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0211/07  
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 Título: Infecções da Corrente Sangüínea em Pacientes Oncológicos Pediátricos 
 Autores:   Hikawa, R.S.; Pereira, C.A.P. 
 Bolsista: Renato Shintani Hikawa   
 Orientador:  Carlos Alberto Pires Pereira 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: 
As complicações infecciosas são as principais causas de morbi-mortalidade nos pacientes oncológicos pediátricos, sendo que a neutropenia constitui o fator 
predisponente mais importante para infecção. Entretanto, estudos epidemiológicos sobre a etiologia dessas infecções são raros e na maioria das vezes envolvem 
população adulta. 
Nas últimas décadas, o espectro dos microrganismos isolados em hemoculturas de pacientes com câncer, sobretudo nos neutropênicos febris, tem mudado 
consideravelmente. Até o início da década de 70, organismos gram-negativos foram os patógenos mais freqüentemente encontrados. Atualmente, as bactérias gram-
positivas têm sido isoladas mais freqüentemente. 
O tratamento dos episódios de neutropenia febril é uma emergência médica e deve sempre conter antibioticoterapia de amplo espectro e este tratamento deve ser 
baseado na epidemiologia de cada Instituição. Portanto, o conhecimento dos agentes etiológicos e do seu perfil de sensibilidade é de extrema importância para o 
correto tratamento destes pacientes. 
 
OBJETIVOS: 
1) Avaliar as características clínicas e epidemiológicas das infecções da corrente sangüínea em pacientes pediátricos com câncer neutropênicos febris. 
2) Identificar os fatores de risco relacionados ao óbito das infecções da corrente sangüínea nos pacientes neutropênicos febris.  
3) Avaliar o perfil de sensibilidade dos principais agentes encontrados com a finalidade de orientar o tratamento antimicrobiano empírico. 
 
CASUÍSTICA E MÉTODO: 
Local de estudo: Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP); 
Delineamento do estudo e período estudado: Estudo retrospectivo no qual foram avaliadas fichas clínicas de hemoculturas positivas e com sinais clínicos de sepse, no 
período de Janeiro de 2004 a Dezembro de 2006, portanto, um estudo de três anos; 
Critérios de inclusão: Pacientes com câncer; Ambos os sexos; Idade inferior a 21 anos; Presença de neutropenia; Presença de febre. 
Critérios de exclusão: Pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (TMO) ou maior de 21 anos ou que apresentem febre atribuída a uma reação 
transfusional. 
Identificação dos pacientes: Através de uma ficha clínica, foram coletadas as seguintes variáveis: idade, sexo, local de internação, doença de base, presença de 
cateter, tipo de cateter, uso prévio de antimicrobianos, análise da bacteremia, tipo da bacteremia, fonte da bacteremia, presença de bacteremia polimicrobiana, agente 
isolado, sensibilidade a antibióticos, avaliação da terapêutica instituída, avaliação da evolução do tratamento. 
Banco de dados: Os dados levantados foram armazenados em banco de dados do programa ACCESS 2003 do produto Microsoft OFFICE 2003. Os cálculos 
estatísticos serão realizados através do “Statistical Package for the Social Science” versão 10.0 para Windows. 
 
RESULTADOS: 
Após a aprovação do projeto pelo CEP (número 1563/06), o banco de dados foi desenvolvido. Foram identificados 402 episódios de infecção da corrente sangüínea 
durante o período do estudo. Excluindo-se os pacientes de acordo com os critérios, foram avaliados neste estudo 155 episódios. 
A idade média dos pacientes foi de 7,8 anos e a mediana, 6 anos. A idade variou entre 0 e 19 anos. Houve uma predominância do sexo masculino com 55,5% dos 
episódios. 
A maioria das infecções da corrente sanguínea foi observada em pacientes internados em enfermaria (95/155 ou 61,3%). 
As principais doenças de base nas quais foram encontradas mais infecções da corrente sangüínea foram a Leucemia Linfóide Aguda (34,8%), Tumores do Sistema 
Nervoso Central (13,5%) e Linfoma Não-Hodgkin (7,7%).  
De acordo com o agente etiológico isolado, 95,7% foram bactérias e 4,3% foram fungos, sendo isolados 186 agentes nos 155 episódios estudados.  
Entre as bactérias Gram-positivas, o Staphylococcus coagulase negativo foi o mais encontrado (34/82) ou 41,5%, seguido do Staphylococcus aureus (15/82) ou 18,3% 
e do Streptococcus viridans (14/82) ou 17,1%. 
Entre as bactérias Gram-negativas, houve um predomínio da Escherichia coli (35/96) ou 36,5%, Klebsiella pneumoniae (14/96) ou 14,6% e Acinetobacter spp (13/96) 
ou 13,5%. 
Entre os fungos, a Candida tropicalis foi o agente mais importante, sendo identificada em 3/8 ou 37,5%, seguida da Candida albicans em 2/8 ou 25,0%. 
Do total de episódios, observaram-se 25/155 bacteremias polimicrobianas, ou seja, 16,1%. 
Quanto à evolução, 87,7% dos pacientes sobreviveram ao episódio de infecção da corrente sanguínea e 12,3% evoluíram para o óbito até 30 dias após a infecção da 
corrente sanguínea.  
Resultados pendentes: No mês de maio será realizado o levantamento do perfil de sensibilidade dos principais agentes envolvidos nessas infecções. A seguir será 
realizada a análise univariada para identificação dos fatores de risco associados ao óbito das infecções da corrente sangüínea, bem como, se possível, a análise 
multivariada, para identificação dos fatores independentemente associados com a evolução para o óbito nas infecções nessa população. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1563/06  
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 Título: INFLUÊNCIA DO PESO DE NASCIMENTO NO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS EM 
ATENDIMENTO PEDIÁTRICO 

 Autores:  Imada, A.C.Y.; Fisberg, M.; Kassahara, A 
 Bolsista: Ana Carolina Yaemi Imada   
 Orientador:  Mauro Fisberg 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO- Define-se que um recém nascido apresenta baixo peso de nascimento (BPN) quando seu peso ao nascer é menor que 2500g, independentemente da 
idade gestacional (OMS, 1975; OMS, 1993). Comprovadamente, o baixo peso ao nascer é, sozinho, o fato mais importante a afetar a mortalidade infantil perinatal e 
neonatal, também influenciando a mortalidade pós natal (Silva, A.A.M. 1991). Pesquisas do Institute of Medicine (1985) indicam que o baixo peso ao nascimento é o 
principal fator responsável por 2/3 de todas as mortes de bebês. Em RNBPN as mortes são 30 vezes mais freqüentes que as mortes em RN normais, e a resistência 
imunitária a infecções é menor. O grupo de crianças BPN é heterogêneo, formado por aquelas que nasceram prematuras (RNPT), por aquelas que nasceram 
desnutridas (PIG), e por aquelas que nasceram com um retardo no crescimento intrauterino (RCIU) e prematuridade (Tanner, 1978). A avaliação de crescimento 
RNPT, e especialmente dos PIG, provavelmente vítimas de um RCIU é importante para se definir as condições de saúde e o prognóstico do RN. Em estudo brasileiro 
em que se avaliou peso de nascimento e ganho de peso aos 20 e 43 meses, Monteiro e colegas mostram que houve linearidade e associação positiva com sobrepeso 
e obesidade na adolescência. O ganho de peso na infância e a velocidade de crescimento no inicio da vida do RN foram associados a aumento de peso. No entanto, 
as associações são, até o presente momento, inconclusivas.  
OBJETIVO- Avaliar a relação entre baixo peso de nascimento e condições de nascimento, e o desenvolvimento, na infância e adolescência, de distúrbios alimentares 
e/ou nutricionais (desnutrição, sobrepeso, obesidade) em pacientes acompanhados em consultório de nutrologia. 
CASUÍSTICA- Estudo retrospectivo de registros médicos dos pacientes que estão ou estiveram em atendimento na clínica de nutrição Nutrociência. Avaliou-se um 
universo de aproximadamente 1500 pacientes (0 a 20 anos), para os quais o mesmo protocolo foi realizado.  A pesquisa foi realizada por meio da coleta e 
armazenamento dos dados das fichas de atendimento, que foram pré-selecionadas de acordo com os critérios de inclusão devidamente preenchidos. Como critérios de 
inclusão, o paciente deveria possuir à época do tratamento idade entre 0 e 20 anos, ter realizado no mínimo uma consulta médica no local de atendimento aos 5 anos 
de idade e/ou aos 10 anos de idade. Critérios de exclusão: dados pertinentes incompletos: condições ao nascimento (idade gestacional, peso e estatura ao nascer), 
dados em 1ª consulta (idade, peso e estatura) e dados na consulta aos 5 anos e/ou aos 10 anos de idade (peso e estatura). Do total, foram selecionadas 245 fichas 
para serem utilizadas no trabalho, preenchendo todos os requisitos pré-estabelecidos. 
METODOLOGIA- O modo de avaliação baseou-se nos critérios: Faixa etária à primeira consulta nutricional: 1-3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, 1-2 anos, pré-
escolares, escolares; Idade gestacional: semanas de gestação e considerando os RN: pré termo, a termo e RN pós termo; Peso de nascimento: indicado em gramas, e 
a classificação dos RN em BPN, IPN, Normal e Grande; IP ou Índice de Rohrer: a fim de avaliar a proporção corporal ao nascimento; IMC: os índices de massa 
corpórea foram obtidos baseados no peso e estatura, classificados por percentis definidos pelo CDC. Foram considerados os IMCs à primeira consulta, consulta de 
seguimento obrigatório (5 ou 10 anos), e, quando presentes, consultas nas demais faixas etárias; Estatura e Peso de Pais e Avós de todos os pacientes. 
ANALISE ESTATISTICA GERAL- Do total de 245 pacientes, 116 eram do sexo feminino (47,35%). Pacientes que apresentavam apenas dados aos 5 anos (ou seja, 
passaram por consulta somente aos 5 anos), eram 109 (44,31%), sendo 54 do sexo feminino. Pacientes com dados somente aos 10 anos eram 86 (34,96%), 43 do 
sexo feminino. Pacientes que apresentavam dados aos 5 anos e aos 10 anos  eram 51 (20,73%), sendo 19 do sexo feminino. ANTECEDENTES: Pela analise 
comparativa, a média de estatura paterna foi de  1,75+-0,07m (média+-DP). A média de estatura materna foi de 1,614+-0,06m. Quanto às estaturas de avós, a média 
foi de 1,66+-0,09m (paternos) e de 1,65+-0,10m (maternos). CONDIÇÕES DE NASCIMENTO: 229 (93,469%) classificam-se como nascidos a termo quanto à idade 
gestacional, sendo a média de 38,3+-1,4 semanas de gestação. Com relação ao peso de nascimento, a média foi de 3202,41g. Encontraram-se 157 pacientes com 
PESO NORMAL (69 do sexo feminino), 59 pacientes com PESO INSUFICIENTE (31 do sexo feminino), 16 BPN (13 pacientes do sexo feminino) e, finalmente, 13 
GRANDES (3 do sexo feminino). Quanto à estatura ao nascimento, a média foi de 48,8cm; 226 considerados normais ou grandes e 19 considerados de pequena 
estatura, predominantemente femininos. Avaliando os pacientes quanto seu IP ou índice de Rohrer, a média global foi de 27519,29. 
CONCLUSÃO: Dados iniciais de consulta e antecedentes neonatais permitirão a análise de relações com o estado nutricional aos 5 e 10 anos de idade, assim como na 
adolescencia. 
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 Título: LEUCÓCITOS SÉRICOS EM PACIENTES COM QUELÓIDE 
 Autores:  Isoldi, F.C.; Hochman, B.; Ferrara, S.; Furtado, F.; Ferreira, L.M. 
 Bolsista: Felipe Contoli Isoldi   
 Orientador:  Lydia Masako Ferreira 
 Resumo: 
O quelóide é um distúrbio da cicatrização resultante de um desequilíbrio entre a síntese e a degradação do colágeno. Seu processo fisiopatológico ainda não está 
elucidado. Apresenta-se como cicatriz tumoral ultrapassando os limites da lesão original. Quando se mostra de cor avermelhada, com dor, prurido e hiperemia 
cicatricial, isoladamente ou em associação, encontra-se em fase de atividade clínica. Não surge espontaneamente, sendo desencadeado após algum ferimento na 
pele, e geralmente não apresenta regressão.  
Atualmente, está bastante consagrado na literatura que indivíduos da etnia negróide, jovens e adultos jovens, e indivíduos com atopias e alergias têm maior 
predisposição ao seu aparecimento. Hazrati e Hoomand (1979) observaram importante aumento de infiltração linfocitária tecidual no quelóide, e também aumento 
sérico de linfócitos comparada com a escassez dessas células nas lesões de carcinomas de pele. Esses achados implicam que no caso do quelóide existe um 
aumento de células da linhagem leucocitária corroborando com a exacerbação do processo cicatricial. Há aumento na infiltração tecidual desses tipos celulares e 
liberação de seus mediadores químicos e fatores de crescimento.  
Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi investigar os níveis séricos de leucócitos em pacientes com quelóide (GRUPO Q), em comparação àqueles com cicatrizes 
normotróficas (GRUPO C). Foram incluídos pacientes com tipos de pele III, IV, V e VI referente à classificação de Fitzpatrick, de ambos os gêneros, entre 18 e 50 anos. 
Foi perguntado sobre possuírem algum tipo de atopia ou alergia. Todas as cicatrizes queloidais se localizavam no tronco dos pacientes. Foram excluídos os pacientes 
com doenças sistêmicas, gravidez ou em tratamento sistêmico, ou que trataram o quelóide com córtico-terapia há menos de 06 (seis) meses.  
Os resultados se apresentam pela correlação de três fatores: 1) apresentação clínica da lesão; 2) o fenótipo do paciente: e 3) o leucograma.  
Atualmente, o estudo conta com 20 pacientes classificados no GRUPO Q e 12 no grupo controle, para um total de 30 pacientes em ambos os grupos. È importante 
salientar a dificuldade em se conseguir pacientes para o estudo. Doze pacientes pertencentes ao GRUPO Q não fizeram a coleta de sangue para aquisição do 
leucograma, mesmo estando esclarecidos do estudo e terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Há também bastante dificuldade em se 
conseguir pacientes hígidos com cicatrizes normotróficas nos ambulatórios da disciplina de Cirurgia Plástica. Portanto, foi tomada a decisão de encontrá-los em outros 
ambulatórios do complexo Hospital São Paulo e em outros centros de saúde, com ajuda de outros colegas médicos. Em relação aos dados já obtidos, ainda há 
necessidade de avaliação estatística para serem validados.  
Caso os resultados mostrem maior relação de leucócitos séricos em pacientes com quelóide em comparação aos pacientes com cicatrizes normais, pode-se inferir que 
existem fatores locais e sistêmicos, relacionados à cicatrização. E a formação do quelóide estaria ligada às possíveis alterações nos fatores mencionados. Em termos 
de perspectiva, os resultados desse estudo podem corroborar com próximos estudos a ponto de se encontrar fatores preditivos que possam fundamentar a prevenção 
do aparecimento de quelóide naqueles pacientes predispostos e que se submeterão a um procedimento invasivo com lesão cutânea. 
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 Título: Marcha e Cicloergometria: Diferentes Respostas Mecânico-Ventilatórias e Ajustes Pós-
Broncodilatador na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

 Autores:  Machado, T.Y.S.; Albuquerque, A.L.P.; Nery, L.E.; Neder, J.A. 
 Bolsista: Taila Yuri Siqueira Machado   
 Orientador:  José Alberto Neder Serafini 
 Resumo: 
Introdução: O estudo da limitação ao esforço na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é essencial para o melhor entendimento dos mecanismos 
fisiopatológicos atuantes e suas alterações após intervenções terapêuticas. Neste contexto, a escolha do ergômetro mais adequado pode ter papel determinante. A 
cicloergometria caracteriza-se por resultar em maior fadiga de membros inferiores em relação à marcha. Em contrapartida, a hiperinsuflação pulmonar dinâmica (HD) – 
importante mecanismo fisiopatológico nesta doença - e a sensação de dispnéia podem ser mais intensos em níveis submáximos na marcha, contribuindo para 
aumentar a sua sensibilidade na detecção de benefícios após intervenções, como o uso de broncodilatadores inalatórios. Objetivos: Avaliar o impacto das respostas 
mecânico-ventilatórias e sensoriais respiratórias na redução da tolerância ao exercício na marcha e na cicloergometria, assim como suas alterações após o uso de 
broncodilatador inalatório em pacientes com DPOC. Materiais e métodos: Trinta e três pacientes (27 homens) com doença moderada à grave (VEF1 38,3 ± 12,2 % do 
previsto) e estabilidade clínica por 4 semanas foram submetidos, em dias separados, ao teste máximo incremental em esteira ergométrica e cicloergômetro após o uso 
de placebo ou formoterol (12 µg). Foram avaliadas, dinamicamente, as variáveis ventilatórias e metabólicas, com quantificação, a cada 2 minutos, do grau de HD 
através da capacidade inspiratória, além dos escores de dispnéia. A fadigabilidade de membro inferior foi mensurada 20 minutos após o exercício, utilizando-se a 
dinamometria isocinética. Critérios de exclusão consistiram em: uso domiciliar de oxigênio e doenças cardíacas, musculares e ortopédicas que limitassem o exercício. 
Análise estatística: Nas comparações dinâmicas entre as modalidades de esforço (esteira vs cicloergômetro) na condição placebo, assim como suas respostas ao 
broncodilatador, foi utilizada a análise de variância de duas vias com medidas repetidas (repeated measures two way  ANOVA). Para o contraste dos efeitos do 
broncodilatador sobre a tolerância ao exercício em ambas as modalidades, aplicou-se o Teste t pareado. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Resultados: 
Nas intensidades submáximas ao esforço, a marcha resultou em maior demanda ventilatória, concomitante à HD mais acentuada e precoce em relação à 
cicloergometria. A sensação de dispnéia também foi mais intensa durante o teste na marcha, elevando-se somente tardiamente na cicloergometria. Em contrapartida, a 
fadigabilidade de membro inferior foi significativamente superior na cicloergometria (p< 0,05). Dentre os padrões encontrados da HD, enquanto um subgrupo de 9 
pacientes menos graves diminuiu o aprisionamento aéreo em intensidades submáximas na cicloergometria, todos os pacientes hiperinsuflaram progressivamente na 
marcha. Em relação às respostas ao broncodilatador inalatório, apesar do mesmo grau de broncodilatação ao repouso nos dois ergômetros, a marcha mostrou-se mais 
sensível para detectar aumentos na tolerância ao esforço em relação à cicloergometria (p= 0,06). Conclusões: Nos pacientes com DPOC, a marcha resultou em 
respostas mecânico-ventilatórias mais intensas e persistentes, além de gerar menor fadigabilidade de membros inferiores. Conseqüentemente, a marcha é a 
modalidade de esforço com maior sensibilidade para detectar modificações induzidas pela broncodilatação na tolerância ao exercício desta população. 
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 Título: O impacto do abuso de cocaína na criminalidade e o impacto do tratamento na redução da 
criminalidade 

 Autores:  Nascimento, B.A.; Laranjeira, R.R.; Castillo, S. 
 Bolsista: Bruna Andrade e Nascimento   
 Orientador:  Ronaldo Ramos Laranjeira 
 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; 
investigar fatores de risco para criminalidade nesses pacientes; comparar o envolvimento criminal antes e durante o uso da droga; analisar o impacto do tratamento 
ambulatorial no envolvimento criminal. 
Metodologia: Amostra: A amostra constitui-se de cerca de 40 pacientes usuários de cocaína em tratamento ambulatorial no CEBAD. 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 diagnóstico de abuso/dependência de cocaína no último 
ano. Critérios de exclusão: menores de 18 anos; indivíduos que não fizeram uso de cocaína nos últimos 6 meses. Análise estatística: Os dados coletados estão sendo 
submetidos à análise estatística. Ética: Os procedimentos aplicados neste estudo seguiram os padrões éticos do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de São Paulo (CEP 1181/03) e estão de acordo com a Declaração de Helsinki de 1975. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento e lhes 
foi  garantidos anonimato e confidencialidade. 
Discussão: Esse é o primeiro estudo sobre a relação entre uso de drogas e criminalidade no Brasil.Os dados ainda estão sendo submetidos à análise estatística, mas 
dados iniciais já demonstram haver uma correlação entre criminalidade e uso de cocaína. Os fatores que influenciam essa relação, bem como o impacto do tratamento 
ainda não foram analisados. Riscos e dificuldades: Houve um atraso no projeto devido à demora na aprovação do projeto pelo comitê de ética do Centro de Atenção 
Integral a Saúde Mental da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde o projeto seria realizado inicialmente. Dessa forma, o mesmo foi transferido e foi realizado 
no CEBAD. 
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 Título: O Teste das Faces Quiméricas: nova versão. Estudo em amostra de não-pacientes e pacientes 
 Autores:  Vera, A.V.D.; Najjar, E.S.; Yazigi, L. 
 Bolsista: Alejandro Victor Daniel Vera   
 Orientador:  Latife Yazigi 
 Resumo: 
Introdução: O Teste das Faces Quiméricas, TFQ, (Levy et al., 1983) avalia 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 et al, 2004), os achados em uma amostra de 
pacientes oncológicos não foram satisfatórios (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. Criou-se o TFQFM, Teste das Faces Quiméricas Feminino-Masculino composto por oito pares de faces quiméricas: hemiface 
feminina ora no CVD, ora no CVE, e hemiface masculina ora no CVD ora no CVE. A montagem das faces distribui-se ao longo de 32 páginas e tem como consigna 
“Qual a face que lhe parece mais feminina?” (Vera et al, 2006; Najjar et al. 2006). Objetivos: aplicar o TFQFM em uma amostra de pacientes oncológicos e analisar a 
correlação dentre lateralidade do processamento de emoção nas quatro modalidades de doença oncológica. Resultados: o TFQFM foi aplicado em 110 pacientes, 59 
(53,6%) do sexo feminino e 51 (46,4%) do sexo masculino. Os pacientes foram divididos em quatro categorias: Melanoma Com Metástase (MCM), Melanoma Sem 
Metástase (MSM), Não Melanoma Com Metástase (NMCM) e Não Melanoma Sem Metástase (NMNM). Foram obtidos 12 pacientes na categoria MCM (10,9%), 19 
pacientes na categoria MSM (17,3%), 33 na categoria NMCM (30,0%) e 46 na categoria NMNM (41,8%). No TFQFM, dos 110 pacientes 54,5% apresentou dominância 
do hemisfério direito (HD), 34,4% de HE e 11,0% sem definição, o que significa que a maioria dos pacientes (89,1%) consegue discriminar entre os pares de faces e 
responder à tarefa proposta [não ocorreu prevalência da coluna B], o que não aconteceu no estudo anterior (Loureiro et ali, 2005). Assim, a média do grupo como um 
todo foi de = –0,280, mediana = –0,265, DP = 0,176 com valor mínimo de –0,906 e máximo de –0,031. Na modalidade MCM, seis pacientes (50%) apresentaram 
dominância do HD, ou seja, resultados negativos, com média = –0,338, mediana = –0,328, DP = 0,130 e valor mínimo de –0,500 e máximo de –0,188. Na modalidade 
MSM, 10 (52,6%) do total apresentou dominância do HD, com média = –0,256, mediana = –0,249, DP = 0,141 e valor mínimo de –0,500 e máximo de –0,031. Já, na 
categoria NMCM, 18 pacientes (54%) apresentou dominância do HD, com média = –0,295, mediana = –0,322, DP = 0,191 e valor mínimo de –0,656 e máximo de –
0,031. Por último, na categoria NMNM, o número de pacientes que apresentou dominância do HD é de 26 (56,5%), com média = –0,266, mediana = –0,187, DP = 
0,190 e valor mínimo de –0,906 e máximo de –0,031. Assim, a versão feminino-masculino do testes das faces quiméricas se mostra válida. 
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 Título: PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS CEFÁLICOS E VELOCIDADE DE CONDUÇÃO DE 
ESTÍMULOS PELA VIA ÓPTICA 

 Autores:  Funchal, B.F.; Pereira, J.M.; Berezovsky, A.; Salomão, S.R. 
 Bolsista: Bruno Ferreira Funchal   
 Orientador:  Solange Rios Salomão 
 Resumo: 
Objetivo: O teste do potencial visual evocado visual (PVE) é amplamente utilizado para diagnóstico e acompanhamento de doenças que afetam a função do nervo 
óptico. Este potencial elétrico biológico é registrado a partir de eletrodos posicionados no couro cabeludo e na pele em pontos pré-determinados do crânio. Os 
estímulos mais utilizados em clínica são figuras estruturadas em forma de tabuleiro de xadrez com reversão temporal de fase apresentadas num monitor de vídeo 
monocromático (revesão de padrões). A onda gerada pela diferença de potencial elétrico é bifásica, sendo composta por uma deflexão negativa que ocorre ao redor de 
75 milisegundos (ms) após a apresentação dos estímulos, denominada de N75, seguida por uma deflexão positiva que aparece por volta de 100 ms, o chamado 
componente P100. O parâmetro clínico mais amplamente utilizado, por sua reproducibilidade e estabilidade é a latëncia, ou tempo decorrido entre a apresentação do 
estímulos e a resposta evocada, do componente P100. Estudos prévios de PVE por reversão de padrões em adultos normais mostraram que mulheres têm tempo de 
resposta mais curto (latência menor) de P100 do que homens. Um dos possíveis fatores que explicariam este fato é a dimensão menor da caixa craniana feminina e 
conseqüente tamanho menor da via óptica, possibilitando transmissão mais rápida do estímulo visual. O objetivo deste estudo é correlacionar o tempo de latência do 
componente P100 do PVE por reversão de padrões com valores antropométricas de profundidade do crânio e perímetro cefálico em adultos normais. Métodos: Este 
estudo foi analisado e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (no. 0016/07). Os participantes foram vinte indivíduos normais (dez homens e 
dez mulheres), com idade variando de 19 a 23 (média de 20,1  ± 1,58 anos). Os critérios de inclusão foram: acuidade visual com a melhor correção óptica igual ou 
melhor do que 20/20, ausência de histórico de doenças neurológicas e/ou oftalmológicas, boa saúde geral e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
Os valores de profundidade do crânio foram obtidos por meio de um paquímetro de precisão e os de perímetro cefálico por meio de uma fita métrica especifica para tal. 
Para registro monocular do PVE por reversão de padrões, foram utilizados 3 eletrodos de cúpula de ouro: 1 eletrodo ativo colocado em Oz, 1 eletrodo referência em Fz 
e 1 eletrodo terra em Cz.  Foram apresentados estímulos em padrões de tabuleiro de xadrez, pretos e brancos, com ângulos visuais de 15’ e 1º e taxa de reversão 
temporal de 1,9Hz na tela de um monitor de TV monocromático. O sistema eletrodiagnóstico UTAS E-3000 (LKC Technologies, USA) foi utilizado para registro e 
análise do PVE. A latência de P100 foi determinada para cada registro. A análise estatística foi feita com o teste t de Student para determinar diferenças de latência de 
P100 entre homens e mulheres e a com o teste de correlação de Spearman para determinar possível correlação entre valores antropométricos e latência de P100. 
Resultados: A profundidade do crânio variou de 19,3 a 22,03cm nos homens, com média de 20,78 ± 0,62cm, enquanto que nas mulheres a variação foi de 19,10 a 
20,28 cm, com média de 19,49 ± 0,38cm. O perímetro cefálico variou de 55,43 a 58,63cm nos homens, com média de  57,11 ± 0,97cm, enquanto que nas mulheres a 
variação foi de 52,76 a 56,0cm, com média de 54,37 ± 1,10cm. A latência de P100 foi significantemente mais curta nas mulheres (com média de 106,66 ± 3,77ms) do 
que para os homens (114,25 ± 4,22ms) para o estímulo de ângulo visual de 1º (com valores de t=4,106 e P≥ 0,001). Houve correlação moderada (r=0,488), porém 
significante (P=0,039) entre perímetro cefálico e latência de P100. Conclusões: Nesta amostra preliminar, indivíduos do sexo feminino mostraram velocidade de 
condução dos estímulos mais rápida do que os do sexo masculino, corroborando achados prévios da literatura. Foi encontrada relação diretamente proporcional entre 
o período de latência do PVE com perímetro cefálico, indicando que fatores anatômicos da caixa craniana têm influência direta na velocidade de condução dos 
estímulos. O aumento de participantes neste estudo em andamento elucidarão melhor as diferenças encontradas entre os gêneros e fornecerão valores normativos 
próprios para tamanho de crânio. 
Auxílio financeiro: Bolsa PIBIC. 
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 Título: Perfil dos dependentes de nicotina na entrada do tratamento em relação ao tratamento oferecido: 
comparação de duas amostras 

 Autores:  Miasato, M. 
 Bolsista: Márcio Miasato   
 Orientador:  Ronaldo Ramos Laranjeira 
 Resumo: 
Introdução: Hoje o consumo do tabaco é um dos maiores problemas de saúde pública, de proporções internacionais. Atualmente, o uso dependente do cigarro de 
tabaco é a principal causa de morte no mundo, uma questão de saúde pública prioritária em diversos países, paradoxalmente, é um comportamento totalmente 
passível de prevenção. 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 da dependência de nicotina. Objetivo do estudo: avaliar o estado de humor quanto à depressão dos fumantes que procuraram o serviço especializado para 
tratamento da dependência de nicotina na fase 1 do projeto e foram encaminhados. Delineamento: trata-se de um estudo transversal dos pacientes que buscaram 
tratamento no TRATFUMO, mas foram encaminhados na primeira fase do estudo, por meio de uma análise descritiva da amostra (cálculo de freqüências). 
Participantes: pacientes que não foram considerados elegíveis na primeira fase do estudo, sendo encaminhados para outros serviços de tratamento. Procedimentos: foi 
aplicado o questionário de pré-seleção (QPS) igual ao da fase 1, e foi aplicada o Inventário de Depressão de Beck para avaliação da depressão nessa nova amostra. 
Para estes pacientes selecionados foi oferecido e realizado 4 grupos focais .Realizaram-se 4 grupos focais como forma de tratamento. Resultados parciais: Os 
pacientes que compareceram ao grupo focal relataram que: apenas 56% destes pacientes seguiram o encaminhamento e foram tratados. Entre eles, 40% 
cessaram.OS PACIENTES QUE NÃO CESSARAM, 60%, FORAM CONVIDADOS A REENTRAR NO TRATAMENTO.  A equipe fez contato com os pacientes que 
abandonaram o tratamento para mais uma vez motivá-los à reentrada. Foram realizados 425 QPS (Questionário de Pré-Seleção). Destes, 110 pacientes preenchiam 
os critérios de elegibilidade e foram chamados para o atendimento. Outros 315 pacientes foram considerados não-elegíveis e foram convocados para comparecer aos 
grupos focais de encaminhamento. Dos pacientes não-elegíveis, 234 eram mulheres e 81 eram homens (sendo que 26 com idade superior a 55 anos). Compareceram 
aos grupos focais 130 pacientes: 91 mulheres e 39 homens (17 deles com idade superior a 55 anos). Em relação à gravidade da dependência de nicotina, de acordo 
com o teste de Fagerstom, mais de 50% das mulheres possuía alto grau de dependência, 27% possuía grau médio de dependência e pouco mais de 1% apresentava 
dependência leve. A partir do “Smoking Urge Brief”, foi investigada a fissura: 6,6% das mulheres apresentavam fissura leve, 22% com fissura moderada e 46% com 
fissura intensa. Quanto à motivação para o tratamento (URICA), 1% das mulheres estava no estágio de pré-contemplação, 43% na contemplação, 30% na ação e 5,5% 
na manutenção. Observou-se empate entre os estágios de contemplação e ação em 10% da amostra. A partir do Inventário de Depressão de Beck, observou-se que 
23% das mulheres apresentavam depressão mínima, 29% com depressão leve, 38% com depressão moderada e 9% com depressão grave. Em relação à ansiedade, a 
partir do Inventário de Beck observou-se 17,6% da amostra com ansiedade mínima, 22% com ansiedade leve, 28,6% com ansiedade moderada e 25% com ansiedade 
grave. Quanto à gravidade da dependência, a partir do Fagerstrom, 72% apresentavam dependência alta, 10,3% apresentavam dependência moderada e 2,6% 
apresentavam dependência leve. A partir do “Smoking Use Brief” investigou-se a fissura: 13% dos homens apresentavam fissura leve, 31% com fissura moderada e 
39% com fissura grave. Foi investigado também, a partir da URICA, o estágio motivacional no momento da procura por tratamento: nenhum dos homens não elegíveis 
apresentava-se na pré-contemplação, 44% na contemplação, 13% na ação e 5% na manutenção. Observou-se empate entre os escores de contemplação e ação em 
18% da amostra, e em 8% observou-se empate entre ação e manutenção. A partir do Inventário de Beck, investigou-se a depressão: 34% dos pacientes apresentavam 
depressão mínima, 15% com depressão leve, 34% com depressão moderada e 13% com depressão grave. Foi investigada também a ansiedade: 26% apresentava 
ansiedade mínima, 34% com ansiedade leve, 28% com ansiedade moderada e 5% com ansiedade grave. Conclusão: Diante dos resultados é preciso que se observe 
adequadamente o perfil dos usuários do serviço para adequar os recursos à necessidade da demanda. 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. 
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 Título: Pesquisa do limiar doloroso em indivíduos sadios na população brasileira 
 Autores:  Moret, T.M.; Pollak, D.F.; Salati, T. 
 Bolsista: Thiago Mendonça Moret   
 Orientador:  Daniel Feldman Pollak 
 Resumo: 
O limiar neurofisiológico de dor é uma entidade importante na diferenciação entre a queixa de dor patológica e não patológica. Em pessoas saudáveis essa 
caracterização torna-se importante, pois proporciona à prática clínica uma ferramenta para o diagnóstico e seguimento de pacientes com dor crônica difusa. No Brasil 
ainda não existe um estudo determinando esse limiar em população saudável, sendo a referência para o limiar doloroso, 4 Kg/ cm2 , apoiado na literatura internacional. 
Nosso objetivo é encontrar o limiar doloroso tátil na população brasileira saudável e avaliar se há diferença quanto ao sexo. 
Foram estudados 106 indivíduos até o momento, sendo 55 mulheres (média de 42,5 anos) e 51 homens (média de 39 anos).Os critérios de exclusão foram: indivíduos 
portadores de diabetes com neuropatia, hiper ou hipotiroidismo, doença de Parkinson, fibromialgia, fadiga crônica, doenças inflamatórias articulares ou com relato de 
episódio de acidente vascular cerebral, pacientes em uso crônico de antiinflamatórios não hormonais (uso contínuo por mais de 30 dias nos últimos 3 meses), 
analgésicos (simples e narcóticos), antidepressivos e corticoesteróides. 
As seguintes regiões foram submetidas à pressão bilateralmente, com o uso de dolorímetro: trapézio, leito ungueal do polegar, terço médio da coxa e região tibial 
anterior. 
A dolorimetria foi realizada por dois investigadores, sendo que estes não sabiam os resultados do outro. 
Os resultados até o momento demonstram que o limiar de dor feminino é menor do que o do sexo masculino.A média feminina foi de 6,48 Kg/ cm2  e a média 
masculina de 8,44 Kg/ cm2 . 
O limiar doloroso no trapézio foi menor do que os outros pontos, demonstrando ser este o ponto mais sensível dentre os analisados. 
O estudo mostra até aqui também que o exame é reprodutível, devido à boa correlação entre os valores obtidos pelos investigadores. 
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 Título: Polimorfismos em genes relacionados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona em hipertensos e 
suas correlações com a reatividade vascular e com a resposta pressórica. 

 Autores:  Rodgerio, T.; Pereira, V.S.; Brandão, S.A.B.; Fischer, S.C.M.; Cardoso, A.M.C.; Santos, A.O.; Fonseca, F.A.H.; Izar, M.C.O. 
 Bolsista: Tatiane Rodgerio   
 Orientador:  Maria Cristina de Oliveira Izar 
 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 o 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: Determinar a influência de alguns polimorfismos em genes 
do SRAA na distensibilidade vascular e na dilatação mediada pelo fluxo em pacientes sadios e portadores de hipertensão arterial leve a moderada. Avaliar a influência 
dos polimorfismos estudados na resposta pressórica e na VOP pré e pós intervenção farmacológica. Métodos: Foram avaliados 120 pacientes (90 com HAS, 30 
controles) de ambos os sexos (53 homens, 67 mulheres), com idades entre 18 e 75 anos. Nos pacientes com HAS e nos controles foram realizadas visita clínica, coleta 
de sangue para estudo genético, VOP e dosagem de TBARs, sendo que os hipertensos foram reavaliados após seis semanas de tratamento anti-hipertensivo e 
realizaram MAPA. Foi utilizada a VOP carótida-radial, em aparelho (Complior, 6321-RO3) acoplado a sistema computadorizado, em condições basais e após hiperemia 
reativa. As variáveis categóricas são apresentadas como n e %, as numéricas como média + EPM. Foram utilizados qui-quadrado, coeficientes de correlação, teste t 
de Student, calculados no programa SPSS. Valores de p significantes foram < 0,05.  
Resultados: Não houveram diferenças nos valores obtidos na VOP basal e após hiperemia reativa antes e após o tratamento, nem influências dos polimorfismos 
estudados. Os valores significantemente menores na visita 2 encontrados para a PAS e PAD casuais, PAS da MAPA (nas 24 horas, vigília e sono), não foram 
influenciados pelos polimorfismos estudados. Houve diminuição dos valores de VOP PÓS hiperemia reativa (HR) em comparação àqueles PRÉ HR, tanto na visita 1 
como na visita 2, sugerindo que houve melhora da distensibilidade vascular mediada pelas forças de arrasto hemodinâmico (shear stress), o que pode se traduzir em 
vasodilatação endotélio-dependente. 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. 
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 Título: Prevalência de asma, rinite alérgica e eczema atópico em filhos e/ou netos de japoneses, nascidos 
no Brasil de pais ou avós exclusivamente japoneses ou de casamentos mistos 

 Autores:  Yamada, R.K.F.; Pimentel, L.G.M.; Camelo-Nunes, I.C.; Solé, D. 
 Bolsista: Ricardo Kim Fukunishi Yamada   
 Orientador:  Dirceu Solé 
 Resumo: 
Introdução: 
Na asma, uma das doenças crônicas mais comuns da infância, o fenótipo é influenciado por interações entre o genótipo e fatores ambientais.   
Crianças japonesas, nascidas no Brasil descendentes exclusivamente de imigrantes japoneses, ou seja, cujos avós paternos e maternos são japoneses apesar de 
terem um aparato genético semelhante ao das crianças japonesas nascidas no Japão, vivem num ambiente distinto: o Brasil. 
Assim, o estudo da prevalência da asma em população de crianças brasileiras descendentes exclusivamente de japoneses e de crianças brasileiras de origem não 
japonesa, de mesmo nível sócio econômico pode fornecer respostas para uma melhor compreensão das complexas interações entre o genótipo e o meio ambiente. 
Objetivo: 
Determinar e comparar as prevalências de asma, rinite e eczema atópico em população de crianças brasileiras, com mesmo nível sócio econômico: a) de origem 
exclusivamente japonesa (sem casamentos mistos) e b) de origem não japonesa.  
Casuística e Métodos: 
Participaram do estudo crianças de origem japonesa e crianças de origem não japonesa, de mesmo grupo sócio econômico, alunos de escolas localizadas na cidade 
de São Paulo, direcionadas a crianças de origem japonesa. Os alunos foram agrupados como se segue: Grupo I: Crianças de origem exclusivamente japonesa, sem 
casamentos mistos com idade inferior a 12 anos e maiores de 12 anos. Grupo II: Crianças de origem não japonesa com idade inferior a 12 anos e maiores de 12 anos. 
Para a seleção das escolas direcionadas a crianças de origem japonesa fez-se uso de listagem das existentes na região Sul do município. Seguindo os mesmos 
critérios adotados na Fase III do protocolo do Internacional Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), foram sorteadas aquelas que potencialmente poderiam 
participar do estudo. 
Na avaliação das prevalências da asma rinite e eczema atópico utilizou-se como instrumento de pesquisa o questionário escrito do ISAAC.  
Os dados coletados foram digitados em banco de dados (Epi-Info 6,0) e submetidos à análise estatística. 
Resultados: 
Menores de 12 anos: 
As prevalências de asma (22,2% x 14,7%, p < 0,05) e de rinite (22,2% x 14,0%, p< 0,05) foram maiores entre brasileiros menores que 12 anos quando comparados 
aos japoneses da mesma faixa etária, respectivamente. Não houve diferenças entre esses grupos quando se avaliou a gravidade da asma (0,3% x 0,4%) e da rinite 
(19,3% x 19,0%). A prevalência de eczema atópico foi maior entre os japoneses (17,1% x 10,8%, p<0,05), considerando-se a pergunta “manchas cutâneas nos últimos 
12 meses”. Não houve diferença entre os dois grupos quando considerado eczema em flexuras. A prevalência dessas doenças não foi diferente daquela observada no 
Japão e em São Paulo (ISAAC, fase III). 
Maiores de 12 anos (adolescentes): 
Considerando-se os adolescentes, não houve diferenças de acordo com o sexo nos dois grupos (japoneses e brasileiros) exceto pela prevalência de rinite ser maior 
em brasileiros do sexo feminino. As prevalências de asma (19,4% x 12,7%, p<0,05) e a de rinite (24,4% x 10,4%, p<0,05) foram maiores entre brasileiros do que em 
japoneses, respectivamente. Não houve diferença quando comparada a gravidade da asma (1,1% x 0,0%), no entanto em relação à gravidade da rinite, esta foi 
significantemente maior entre os brasileiros (23,1% x 15,8%, p<0,05). A prevalência de eczema foi maior entre os japoneses (7,7% x 3,1%, p<0,05), mas sem 
diferenças na sua gravidade (1,8% x 1,8%, p>0,05). As prevalências dessas doenças não foram diferentes das observadas no Japão e em São Paulo (ISAAC, fase III). 
Discussão e Conclusões: 
As prevalências de asma e doenças alérgicas observadas na terceira geração de japoneses sem miscigenação nascidos no Brasil, tanto acima de 12 anos, como 
abaixo dessa faixa foram semelhantes às constatadas no ISAAC fase III, recentemente publicado no Japão, e significantemente inferiores, às observadas entre 
escolares brasileiros de mesma faixa etária e nível sócio-econômico. Considerando que os dois grupos avaliados neste estudo encontravam-se expostos ao 
mesmo ambiente, pode-se especular que na população japonesa, a carga genética tem maior relevância do que os fatores ambientais no desenvolvimento de asma e 
doenças alérgicas. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1211/03  
 
 Participantes: Ricardo Kim Fukunishi Yamada, Luís Guilherme Milesi Pimentel, Ines Cristina Camelo Nunes, Dirceu Solé 
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 Título: Prevalência de Esteatose Hepática em Pacientes em Uso de Tamoxifeno Acompanhadas na 
UNIFESP-EPM e Correlação com Parâmetros da Síndrome Metabólica 

 Autores:  Cassola, N.; Solha, R.S.; Leite-Mor, M.; Sousa E.F.; Sjzenfeld, J.; Gebrim, L.H.; Neto J.P.; Munhoz, T.H.F.; Santos, V.N.; Parise, E.R. 
 Bolsista: Nicolle Cassola   
 Orientador:  Edison Roberto Parise 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA) compreende desde a esteatose hepática (EH) isolada até a esteato-hepatite, sendo altamente 
prevalente.  Estima-se uma prevalência de 20% de EH na população geral dos EUA e Europa. A DHGNA tem sido classificada quanto à etiologia em causas primárias 
(diminuição da resistência à insulina e alterações no perfil lipídico e síndrome metabólica) e secundárias (nutrição parenteral prolongada, abetalipoproteinemia e uso de 
medicamentos, como amiodarona, nifedipina, corticosteróides, estrógenos sintéticos e tamoxifeno) 
O tamoxifeno é uma droga antiestrogênica não esteróide utilizada no tratamento e na prevenção da neoplasia de mama. É metabolizado no fígado, e alguns estudos 
sugerem sua associação com o desenvolvimento de EH. Alguns trabalhos aventam que o tamoxifeno, assim como algumas outras drogas (estrógenos sintéticos e 
corticosteróides), poderiam precipitar EH em pessoas predispostas por exacerbar a resistência periférica à insulina, obesidade central e DMNID. 
OBJETIVO: Investigar a prevalência de esteatose hepática em pacientes com neoplasia de mama em uso de tamoxifeno e avaliar sua correlação com parâmetros da 
síndrome metabólica e resistência insulínica. 
RESULTADOS: Foram avaliadas 104 pacientes com neoplasia de mama, das quais 80 estavam em uso de Tamoxifeno e 24 ainda não haviam iniciado o uso do 
mesmo. Todas as pacientes realizaram ultrassonografia abdominal e exames bioquímicos propostos. Observamos uma prevalência de esteatose hepática (EH) de 
51,9% nestas pacientes. Separando-as de acordo com o uso ou não do Tamoxifeno observamos que não houve diferença estatística em relação aos parâmetros 
clínicos (idade, circunferência da cintura, HAS, IMC). Quanto à média dos valores bioquímicos avaliados (AST, ALT, glicemia jejum, triglicérides, gama-GT, fosfatase 
alcalina, HDL, LDL, insulina e peptídeo C) somente o HDL-colesterol diferenciou os 2 grupos, mostrando-se mais elevado no grupo que não estava em uso da droga. 
Ainda comparando esses grupos observamos que a prevalência de EH no grupo que não estava em uso de tamoxifeno foi de 25%, estatisticamente inferior ao grupo 
em uso do Tamoxifeno, que foi de 60% (p<0,01). No entanto, esses grupos não diferiram quanto à presença de síndrome metabólica e resistência insulínica, avaliada 
através do HOMA-IR. As pacientes que estavam em uso de tamoxifeno (n=80) foram divididas em 2 grupos, de acordo com a presença (grupo I) ou ausência (grupo II) 
de EH à ultra-sonografia, que não diferiram quanto à idade e tempo de uso de medicação. No entanto, observamos que o grupo I apresentou média de valores 
estatisticamente mais elevados de AST, ALT e AST/ALT. Em relação aos parâmetros associados à SM e RI, o grupo I apresentou média de valores estatisticamente 
mais elevadas em relação ao IMC, circunferência da cintura, triglicérides, insulina, glicemia, peptídeo C e HOMA. Da mesma forma, esse grupo apresentou menores 
níveis de HDL-colesterol. Hipertensão arterial sistêmica estava presente em 38,7% (n=31) das pacientes em uso de tamoxifeno. No entanto, essa prevalência foi maior 
no grupo com EH (54% X 15,6%, p<0,01). Ainda em relação à presença de síndrome metabólica nas pacientes em uso de tamoxifeno, observamos que foi 
estatisticamente mais elevada no grupo com EH do que naquelas sem a doença (66,7% X 15,5%, p<0,01) 
DISCUSSÃO: Os resultados observados sugerem associação entre o uso de tamoxifeno e o desenvolvimento de EH, uma vez que mostra uma prevalência bem mais 
elevada ao observado na população geral (60% X 20%). Quando analisamos as pacientes com neoplasia de mama que não faziam uso da droga, observamos que a 
prevalência foi um pouco mais elevada que na população geral (25%), porém sem significância estatística. Também observamos correlação estatisticamente 
significante entre pacientes com EH e os parâmetros da síndrome metabólica e resistência insulínica, reforçando que nestas pacientes ocorrem alterações na 
sensibilidade e secreção de insulina. No entanto, quando comparamos as pacientes em uso de tamoxifeno, independentemente da presença de EH à USG, com 
aquelas que ainda não haviam feito uso da droga, observamos que não houve diferença estatisticamente significante em relação à presença de síndrome metabólica e 
RI avaliada através do HOMA-IR. Estudos têm mostrado que o tamoxifeno pode levar a obesidade visceral, com hipertrigliceridemia, com consequente EH. Por outro 
lado, outros trabalhos também mostram que mulheres com obesidade central, hipertrigliceridemia e aumento dos níveis de hormônios sexuais têm maior risco de 
desenvolvimento de neoplasia de mama. Em outro trabalho em foi pesquisada a incidência de EH em pacientes com câncer de mama, observou-se uma diferença 
estatisticamente superior ao grupo controle. 
Dessa forma, tudo leva a crer que pacientes com síndrome metabólica e alterações hormonais têm maior predisposição ao desenvolvimento de neoplasia de mama. 
Assim, o tamoxifeno poderia precipitar o aparecimento de EH em mulheres já predispostas à doença, por exacerbar a resistência periférica à insulina, obesidade 
central e DMNID. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 047404  
 
 Participantes: Nicolle Cassola, Raphael Sandes Solha, Marilisa Leite-Mor, Éder F. de Sousa, Jacob Sjzenfeld, Luiz Henrique Gebrim, João P. Neto, Thais H. F. 
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 Título: Prevalência de hipertensão arterial não difere nos estágios de doença renal crônica 
 Autores:  Nishimi, A.Y.; Lemos, M.M.; Pimentel, C.C.; Jancikic, A.D.B.; Sanches, F.M.R.; Draibe, S.A.; Canziani, M.E.F. 
 Bolsista: Alexandre Yukio Nishimi   
 Orientador:  Maria Eugênia Fernandes Canziani 
 Resumo: 
Objetivo: Avaliar o nível de pressão arterial de pacientes em diferentes estágios  da doença renal crônica (DRC). Métodos: Foram avaliados 114 pacientes com DRC 
acompanhados no ambulatório de uremia da UNIFESP, por meio da monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) de 24 horas. A função renal foi avaliada por 
meio do clearance de creatinina estimado pela fórmula de Cockcroft-Gault. Resultados: Dos 114 pacientes 17 (15%) estavam no estágio 2, 56 (49%) no estágio 3 e 41 
(36%) no estágio 4. As características demográficas e da pressão arterial (PA) seguem a seguinte ordem: Estágio 2; Estágio 3; Estágio 4 e p. Idade: 51,3 ± 8.8; 54,9 ± 
10,6; 57,0 ± 11,5 e 0,19. Sexo (M/F): 12/5; 35/21; 23/18 e 0,57. Cor (% de negros): 5,8; 21,4; 9,7 e 0,14. Diabetes Mellitus (%): 17,6; 28,5; 19,5 e 0,48. Número de 
drogas antihipertensiva: 2,58 ± 0,93; 2,75 ± 1,19; 2,90 ± 1,01 e 0,58.Sendo PAS= pressão arterial sistólica, PAD= pressão arterial diastólica e PP= pressão de pulso, 
temos: PAS total (mmHg): 124,9 ± 15,5; 128,0 ± 15,5; 127,3±15,8 e 0,77. PAD total (mmHg): 79,8 ± 10,9; 79,5 ± 10,5; 77,2 ± 9,4 e 0,47. PAS vigília (mmHg): 126,7 ± 
14,8; 129,0 ± 15,4; 128,3 ± 15,1 e 0,85. PAD vigília (mmHg): 81,1 ± 10,7; 80,4 ± 10,6; 78,0 ± 9,4 e 0,41. PAS sono (mmHg): 119,2 ± 19,7; 123,7 ± 18,2; 123,1 ± 20,3 
e 0,70. PAD sono (mmHg): 74,9 ± 13,2; 75,4 ± 10,9; 74,3 ± 11,3 e 0,90. Ausência de descenso noturno (%pac<10%): 41,17; 67,85; 60,97 e 0,14. PP (mmHg): 45,0 ± 
9,9; 48,5 ± 10,0; 50,1 ± 11,4 e 0,25.Vinte e dois dos 114 pacientes avaliados (19%) apresentavam PA não controlada, definida por PA maior que 140/90 mmHg, sendo 
12 % no estágio 2, 21% no estágio 3 e 19% no estágio 4 (p=0,65). Conclusão: Os resultados desse estudo mostraram que os níveis da pressão arterial encontravam-
se dentro da normalidade e que a PA dos pacientes nos estágios mais avançados da DRC foi semelhante àquela observada nos estágios iniciais. Em todos os 
estágios, entretanto, um número significativo de pacientes apresentou pressão arterial não controlada o que pode contribuir para piora da função renal e para o 
aumento do risco de mortalidade cardiovascular. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0545/05  
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 Título: Prevenção e orientação à Obesidade: Ação em praça pública 
 Autores:  Oliveira, K.C.; Verreschi, I.T.N. 
 Bolsista: Kelly Cristina de Oliveira   
 Orientador:  Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi 
 Resumo: 
Introdução: 
Em ação conjunta do Conselho Regional de Farmácia (CRF-SP), e Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), com a participação dos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), Psicologia e Educação Física, foi organizada a Campanha de Educação em Saúde: Prevenção e Orientação à 
Obesidade, com o objetivo de evitar os riscos da automedicação e orientar a população sobre alimentação saudável, atividade física, combate ao estresse e sobretudo 
chamar a atenção para a importância do acompanhamento médico. 
Considerada uma epidemia global pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é um importante fator de risco para doenças crônicas como hipertensão 
arterial, diabetes, câncer de cólon, disfunção ovariana e problemas cardiovasculares . De acordo com pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas, o Brasil é o maior 
consumidor mundial de medicamentos para emagrecer. A pesquisa descobriu também que o consumo de anfetaminas no país cresceu 100% entre 2001 e 2005 
(www.crf-sp.org.br). 
Metodologia: 
 O evento ocorreu no Vale do Anhangabaú – Centro de São Paulo, no dia 17/04/2007, das 8:00h ás 17:00 horas e 160 transeuntes participaram espontaneamente das 
atividades desenvolvidas. Aqueles interessados foram primeiramente atendidos por profissionais e estudantes do CRN, que verificavam a antropometria, mediam a 
circunferência abdominal, calculavam o Índice de Massa Corpórea (IMC= P/A2)  e encaminhavam ao setor médico (CREMESP) aqueles com IMC>25. Estes eram 
questionados quanto a possíveis morbidades relacionadas à obesidade, orientados quanto à alimentação e quando necessário encaminhados a UBS mais próxima do 
domicílio. Os dados idade e IMC e eram anotados, assim como as comorbidades referidas.  
Resultados e discussão: 
O número de pessoas encaminhadas e atendidas na área médica foi de 106, representando 66,3% do total de participantes. Com idades entre 10 e 75 (mediana 45) 
anos quanto a obesidade os participantes atendidos  classificaram-se em sobrepeso 38% (40), obeso I 35% (37), obeso II 13% (14) e obeso III 4% (4). 
Quanto à comorbidades, foram referidas por 33 (31%) dos participantes com a seguinte distribuição porcentual e absoluta:  hipertensão 76% (25);  diabetes 6% (2)  e  
outras patologias 18% (6). Destacou-se entre as mulheres atendidas a desinformação quanto aos cuidados básicos de saúde como ocorrência da obesidade e 
menopausa precoce  após laqueadura tubária aos 29 anos, o uso de contraceptivos orais na vigência de hipertensão arterial não tratada.  
Conclusão: 
A campanha revestiu-se de sucesso pelo número de pessoas atendidas e alertou para a necessidade de uma atuação sanitária específica. 
 
 Participantes: Kelly Cristina de Oliveira, Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi 
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 Título: Prótese Bipolar em pacientes com tumores ósseos do fêmur proximal: avaliação radiológica e 
funcional 

 Autores:  Maykeh, V.A.M.; Moraes, V.Y.; Viola, D.C.M.; Jesus-Garcia, R. 
 Bolsista: Victor Augusto Mendes Maykeh   
 Orientador:  Reynaldo Jesus Garcia Filho 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Dentre os sítios possíveis de tumores ósseos malignos, o fêmur proximal é o terceiro em freqüência, contribuindo com 5-10% do total de 
osteossarcomas. Diante das possíveis opções cirúrgicas, em tumores que não apresentam acometimento acetabular, o uso de prótese bipolar é opção terapêutica.  
Em nosso serviço, congruentemente com o que há na literatura mundial, utilizou-se de prótese bipolar em pacientes com tumores ósseos na região supracitada, 
incluindo população pediátrica, jovem, adulta e geriátrica.  
OBJETIVO: O objetivo do estudo em questão é caracterizar, sob aspectos radiológicos e funcionais, os pacientes com tumores ósseos malignos do fêmur proximal 
submetidos à cirurgia preservadora de membros com a utilização de prótese bipolar. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra compreendeu pacientes entre dez e noventa e cinco anos. Foram incluídos pacientes portadores de tumores ósseos primários e 
secundários do fêmur proximal submetidos à cirurgia preservadora de membros com ressecção tumoral e reconstrução com prótese bipolar. A coleta dos dados incluiu 
informações epidemiológicas e pessoais, além de características de particular interesse para a pesquisa, como: tipo histológico do tumor, tamanho da cabeça femoral 
da prótese, tamanho de seu acetábulo e corpo. Ainda está por realizar a avaliação de aspectos peri-operatórios radiográficos da região submetida ao procedimento 
prostético, assim como análise funcional, por meio de escala da Musculoskeletal Tumor Society. As análises serão feitas sob radiografias planas da pelve e serão 
graduadas de acordo com classificação em excelente, boa e insatisfatória. Tais dados, após levantamento próprio em andamento, serão submetidos à análise 
estatística, em que se pretende dividi-los em 2 grupos distintos, perfazendo um estudo do tipo caso-controle.   
RESULTADOS: A análise estatística tanto descritiva como analítica depende da obtenção de todos os dados propostos pela pesquisa. Tais dados, por problemas 
inerentes ao desenho do projeto inicial, encontram-se em processo de compilação.  Dessa maneira, ainda não foi possível a obtenção de resultados concretos. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: Embora nenhum resultado estatisticamente significante tenha sido obtido, espera-se que os resultados advindos do prosseguir da 
pesquisa caracterizem as complicações radiográficas e funcionais, para amostra brasileira, no que se relaciona a intervenção terapêutica proposta.  
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1847/06  
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 Título: Revisão dos Casos Clínicos de Síndrome Coronariana Aguda discutidos em reuniões da Disciplina 
de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo para elaboração de Roteiro de Condutas para 
Graduandos e Residentes 

 Autores:  Ferreira, D.B.; Carvalho, A.C.C.; Taniguchi, L.S. 
 Bolsista: Diogo Boldim Ferreira   
 Orientador:  Antonio Carlos de Camargo Carvalho 
 Resumo: 
Introdução:  
No Brasil, o infarto agudo do miocárdio é responsável por mais de 60.000 óbitos, sendo considerado a principal causa isolada de morte no país. Estima-se em 300 mil 
a 400 mil casos anuais, ou seja, a cada cinco a sete casos ocorre um óbito, o que confere a esta doença, nos dias atuais, elevada taxa de mortalidade, apesar dos 
inúmeros avanços terapêuticos obtidos nas últimas décadas. 
Os casos mais difíceis ou complicados de SCA são apresentados e discutidos nas reuniões mensais da Disciplina de Cardiologia. Dessa forma, consideramos esses 
casos fonte de importantes informações quanto ao procedimento e evolução de pacientes com SCA, relevantes, portanto, para a formação do graduando e do 
residente. 
 
Objetivos:  
1. Identificar e descrever os diversos tipos de apresentação de SCA; 
2. Elaborar roteiro didático e comentado dos diversos tipos de apresentação de SCA; 
3. Organizar um roteiro didático que compreenda todos os pontos importantes de SCA para ensino na graduação e residência de forma que o aprendizado não deixe 
de abordar os pontos essenciais para correta formação de profissional; 
 
Metodologia: Estudo retrospectivo e analítico-descritivo. Os dados serão obtidos a partir de informações presentes nos casos de pacientes apresentados nas reuniões 
clínicas da Disciplina de Cardiologia. Com base nas informações disponíveis, serão caracterizados em cada caso selecionado e identificado: anamnese, exame físico, 
exames complementares, condutas e evolução do paciente atendido. 
 
Resultados: Dos 60 casos disponíveis, foram analisados e 15 identificados e selecionados para serem descritos. O Roterio de condutas está dividido inicialmente em 
duas partes principais: Introdução e Caracterização e Discussão dos casos. 
Na primeira parte, foi dada a conceituação geral das principais manifestações de SCA e os primeiros procedimentos realizados no atendimento do paciente com 
suspeita de SCA, abordando-se métodos diagnósticos e a estratificação de risco desses pacientes com por meio da Classificação de Killip e Escore de riso TIMI 
(Thrombolysis in Myocardial Infarction). 
Na segunda parte, os casos foram divididos em grupos com relação ao aspecto de maior interesse a ser caracterizado e analisado: 
I. Apresentação clínica e laboratorial do paciente: 
I.a. Paciente com AI;  
I.b. Paciente com IAM sem supradesnivelamento de ST;  
I.c. Paciente com IAM com supradesnivelamente de ST;  
I.d. Paciente Diabético – apresentação clínica atípica. 
 
II. Conduta Terapêutica empregadas:  
II.a. Reperfusão Trombolítica;  
II.b. Angioplastia Coronária Percutânea Primária;  
II.c. Angioplastia Coronária Percutânea de Resgate;  
II.d. Cirurgia de Revascularização;  
II.e. Cirurgia de Revascularização – Óbito;  
II.f. Heparinização.  
 
III. Complicações da SCA:  
III.a.Comunicação Interventricular pós IAM; 
III.b. Bloqueio de Ramo Esquerdo;  
III.c. Choque Cardiogênico;  
III.d. Bradiarritmia – Óbito;  
III.e. Bloqueio atrioventricular total 
 
Conclusão: Apesar do amplo espectro de alterações que a SCA pode provocar, com os casos selecionados, conseguimos tratar das principais e mais comumente 
observadas no atendimento de emergência, com a finalidade de tornar o roteiro de condutas um meio prático de aprendizado para graduandos e residentes. 
 
 Participantes: Diogo Boldim Ferreira, Antonio Carlos de Camargo Carvalho, Lincoln Seiji Taniguchi 
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 Título: SITUAÇÃO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM PEDIATRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, 1996-2002 

 Autores:  Tartuci, J.S.; Silva, E.M.K.; Puccini, R.F. 
 Bolsista: Juliana Saito Tartuci   
 Orientador:  Edina Mariko Koga da Silva 
 Resumo: 
Introdução: São escassos os estudos que analisam a situação real da profissão médica no Brasil. Diante desse cenário, é necessário refletir acerca da formação e 
prática médica por meio do estudo de seus agentes, ou seja, dos profissionais em medicina. Objetivo: Avaliar a inserção no mercado de trabalho e a satisfação 
profissional dos egressos do Programa de Residência Médica em Pediatria da UNIFESP e comparar com egressos dos programas de residência médica das áreas de 
Clínica Médica, Gineco-Obstetrícia e Cirurgia. Métodos: Tipo de estudo: Transversal analítico; Local: Universidade Federal de São Paulo; População: Egressos do 
Programa de Residência Médica em Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia que finalizaram o programa de residência de acesso direto em 
1996, 1998, 2000 e 2002; Total da Amostra: 181 profissionais; Instrumento: Questionário estruturado a ser respondido por meio eletrônico (e-mail), correio ou entrevista 
pessoal/ telefone. Resultados: Do cadastro obtido na Comissão de Residência Medica da UNIFESP foi possível obter apenas o endereço dos profissionais. Assim, 
foram enviadas 181 correspondências com envelope selado para resposta. Do total, 23 retornaram por mudança de endereço e foi obtida resposta de apenas 7 
profissionais. Foi solicitado ao CRM de São Paulo os dados residenciais desses profissionais, sendo necessária a autorização dos mesmos para o fornecimento. Até o 
momento não foi obtida nenhuma resposta. Devido ao baixo retorno iniciou-se uma segunda fase de busca ativa na internet  de endereços eletrônicos e telefones 
atualizados para entrevista. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 01382/06  
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 Título: Uso do Sildenafil na Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) 
 Autores:  Monteiro, M.P.A.; Neves, C.; Descio, M.; Tufik, S. 
 Bolsista: Marina Pinhas Ariza Monteiro   
 Orientador:  Suely Steinschreiber Roizenblatt 
 Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo determinar o efeito do uso do Sildenafil 50mg, um vasodilatador pulmonar preferencialmente, nos parâmetros do sono, pressão arterial 
(PA) e marcadores endoteliais 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 (basal). 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 pressão arterial foi avaliada com BeatScope 1.0TM (TNO) 
e também foram analisados quanto a alterações dos marcadores endoteliais. Os resultados mostram que, em comparação com o placebo, o Sildenafil diminuiu 
significativamente a variação na pressão arterial durante as apnéias (0.43 ± 0.10 vs 0.20 ± 0.04, t=-8.7, p<.001). As concentrações plasmáticas de NO e de endotelina 
aumentaram após o uso de Sildenafil em comparação com o placebo para ambos os marcadores (ANOVA F mostrou p<0.001). Este estudo concluiu que, em 
pacientes com SAHOS grave, uma dose oral única de Sildenafil 50 mg logo antes de dormir impede a variação da pressão arterial durante as apnéias. O aumento na 
endotelina pode estar relacionado ao efeito vasodilatador dependente de NO. 
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 Título: Utilidade da Velocidade de Onda de Pulso (VOP) na avaliação e estratificação de risco para 
Síndromes Coronarianas Agudas 

 Autores:  Gallardo, F.P.; Milani, A.N.; Aquino, A.P.A.O.; Fonseca, F.A.H. 
 Bolsista: Fernanda Pires Gallardo   
 Orientador:  Francisco Antonio Helfenstein Fonseca 
 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. No atual momento estamos com extrema dificuldade na captação 
de voluntários para o estudo, visto que o Laboratório Central não nos permite, desde o começo do ano, realizar a coleta de sangue no local do estudo. Os pacientes 
não aceitam em passar por longa fila de espera apenas para coleta, além de realizar a VOP em dia separado. Estamos tentando resolver esse problema, mas até 
agora a única maneira (pagar pelos exames) é muito dispendiosa. 
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 Título: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS EM MULHERES TRANSPLANTADAS 
 Autores:  Sanches, T.F. 
 Bolsista: Tatila Ferreira Sanches   
 Orientador:  Cristina Aparecida Falbo Guazzelli 
 Resumo: 
Introdução: Os crescentes avanços da medicina na área de transplantes de órgãos sólidos têm aumentado a sobrevida de muitas mulheres em idade reprodutiva, fato 
este que leva também a uma crescente preocupação quanto à qualidade de vida destas pacientes, o que envolve atividade sexual e capacidade reprodutiva normais. 
Algum tipo de disfunção sexual acomete cerca de 30% de todos os receptores de órgãos sólidos após realização do transplante. Entretanto, a maioria das mulheres 
em idade fértil recupera suas funções menstruais e fertilidade, o que torna imprescindível a escolha de um método contraceptivo logo após a cirurgia, já que a gravidez 
deve ser evitada por 6 (seis) a 12 (doze) meses após a cirurgia e em períodos de rejeição, quando é necessário o uso de altas doses de múltiplos imunossupressores 
que predispõem a infecções e a riscos para a saúde fetal. Todavia, a prescrição de método anticoncepcional não é tarefa fácil, pois devem ser analisadas 
considerações quanto aos eventos adversos e em relação a vulnerabilidade do órgão transplantado. Também devem ser avaliadas as possíveis interações 
medicamentosas entre os métodos prescritos, imunossupressores e outras drogas utilizadas pela paciente.  
Objetivo: O propósito deste estudo foi avaliar a orientação, o conhecimento e o uso de métodos anticoncepcionais nos períodos pré e pós-transplante das pacientes 
dos Serviços de Transplantes Hepático, Renal e Cardíaco da Universidade Federal de São Paulo, e integrar estes setores ao de Planejamento Familiar, da mesma 
Universidade. 
Pacientes e Métodos: Foram avaliadas, no período de setembro de 2006 a abril de 2007, 213 (duzentos e treze) mulheres transplantadas, com idades entre 10 (dez) e 
50 (cinqüenta) anos e em período reprodutivo, em acompanhamento nos serviços acima citados, através da aplicação de questionário que incluiu, entre outras 
variáveis, o padrão de ciclos menstruais, as práticas anticoncepcionais e a orientação sobre os mesmos nos períodos anterior e posterior ao transplante. Dentre estes 
questionários, 200 (duzentos) foram realizados com mulheres transplantadas renais, 8 (oito) com transplantadas hepáticas e 4 (quatro) com transplantadas cardíacas.   
Resultados: Como o estudo continua em andamento, os resultados obtidos até o momento são parciais e incluem apenas 185 (cento e oitenta e cinco) mulheres 
transplantadas renais. Destas, apenas 47,5% receberam orientação sobre métodos anticoncepcionais após o transplante, sendo que, dentre estas, 47,7% foram 
orientadas a utilizar somente camisinhas ou a recorrer a métodos definitivos tais como laqueadura ou vasectomia para anticoncepção ou, até mesmo, orientadas a não 
utilizar nenhum anticoncepcional.  Ao final do trabalho, o total dos resultados obtidos será analisado quantitativa e qualitativamente através de correto estudo 
estatístico. 
Discussão: Até o presente momento, pode-se concluir que ainda há insegurança por parte dos profissionais da saúde responsáveis pelas pacientes dos serviços de 
transplantes da Universidade Federal de São Paulo quanto à orientação e prescrição de métodos anticoncepcionais. Esses resultados reforçam a necessidade de 
integração destes serviços ao de Planejamento Familiar, da mesma Universidade, tanto para a correta prescrição às pacientes, bem como para estímulo ao 
intercâmbio de informações entre as especialidades, visando sempre abranger, da forma mais completa possível, a saúde e qualidade de vida das pacientes 
transplantadas. Entretanto, convém lembrar que a pesquisa não foi finalizada, o que, conseqüentemente, poderá mudar os resultados finais. 
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 Título: Vacina anti-varicela em crianças com lupus eritematoso sistêmico- imunogenicidade e segurança 
 Autores:  Marchetti, L.C.; Hilário, M.O.E; Terreri, M.T.; Morais-Pinto, M.I.; Barbosa, C.M.P.L. 
 Bolsista: Lucas Cese Marchetti   
 Orientador:  Maria Odete Esteves Hilário 
 Resumo: 
O Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença crônica, decorrente de processo auto-imune. Além dos pacientes apresentarem imunossupressão pela própria 
doença, eles necessitam de terapia imunossupressora. A varicela é uma doença endêmica, com alta incidência na população pediátrica e o contágio é muito freqüente. 
Há evidências de que a maior freqüência de herpes zoster em pacientes com LES está relacionada a uma diminuição da imunidade celular específica ao vírus da 
varicela. Como regra geral, os imunossuprimidos não devem receber vacinas com vírus vivos. Porém, seria extremamente útil vaciná-los em situação de menor risco 
(fora de atividade da doença), com doses baixas de imunossupressores e/ou de corticoesteróides. Devido à falta de estudos sobre a vacina anti-varicela em crianças e 
adolescentes com LES nos propusemos avaliar a imunogenicidade e a segurança da vacina neste grupo. O estudo será prospectivo, os pacientes e os controles serão 
submetidos à avaliação clínica, realização de hemograma, imunofenotipagem de linfócitos, sorologia basal e avaliação da imunidade celular específica para varicela, 
através da dosagem de interferon gama, antes e depois de uma dose de vacina anti-varicela Biken, respeitados os critérios de segurança. Neste primeiro ano, 
adquirimos os reagentes, desenvolvemos e padronizamos o método para a imunidade celular específica para varicela, além de titularmos os novos reagentes a serem 
utilizados no perfil fenotípico de células do sangue periférico e no ensaio imunoenzimático para avaliação de imunidade humoral. Os resultados iniciais mostraram-se 
coerentes, indicando que os testes laboratoriais estão adequados. Em relação à segurança da vacina, nenhum paciente apresentou qualquer evento adverso até o 
momento. Embora demorada esta etapa de padronização dos métodos e organização da coleta e vacinação é fundamental para o sucesso da pesquisa. Neste e no 
próximo ano daremos continuidade à coleta e vacinação já iniciadas, procedendo a análise dos resultados. 
 
 Participantes: Lucas Cese Marchetti, Maria Odete Esteves Hilário, Maria Teresa Terreri, Maria Isabel de Moraes Pinto, Cassia Maria Passarelli Lupoli Barbosa 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Aplicada 

247 

 

 Título: Valor Preditivo do Escore de Framingham e dos Critérios de Síndrome Metabólica em Diabéticos 
 Autores:  Pereira, V.S.; Rodgerio, T.; Relvas, W.G.M.; Helfenstein, T.; Pinto, L.E.S.A.; Ihara, S.S.M.; Fonseca, F.A.H.; Izar, M.C.O. 
 Bolsista: Vania Sanches Pereira   
 Orientador:  Maria Cristina de Oliveira Izar 
 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 82 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 14 (17,1%) 
eventos primários e 19 (23,2%) secundários. Eventos primários predominaram nos pacientes com IM prévio (78,6%) e 21,4% em diabéticos sem aterosclerose. Apenas 
um evento ocorreu em paciente não portador de SM (3,0%) enquanto nos pacientes com SM ocorreram 32 eventos (97,0%). Os eventos foram: uma morte 
cardiovascular (3,0%), três mortes por qualquer causa (9,1%), três recorrências de infarto (9,1%), sete mortes por doença coronariana (21,2%), nove casos de angina 
de peito (27,3%), sete internações por DAC (21,2%) e três AVC (9,1%). O tempo médio entre a primeira e a segunda visita foi de 4,43 ± 0,51 anos. 
Conclusões: Em diabéticos existe uma alta taxa de eventos cardiovasculares (40% 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. 
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 Título: VERRUGAS VIRAIS VULGARES NOS IMUNOCOMPROMETIDOS: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 Autores:  Yamashiro, A.S.; Martelli-Marzagão, F.; Ogawa, M.M.; Porro, A.M.; Tomimori, J. 
 Bolsista: Alberto Shodi Yamashiro   
 Orientador:  Jane Tomimori Yamashita 
 Resumo: 
O papilomavírus humano (HPV) causa proliferação celular no epitélio escamoso cuja tradução clínica são as verrugas, que acometem diversas localizações 
anatômicas. Os pacientes imunocomprometidos, como os receptores de transplante renal (RTR) sob uso constante de medicação imunodepressora, apresentam 
elevada prevalência de lesões cutâneas por HPV.  
O estudo teve como objetivos o estabelecimento dos critérios clínicos e histopatológicos para diagnóstico de verruga vulgar nos RTR e a avaliação da prevalência dos 
tipos de HPV nas verrugas vulgares, relacionando-os com os tipos carcinogênicos. 
Casuística: foram incluídos pacientes do Hospital São Paulo/UNIFESP com as seguintes características: idade ≥ 18 anos, ambos os sexos, lesões com diagnóstico 
clínico de verruga vulgar em qualquer parte da pele (exceto região genital) e sem tratamento específico há pelo menos 1 mês. 
Coleta do material: através da anestesia local com lidocaína, a lesão de verruga vulgar foi retirada por “shaving”, seguido de eletrocoagulação. Parte do material foi 
armazenado em freezer a -70ºC e a segunda parte foi incluída em parafina e corada com hematoxilina-eosina. 
Análise através de técnicas de biologia molecular: estudos-piloto vêm sendo realizados com o material coletado. A técnica utilizada consiste na deteccção do DNA do 
HPV através da Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR), utilizando-se primers universais MY09 e MY11, que amplificam a grande maioria dos tipos de HPV. Na 
ausência da banda específica para HPV, amplificam-se as amostras com primers específicos para um segmento da cadeia beta da globina 3 e 4.  Nos resultados 
negativos, amplifica-se os primers RK91.  
Até o presente momento coletamos o material de 24 RTR, apresentando clinicamente verruga vulgar de provável etiologia viral. Foram consideradas lesões papulosas 
de superfície queratósica e verrucosa, não sendo incluídas as verrugas planas, filiformes e condilomas acuminados. Entre os RTR, 3 pacientes foram excluídos do 
protocolo pois apresentavam queratose seborréica no histopatológico. Isso demonstra a dificuldade do diagnóstico clínico nos transplantados, principalmente em 
decorrência do grande número de lesões apresentadas por estes pacientes. 
Os RTR com verruga viral (n=21) apresentaram idade média de 47,4 anos (entre 18 a 67 anos); e tempo de transplante de 78,0 meses (entre 7 meses a 278 meses). 
Nesta população, a verruga vulgar não incidiu em adultos jovens (somente 2 doentes tinham menos de 30 anos) e em pacientes na fase de indução. A literatura 
também relata a maior incidência de verrugas virais nas fases tardias (fase de manutenção). Com relação ao sexo e ao tipo de tranplante não houve diferença, pois 11 
eram do sexo feminino e 13 indivíduos haviam recebido o rim de doador vivo. O tempo médio de aparecimento de lesão relatado pelos pacientes foi de 23,9 meses 
(entre 1 a 120 meses). A verruga pré-existente, antes mesmo do transplante foi relatada por 2 pacientes. Entretanto temos que lembrar que o indivídulo com 
insuficiência renal crônica também apresenta certo grau de imunodepressão. 
A análise clínica demonstrou que a maioria apresentava lesões múltiplas (n=16, 76,2%), apenas 5 apresentavam lesão única (23,8%) e outros 5 doentes tinham mais 
que 20 lesões (ou incontáveis). O local onde foram coletadas as amostras foram: membros superiores (n=12, 57,1%), membros inferiores (n=4, 19,0%), segmento 
cefálico (14,3%) e tronco (n=2, 9,5%). Estes dados demonstram que em decorrência da imunodepressão estes pacientes apresentam múltiplas lesões, muitas delas 
confundindo-se com lesões pré-neoplásicas como queratoses actínicas. As lesões incidem na sua maioria nas áreas expostas, sujeitas a microtraumatismos e 
exposição solar. 
A análise histológica demonstrou a presença de hiperqueratose em todos os casos (100,0%), refletindo os achados clínicos. Um paciente não apresentou 
papilomatose, caracterizando verruga vulgar, em decorrência da coilocitose. Alguns pacientes apresentaram importante coilocitose (n=6). Os grânulos de querato-
hialina grosseiros estavam presentes em quase a totalidade (n=20), exceto no material classificado como verruga plana. Entretanto observamos que alguns pacientes 
apresentavam alteração mais discreta deste achado característico da verruga vulgar. Os corpos hialinos também foram encontrados, podendo ser indício de apoptose 
ou formação de células disqueratósicas, característica de processos pré-malignos. 
Os resultados preliminares do estudo molecular realizados em 19 RTR apresentaram positividade para o primer RK91 em 5 RTR, sendo destes 4 positivos para MY09 
e MY11, apesar da positividade para beta-globulina na totalidades dos casos estudados, sugerindo a presença de material genético na amostra. Portanto, novos 
primers deverão adicionados a esta pesquisa. 
Os RTR apresentam verrugas vulgares que se caracterizam por sua multiplicidade e polimorfismo. Elas apresentam evolução crônica e são frequentes nos pacientes 
em fase de manutenção, com baixas doses de imunossupressores. Os tipos carcinogênicos foram encontrados nesta amostra, entretanto novos tipos de HPV devem 
ser pesquisados. 
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 Título: Absorção de D-xilose e morfometria intestinal de ratos em crescimento com colestase obstrutiva 
 Autores:  Reis, F.R.S.; Speridião, P.G.L.; Freitas, K.C.; Vigliar, R.; Morais, M.B. 
 Bolsista: Fatima Regina Silva Reis   
 Orientador:  Mauro Batista de Morais 
 Resumo: 
Introdução: considerando a má absorção intestinal que a doença hepática promove, é importante conhecer a absorção e a morfometria da mucosa intestinal na 
presença de colestase. Objetivos: avaliar a absorção de D-xilose e realizar morfometria de intestino delgado em ratos com colestase obstrutiva. Métodos: foram 
estudados 24 ratos machos Wistar-EPM, sendo 12 animais submetidos à ligadura e transeccção das vias biliares extra-hepáticas (operado), e os outros 12 animais, 
submetidos apenas ao procedimento cirúrgico simulado (controle). Os animais foram colocados em gaiolas metabólicas e alimentados com ração AIN 93G, aferindo-se 
a ingestão alimentar diariamente. Os animais foram acompanhados por 4 semanas e ao final do estudo foi administrada solução de D-xilose a 10% na proporção de 
0,05g/100g de peso corporal e a urina foi coletada por um período de 5 horas. Após o sacrifício, o peso do fígado fresco foi aferido e foram retirados fragmentos para 
análise histológica. Também foram retirados fragmentos do jejuno e íleo e conservados em formol, para posterior análise morfométrica. Resultados: observou-se que 
os animais submetidos à cirurgia de ligadura e transecção das vias biliares apresentavam colúria e acolia fecal. O peso corporal dos animais no início do estudo não 
mostrou diferença estatisticamente significante (p=0,661) entre os grupos operado e controle. Os animais do grupo operado apresentaram média de ingestão alimentar 
(302,56+/-35,99g) menor em relação ao grupo controle (356,99+/-21,92g), sendo a diferença estaticamente significante (p<0,001). O grupo operado apresentou 
mediana (percentil 25 e 75) de peso corporal final de 171,0g (162,6-176,0), o que foi menor que o grupo controle, que apresentou 196,0g (192,65-203,75), com 
diferença estatisticamente significante (p<0,001). A média do percentual do peso do fígado fresco em relação ao peso corporal dos animais do grupo operado (7,79+/-
0,52%) foi maior em relação a dos animais do grupo controle (6,70+/-0,54%), com diferença estaticamente significante (p<0,001). A média do volume urinário no grupo 
operado foi de 1,77+/-0,91mL e no grupo controle foi de 1,83+/-0,75mL, não havendo diferença estatisticamente significante (p=0,874). O percentual de D-xilose 
recuperada na urina expressa pela mediana (percentil 25 e 75) foi de 7,79% (5,80-8,63) para o grupo operado e 15,37% (9,48-24,04) para o grupo controle, havendo 
diferença estatisticamente significante (p=0,048). Conclusões: O grupo operado apresentou menor ingestão alimentar e menor peso corporal final, contudo apresentou 
maior peso do fígado em relação ao peso corporal. A menor recuperação de D-xilose na urina do grupo operado em relação ao grupo controle indica que os ratos com 
colestase apresentam comprometimento da absorção intestinal. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1877/06  
 
 Participantes: Fatima Regina Silva Reis, Patrícia da Graça Leite Speridião, Karine de Cássia Freitas, Renata Vigliar, Mauro Batista de Morais 
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 Título: Alfa 1, 4 - glucosidase ácida (GAA): Diagnóstico da Doença de Pompe em gotas de sangue em 
papel de filtro(GSPF). 

 Autores:  Domingues, A.F.S.; Muller, K.B.; Martins, A.M.; D’Almeida, V. 
 Bolsista: Alice Fernanda Sampaio Domingues   
 Orientador:  Vânia D'Almeida 
 Resumo: 
A doença de Pompe, provoca acúmulo generalizado de glicogênio dentro dos lisossomos devido a uma desordem do metabolismo deste carboidrato, resultante de 
defeitos na atividade da hidrolase lisossomal α-1,4 glicosidase ácida nos afetados. Essa desordem é transmitida geneticamente, por um traço autossômico recessivo, 
podendo ser caracterizados dois principais quadros clínicos; a forma grave e a forma branda. Entre os dois extremos existem inúmeras manifestações clínicas 
intermediárias. O objetivo desse trabalho é ampliar o número de amostras que compõe a nossa curva de normalidade e iniciar o processo de identificação de pacientes 
através da técnica de dosagem da enzima α 1,4 glicosidase ácida em gota de sangue seca em papel de filtro (GSPF) por análise comparativa. A metodologia desse 
trabalho, propõe a dosagem das enzimas ácida (AaG), ácida inibida (AaGIA), neutra (NaG), e seus respectivos brancos para cada amostra em GSPF. A interação do 
substrato 4-metilumbeliferil- α -D-glucopiranosídeo e as enzimas da amostra dará origem ao produto 4-metilumbeliferona que será quantificado por meio de 
fluorescência (emissão 355 nm e excitação 460 nm). O diagnóstico é realizado a partir dos dados da relação feita entre a NaG e a AaGIA e da % de inibição, sendo os 
valores de indivíduos normais com a relação NaG/AaGIA menor que 30 e inibição menor que 90%. Foram dosadas, até o momento, as enzimas em 22 voluntários, 
complementando as 152 dosagens anteriores. Obtivémos os seguintes resultados: relação NaG/AaGIA igual a 13,10 ± 4,07 e % inibição 71,91 ± 6,36 (média ± DP). 
Até o momento foram dosadas 83 amostras de pacientes que eram suspeitos de serem portadores da Doença de Pompe. Desses suspeitos 12 tiveram o diagnóstico 
confirmado através do método GSPF. A detecção precoce da Doença de Pompe permite o tratamento dos pacientes com melhor prognóstico para os mesmos e 
possibilidade de evitar a progressão do dano causado nos tecidos. 
 
Apoio Financeiro: CNPq (PIBIC), AFIP e GENZYME do Brasil 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0384/05  
 
 Participantes: Alice Fernanda Sampaio Domingues, Karen B. Muller, Ana Maria Martins, Vânia D´Almeida 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Experimental 

251 

 

 Título: Alterações induzidas pela sepse da resposta motora mediada pelos nervos simpáticos em músculos 
lisos de ratos 

 Autores:  Mitsunaga, K.; Caricat-Neto, A.; Liberatore, A.M.A.; Galvão, K.M.; Koh, I.H.J. 
 Bolsista: Keila Mitsunaga   
 Orientador:  Ivan Hong Jun Koh 
 Resumo: 
A sepse é uma síndrome complexa, de origem infecciosa, causada pela resposta inflamatória sistêmica descontrolada e caracterizada por manifestações múltiplas 
capazes de determinar disfunção ou falência múltipla de órgãos e morte. Visto que os efeitos da sepse sobre a transmissão nervosa central e periférica são pouco 
conhecidos, decidimos estudar a transmissão autonômica em um músculo liso rico em nervos simpáticos (ducto deferente, DD) de animais submetidos à sepse. Para 
tanto, injetou-se na veia jugular de ratos Wistar-EPM (machos, 12 semanas de idade) 1ml/100g da solução contendo Escherichia coli (10 a sétima, 10 a nona UFC/ml) 
(Grupo Sepse) ou solução fisiológica 0,9% (Grupo Controle). Após 2 hs, os DD foram cirurgicamente removidos e montados em banho de órgãos isolados para o 
estudo das contrações mediadas pelos nervos simpáticos induzidas por estimulação elétrica transmural (EET, 0,1-30Hz, 1ms, 60V). Nos grupos controle e sepse, o 
perfil das contrações por EET variou de acordo com freqüência dos pulsos elétricos. Os pulsos de 0,1 a 1 Hz induziram contrações monofásicas, rápidas (pico em 2 
seg) e sensíveis ao bloqueador dos P2-purinoceptores Suramin 10 a menos seis molar (contração pelo ATP ou purinérgica). Os pulsos de 2 a 20 Hz induziram 
contrações bifásicas, caracterizadas por um componente inicial rápido sensível ao Suramin 10 a menos seis molar (contração purinérgica) e outro componente tardio 
sustentado sensível ao bloqueador dos alfa-adrenoceptores Prazosin 10 a menos seis molar(contração pela noradrenalina ou noradrenérgica). Todas as freqüências 
estudadas (0,1 a 20 Hz) induziram resposta contrátil no grupo controle (n=6). Em contraste, algumas freqüências falharam em induzir resposta no grupo sepse (n=6). 
As contrações purinérgicas foram significativamente menores no grupo sepse do que no grupo controle, em todas as freqüências estudadas. As contrações 
purinérgicas induzidas por freqüências baixas de EET (0,1 a 1 Hz) encontram-se ausentes no grupo sepse. As contrações noradrenérgicas também foram menores no 
grupo sepse do que no grupo controle. Estes resultados sugerem que a resposta motora mediada pelos nervos simpáticos em músculos lisos encontra-se alterada em 
animais submetidos à sepse aguda. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0995/04  
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 Título: AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE TRICOTOMIA NOS NÍVEIS SÉRICOS DE CORTICOSTERONA 
 Autores:  Locali, R.F.; Matsuoka, P.K.; Almeida, L.S.; Ferreira, L.M.; Cavassani, S.S.; Oliveira-Júnior, I.S.; Hochman, B. 
 Bolsista: Rafael Fagionato Locali   
 Orientador:  Bernardo Hochman 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A tricotomia é um procedimento pré-operatório comum para prevenção de complicações infecciosas e/ou decorrentes da inclusão de pêlo na área que 
será submetida à cirurgia. Em modelos experimentais, esse procedimento é corriqueiro e, por vezes, omitido na metodologia, de maneira que suas repercussões no 
experimento não são consideradas nos resultados no estudo.  
OBJETIVO: Avaliar o nível de corticosterona (CORT) sérico de animais submetidos ao procedimento de tricotomia. 
MÉTODOS: Foram utilizados 45 ratos adultos jovens, machos (Wistar EPM-1, 320 a 380g), submetidos, após anestesia, ao procedimento de tricotomia de dorso e 
retalho cutâneo randômico de MacFarlane. Esses animais foram randomizados e alocados em três grupos: G1 - tricotomia por máquina elétrica, G2 - tricotomia por 
arrancamento bidigital e G3 - tricotomia por creme depilatório. De cada animal coletaram-se duas amostras de sangue arterial, por cateterização da carótida, antes 
(PRÉ) e após (PÓS) o procedimento. Estas amostras foram centrifugadas e analisadas no Laboratório de Esteróides da UNIFESP. Utilizou-se o teste de ANOVA para 
comparação das médias e desvio-padrão, com nível de significância de 5%. 
RESULTADOS: A comparação dos valores PRÉ não mostrou diferença estatística (G1: 446±5,6; G2: 448±7,3; G3: 426±4,3). No entanto, a avaliação dentro do mesmo 
grupo e entre os grupos demonstrou diferença significante (G1PRÉ vs G1PÓS [446±5,6 vs 608±10,6]; G2PRÉ vs G2PÓS [448±7,3 vs 1534±5,3; G3PRÉ vs G3PÓS 
[426±4,3 vs 585±3,6]). 
CONCLUSÃO: A tricotomia por arrancamento bidigital aumentou, significativamente, os níveis sérico de corticosterona. Os dados sugerem uma ativação do eixo 
hipotálamo-hipofisário-adrenal em resposta a uma situação de estresse, demonstrando uma repercussão sistêmica do procedimento. Portanto, o método de tricotomia 
interfere na homeostase local e sistêmica. 
 
 Participantes: Rafael Fagionato Locali, Priscila Katsumi Matsuoka, Ludmila Santiago Almeida, Lydia Masako Ferreira, Sâmia Santos Cavassani, Itamar Souza 
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 Título: Avaliação de Eficácia e Segurança de Injeção Justaescleral Posterior de Acetato de Anecortave em 
pacientes com degeneração macular relacionada à idade. 

 Autores:  Kajimoto, M. 
 Bolsista: Mayra Kajimoto   
 Orientador:  Michel Eid Farah 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: 
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é o transtorno mais comum no grupo de causas não evitáveis de inaptidão visual. Estimativas conservadoras 
consideram que o número de pacientes com DMRI que são cegos ou muito incapacitados visualmente chega a aproximadamente 8 milhões ao redor do mundo. Este 
problema, de alguma forma ou de outra, 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). Não há nenhum dado comparável para outros grupos étnicos.    
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 tipicamente 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. Um ensaio clínico em andamento e um estudo já terminado avaliam a eficácia do Acetato de Anecortave 
na inibição do crescimento de lesões NVC subfoveais em pacientes com DMRI. Um total de 264 pacientes recebeu pelo menos uma injeção Justaescleral posterior de 
Acetato de Anecortave ou placebo. Nenhum evento de segurança significativo foi relatado ou associado ao Acetato de Anecortave ou ao procedimento de injeção.   
MÉTODOS E OBJETIVOS: 
Aproximadamente 150 pacientes (para alcançar 122 pacientes avaliáveis) com neovascularização coroidal subfoveal devido a degeneração macular relacionada à 
idade 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 justaescleral 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. 
Objetivos:  
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. 
RESULTADOS: 
Os resultados da eficácia deste novo agente angiogênico somente serão disponíveis ao término do estudo de 2 anos de duração quando então serão revelados os 
códigos do estudo mascarado.(Até o período de entrega deste resumo, os códigos do estudo mascarado ainda não foram revelados) 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0808/02  
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 Título: Avaliação de Fas Solúvel no Sangue Materno e de Cordão Umbilical 
 Autores:  Moreira, J.R.; Daher, S.; Mattar, R.; Bevilacqua, E.; Guimarães, A.J.; Dalboni, M.A. 
 Bolsista: João Ricardo Moreira   
 Orientador:  Silvia Daher 
 Resumo: 
Introdução: A apoptose desempenha papel crítico na fisiologia da placenta.  Entre as diversas moléculas envolvidas neste processo destacam-se o complexo Fas-Fas-
L. Além de estarem expressas na superfície celular, as moléculas Fas também se apresentam na forma solúvel – sFas  A interação sFas e Fas –L causa  inativação  
do sistema Fas/FasL, caracterizando o efeito antiapoptótico de sFas. Nossa hipótese é de que no trabalho de parto o processo de apoptose placentária esteja bastante 
ativado, com o objetivo de avaliar esta questão, nós determinamos os níveis séricos de sFas  em sangue materno e de cordão umbilical de gestantes no momento do 
parto. 
 
Métodos: O grupo de estudo foi composto por 36 mulheres com gestações a termo sem intercorrências e como grupo controle foram selecionadas 36 mulheres não 
gestantes. Foram coletadas amostras de sangue venoso das gestantes no momento do parto espontâneo por via vaginal, dos seus respectivos cordões umbilicais de 
seus respectivos neonatos e do grupo controle. A concentração sérica de sFas foi determinada por método imunoenzimático , utilizando o kit BD Pharmingen. A análise 
estatística foi realizada aplicando-se o teste t de Student  e o  coeficiente de correlação de Person, tendo sido adotado o nível de significância de p ≤ 0,05 
  
Resultados: Os níveis séricos de sFas das parturientes foram significantemente mais elevados do que os observados nas não gestantes (812,42 pg/ml e 502,48 pg/ml, 
respectivamente, p<0,001). E ainda, as concentrações de sFas no soro materno foram significantemente maiores do que as determinadas no sangue de cordão 
umbilical ( 812, 42 pg/ml e 413, 53 pg/ml, respectivamente, p,0,001). Não foi observada correlação entre os níveis séricos do sFAs materno e dos respectivos cordão 
umbilical (r=0,2318;  p=0,1737). 
 
Conclusão: Os níveis séricos de sFas aumentam nas mulheres no momento do parto vaginal a termo, provavelmente como mecanismo compensatório para a intensa 
atividade apoptótica da placenta. O soro do cordão umbilical, entretanto, não expressa a mesma reação. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0601/04  
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 Título: Avaliação do metabolismo oxidativo e viabilidade de células HL-60 por citometria de fluxo 
 Autores:  Nakamishi, R.; Ferrari, G.L.; Ribeiro, A.B.; Dalboni, M.A.; Quinto, B.M.R. 
 Bolsista: Renata Nakamishi   
 Orientador:  Artur Beltrame Ribeiro 
 Resumo: 
A insuficiência renal crônica terminal (IRCT) é caracterizada pela retenção progressiva de um grande número de compostos denominados toxinas urêmicas, que se 
acumulam no soro de pacientes urêmicos devido à redução de sua depuração pelos rins ou possivelmente pelo aumento de sua síntese na uremia ou durante o 
tratamento dialítico. Nesta patologia ocorrem alterações imunológicas, envolvendo a apoptose, fagocitose e o metabolismo oxidativo dos leucócitos polimorfonucleares 
(PMNs). Além disso, também tem sido relatado que os PMNs de pacientes com IRC quando estimulados por FMLP podem ou não gerar radicais de oxigênio, sendo 
assim, o FMLP pode ser utilizado como um estimulador para analisar a função celular de PMNs 
Espécies reativas de oxigênio (EROs) são encontradas em todos os sistemas biológicos e são constantemente geradas dentro das células por seu processo 
metabólico. Eles participam diretamente dos mecanismos fisiopatológicos que determinam a continuidade e as complicações presentes nestes processos e podem agir 
como um mensageiro secundário para estimular morte celular por apoptose ou necrose. 
A linhagem das células HL-60 é advinda de uma leucemia promielocítica aguda, e tem sido utilizada como modelo para analisar algumas funções celulares em vários 
estudos, portanto, nosso objetivo  foi estudar se as células HL-60 podem ser utilizadas como um modelo celular para observar o efeito de soro urêmico e FMLP sobre a 
viabilidade e a produção de espécies reativas de oxigênio. 
Observamos que as células HL-60 incubadas com soro normal apresentaram uma maior viabilidade do que as incubadas com FMLP e com soro urêmico que 
apresentaram maiores taxas de necrose, sendo que, as células incubadas com soro urêmico apresentaram uma taxa maior de necrose comparada ao FMLP. 
No estudo do metabolismo oxidativo, observamos que as células HL-60 incubadas com soro urêmico foram as que apresentaram uma maior produção de EROs e as 
células incubadas com FMLP apresentaram a menor produção de EROs. 
Nossos resultados demonstram que células HL-60 podem ser utilizadas como modelo de estudo de viabilidade e metabolismo oxidativo, uma vez que reponde à 
estímulos como FLMP e soro urêmico. 
 
 Participantes: Renata Nakamishi, Gabriela Laender Ferrari, Artur Beltrame Ribeiro, Maria Aparecida Dalboni, Beata Marie R. Quinto 
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 Título: Avaliação dos Efeitos dos Corticoesteróides no Crescimento Tardio das Lesões por Radiofrequência 
no Músculo da Coxa de Ratos Filhotes 

 Autores:  Oliveira, J.R.A.L.M.; Fenelon, G.; Okada, M.; Fonseca, L.F. 
 Bolsista: José Renato Assis Lemos Marques de Oliveira   
 Orientador:  Ângelo Amato Vincenzo de Paola 
 Resumo: 
Devido a sua eficiência e margem de segurança, a ablação por cateter com energia de radiofrequência (RF) tem se tornado o tratamento eletivo para pacientes 
portadores de taquirritmias cardíacas, inclusive pediátricos. O crescimento tardio da lesão pode manifestar-se após algumas horas a até seis meses pós-procedimento, 
predizendo estar relacionado ao acentuado crescimento tardio das lesões em tecidos musculares imaturos, objeto de nosso presente estudo. 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, 
nesse trabalho 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.  
Este estudo, portanto, tem o objetivo de avaliar quantitativamente os efeitos dos corticoesteróides no crescimento tardio das lesões por RF no músculo da coxa de 
ratos filhotes. 
Foram utilizados 30 ratos (Rattus norvegicus) EPM-1 Wistar, fêmeas: 10 adultos (aproximadamente três meses de vida); 10 púberes (aproximadamente dois meses de 
vida); 10 infantis (aproximadamente um mês de vida). Sob protocolo anestésico geral são realizadas tricotomia e antissepsia do membro posterior direito. Fez-se uma 
incisão sobre a região do músculo da coxa direita de aproximadamente. Pele e fáscia são divulssionadas expondo o músculo. Um cateter de ablação convencional 
conectado ao gerador de RF (Medtronic) é então paralelamente posicionado ao eixo maior do músculo da coxa, bordas da incisão são manualmente aproximadas 
permitindo contato direto entre ponta do cateter e músculo, após é realizada sutura da pele. As aplicações de RF são termocontroladas (70°C, durante 60 segundos), 
seguindo padrão técnico pré-determinado (com impedância, temperatura, tempo e potência monitorados). Dois grupos foram 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.  
Os ratos são pesados para avaliação do ganho ponderal antes e pós-procedimento: adultos(220vs289g.); púberes(210vs256g); infantis(93vs225g.), demonstrando um 
ganho ponderal de peso de 22%; 29% e 142%, respectivamente. As lesões por RF caracterizam-se por necrose coagulativa, a qual evolui para fibrose. Tipicamente, 
em tecidos de adultos, as lesões são bem delimitadas. No entanto, no músculo imaturo, as lesões se expandem consideravelmente, com bordos macroscopicamente 
embrenhados e nitidamente irregulares, de limites imprecisos.  
Cortes histológicos foram feitos para analisar qualitativa e quantitativamente a lesão crônica, em especial a proliferação fibrótica. A análise histopatológica demonstrou 
que os adultos apresentam uma fibrose intersticial homogênea, bem delimita e com pequena circunscrição, típica de uma cicatrização conclusa (3,0mm de diâmetro), 
nos púberes (5,0 mm de diâmetro) e infantis (17,0 mm de diâmetro) apresentavam uma intensa proliferação fibroblástica de núcleos fusiformes, presença marcante de 
septos fibrosos invasivos à musculatura esquelética preservada, apesar de nitidamente mais extensos, o processo cicatricial apresenta maturação normal.  
 
 Participantes: José Renato Assis Lemos Marques de Oliveira, Guilherme Drumond Fenelon, Mieko Okada, Lucas Furtado da Fonseca 
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 Título: CD34bri CD49Fbri em células tronco da epiderme humana. 
 Autores:  Ipolito, M.Z.; Gragnani, A. 
 Bolsista: Michelle Zampieri Ipolito   
 Orientador:  Alfredo Gragnani Filho 
 Resumo: 
A epiderme compõe a barreira protetora do corpo e é um tecido rapidamente renovável formado pela camada basal de proliferação e a camada suprabasal de 
diferenciação que passam por uma série de mudanças morfológicas e bioquímicas.  Na epiderme existem três subpopulações de queratinócitos presentes: as células 
tronco, as células amplificadoras de transição e as células diferenciadas. As células de reposição da epiderme  são células proliferativas na camada basal, consistindo 
em menor população de células tronco, e também as células amplificadoras de transição. Baseado em trabalhos com pele neonatal humana e camundongos atímicos 
adultos demonstrou-se que o marcador de superfície celular alfa 6 integrina ou CD49f e o CD34 são marcadores válidos para identificar células tronco, células 
amplificadoras de transição, assim como caracterizam queratinócitos na pele humana adulta por citometria de fluxo. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi 
realizar o estudo quantitativo das subpopulações de queratinócitos da pele humana adulta por citometria de fluxo. Para isso foram realizados 6 isolamentos de 
queratinócitos provenientes de pele de descarte de postectomias realizadas no Hospital São Paulo e processadas no Laboratório de Cultura de Células da Disciplina 
de Cirurgia  Plástica da UNIFESP. As células foram marcadas com CD34 e CD49f, e foram analisadas no citometro de fluxo em relação às duas marcações e numa 
segunda análise identificou-se as células CD49f na população CD34bri. Os resultados mostraram que a população de células CD34briCD49fbri foi encontrada entre 
4,145% a 6,570% na média de cada análise. Isso permite concluir que a população de células tronco e as células amplificadoras de transição que determinam a 
população proliferativa da epiderme esta entre 4 a 6%, dentro dos parâmetros relatados na literatura, mas não analisados pela citometria de fluxo. Este trabalho 
permitiu concluir que a análise em citometria de fluxo foi efetiva para caracterizar as células proliferativas presentes na epiderme  humana. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1960/06  
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 Título: Comparação Entre Dois Métodos de Conservação (água destilada esterilizada e congelamento –
70ºC) Utilizando Diferentes Gêneros Fúngicos Obtidos no Laboratório de Doenças Externas 
Oculares da Universidade Federal de São Paulo. 

 Autores:  Leal, A.S.; Reis, V.; Godoy-Martinez, P.; Hofling-Lima, A.L. 
 Bolsista: Ariadne Stavare Leal   
 Orientador:  Ana Luisa Hofling de Lima Farah 
 Resumo: 
O Reino Fungi subdivide-se em dois grandes grupos: Myxomycota (constituído por fungos inferiores sem parede celular e não patogênico aos seres humanos e aos 
animais) e Eumycota (constituído por fungos verdadeiros, com parede celular e patogênicos aos seres humanos e aos animais) (Sidrim, Moreira, 1999). 
Quanto à sua morfologia os fungos são classificados em leveduras, filamentosos e dimórficos. No ambiente há grande quantidade de espécies fúngicas desde as 
leveduras, que são formas mais simples e unicelulares, até as mais complexas, como as formas filamentosas que são as mais freqüentes (Sidrim, Rocha, 1999).  
No laboratório de diagnóstico micológico é freqüente a necessidade de manutenção dos fungos em culturas, os fungos são bastante difíceis de manter em boas 
condições, pois eles são muito variáveis. É preciso salientar, portanto que não há método universal para uma preservação adequada a todos os microorganismos, até 
mesmo linhagens de uma mesma espécie variam em sua resposta aos diferentes métodos de preservação. Muitos são os métodos empregados para a conservação 
de fungos patogênicos. Durante a conservação destes fungos, devem ser preservadas suas características morfológicas e biológicas, além disso, a conservação dos 
fungos deverá manter também a suscetibilidade a agentes antifúngicos, a sensibilidade a substâncias para a realização de ensaios e a capacidade de produção de 
substâncias fisiologicamente ativas (Kisorp, Snell, 1984; Smith, Onions 1983). 
Este trabalho teve como objetivos: avaliar as características macromorfológicas dos fungos filamentosos e leveduriformes analisados durante um período de 12 meses 
de incubação utilizando dois métodos de conservação (água e congelamento) e também avaliar as características micromorfológicas dos fungos filamentosos e 
leveduriformes analisados durante um período de 12 meses de incubação utilizando dois métodos de conservação (água e congelamento). 
Foram escolhidos 23 cultivos de fungos filamentosos e 35 fungos leveduriformes armazenados no Laboratório Especial de Micologia da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP). Todas as cepas analisadas foram isoladas de episódios de ceratites micóticas. Foi realizada análise das características macromorfológicas e 
micromorfológicas de todas as espécies.  
Como resultados parciais temos que os dois métodos de conservação mostraram-se satisfatórios, no entanto, ainda estão em análises finais. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 01677/06  
 
 Participantes: Ariadne Stavare Leal, Viviane Reis de Azevedo, Patricio Godoy Martínez, Ana Luisa Hofling de Lima Farah 
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 Título: Desenvolvimento de um sistema de registro automatizado para testes comportamentais: Resultados 
preliminares com labirinto em cruz elevada. 

 Autores:  Maia, F.K.O.; Benedito-Silva, A.A.; Maia, G.K.O.; Pires, M.L.N.; Frussa-Filho, R. 
 Bolsista: Filipe Kunzler de Oliveira Maia   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho 
 Resumo: 
Introdução: O labirinto em cruz elevada (elevated plus-maze) é considerado um modelo animal de ansiedade etologicamente válido por utilizar estímulos naturais que 
podem induzir ansiedade  também em humanos. De maneira geral considera-se que os braços abertos combinem o medo do desconhecido, o medo de espaços claros 
abertos e o medo de balançar em uma plataforma relativamente estreita e elevada. Em contraste, os braços fechados têm paredes altas formando um beco estreito 
que confere proteção a potenciais predadores.  
Justificativa e objetivo: Tendo em vista a alta variabilidade entre experimentadores e o tempo demandado ao pesquisador na observação dos animais em labirinto em 
cruz elevada, este projeto se propôs, primeiramente, a desenvolver software de baixo custo para facilitar a aquisição de dados. 
Metodologia: O software foi confeccionado em linguagem VB.Net, em ambiente VisualStudio®. A programação visual do software foi realizada com o software 
Photoshop® utilizando técnicas de usabilidade em interface interativa para potencializar sua facilidade de uso. 
Resultados e perspectivas: A fase inicial de desenvolvimento de um software capaz de analisar a posição do animal e apresenta-la de maneira conveniente em tabelas 
foi concluída com resultados bastante promissores. A próxima etapa prevê a validação desse sistema de registro. 
 
 Participantes: Filipe Kunzler de Oliveira Maia, Ana Amélia Benedito-Silva, Guilherme Kunzler de Oliveira Maia, Maria Laura Nogueira Pires, Roberto Frussa 

Filho 
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 Título: Determinação da Faixa Etária em que as Lesões Agudas por RF no Músculo da Coxa de Ratos 
Deixam de Apresentar Crescimento Tardio 

 Autores:  Fonseca, L.F.; Fenelon, G.; Paola, A.A.V.; Okada, M.; Franco, M.F. 
 Bolsista: Lucas Furtado da Fonseca   
 Orientador:  Ângelo Amato Vincenzo de Paola 
 Resumo: 
Devido a sua eficiência e margem de segurança, a ablação por cateter com energia de radiofrequência (RF) tem se tornado o tratamento eletivo para pacientes 
portadores de taquirritmias cardíacas, inclusive os pediátricos. O crescimento tardio da lesão ablativa pode manifestar-se após algumas horas a até seis meses pós-
procedimento, ocasionando, por vezes, alterações pró-arrítmicas e morte súbita. Esse fenômeno parece ser mais evidente em tecidos musculares imaturos, objeto de 
nosso presente estudo. 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, nesse trabalho 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.  
Este estudo, portanto, tem o objetivo de determinar a faixa etária em que as lesões agudas por RF no músculo da coxa de ratos deixam de apresentar crescimento 
tardio. 
Foram utilizados 25 ratos (Rattus norvegicus) EPM-1 Wistar, fêmeas: 5 adultos (três meses de vida); 10 púberes (dois meses de vida); 10 infantis (um mês de vida). 
Sob protocolo anestésico geral são realizadas tricotomia e antissepsia do membro posterior direito. Faz-se uma incisão sobre a região do músculo da coxa direita de 
aproximadamente 1cm. Pele e fáscia são divulssionadas, expondo o músculo. Um cateter de ablação convencional conectado ao gerador de RF (Medtronic) é então 
paralelamente posicionado ao eixo maior do músculo da coxa, bordas da incisão são manualmente aproximadas, permitindo contato direto entre ponta do cateter e 
músculo. Após tal, é realizada sutura da pele. As aplicações de RF são termocontroladas (70°C, durante 60 segundos), seguindo padrão técnico pré-determinado (com 
impedância, temperatura, tempo e potência monitorados).  
Após o período de maturação, os ratos são pesados para avaliação do ganho ponderal pré e pós-procedimento: adultos(220vs289g.); púberes(210vs256g); 
infantis(93vs225g.), 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 são feitos para analisar qualitativamente a 
lesão, em especial a proliferação fibrótica.  
Macroscópicamente, as lesões por RF caracterizam-se por necrose coagulativa, que evolui para fibrose. Tipicamente, em tecidos de adultos, as lesões são bem 
delimitadas. No entanto, no músculo imaturo, as lesões se expandem consideravelmente, com bordos macroscopicamente embrenhados e nitidamente irregulares, de 
limites imprecisos.  
A análise histopatológica demonstrou que os adultos apresentam uma fibrose intersticial homogênea, bem delimita e com pequena circunscrição, típica de uma 
cicatrização conclusa (3,0mm de diâmetro). Nos púberes (5,0 mm de diâmetro) e infantis (17,0 mm de diâmetro), as lesões apresentavam uma intensa proliferação 
fibroblástica de núcleos fusiformes com presença marcante de septos fibrosos invasivos à musculatura esquelética preservada. Apesar de nitidamente mais extensos, 
o processo cicatricial em ratos jovens apresenta maturação normal. 
Foi verificado também que nos ratos púberes, o processo cicatricial ocorre em menor monta que nos filhotes; provavelmente, em função do crescimento ativo destes, 
comparado ao crescimento passivo daqueles,que é proporcionado apenas pelo ganho ponderal do animal. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 327/03  
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 Título: Dosagem da concentração sub-retiniana de Bevacizumab após injeção intravítrea 
 Autores:  Rota, R.; Pereira, M.A.H.; Dib, E.; Maia, M.; Bonomo, P.P.O. 
 Bolsista: Rafael Rota   
 Orientador:  Pedro Paulo de Oliveira Bonomo 
 Resumo: 
O uso de Bevacizumab intravítreo no tratamento da degeneração macular relacionada à idade é questionado devido ao tamanho de sua molécula (peso molecular 
149.000 daltons), considerada grande para ultrapassar a barreira retiniana. A pesquisa consiste em detectar a concentração de Bevacizumab sub-retiniano 2 horas 
após injeção intravítrea de 1,25mg da droga em coelhos. A molécula de Bevacizumab foi detectada no espaço subretiniano, entretanto, suas concentrações estão em 
fase de avaliação. Ficou comprovado por microscopia óptica a integridade da retina, descartando possíveis passagens iatrogênicas da droga. Esses resultados parciais 
demonstraram que a molécula de Bevacizumab é capaz de se difundir para o espaço subretiniano por uma migração transretiniana.   
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 009/006  
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 Título: Efeito da administração de Pioglitazona sobre a pressão arterial e metabolismo glicídico de ratos 
obesos pela administração neonatal de monoglutamato de sódio 

 Autores:  Almeida, V.A.S.; Ribeiro, A.B.; Cesaretti, M.L.R.; Kohlmann Jr., O; Ginoza, M.; Voltera, A.F. 
 Bolsista: Vinícius Alexandre de Souza Almeida   
 Orientador:  Artur Beltrame Ribeiro 
 Resumo: 
Resumo: A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada à hipertensão e a doenças cardiovasculares e é um dos 
elementos característicos da síndrome plurimetabólica. Além de estar presente em humanos, a obesidade também ocorre em animais e pode ser caracterizada por 
excessiva deposição de gordura decorrente de alterações nos balanços energético e metabólico. A administração neonatal de monoglutamato de sódio a ratos induz à 
obesidade caracterizada por aumento da deposição de gordura epididimal e retroperitoneal, hipercortisolismo e resistência à insulina. A pioglitazona é uma droga 
hipoglicemia que pode determinar melhora da resistência à insulina por ser agonista do PPAR. O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos da administração de 
pioglitazona sobre o metabolismo glicídico de ratos Wistar tornados obesos pela injeção neonatal de monoglutamato de sódio. Para tanto utilizamos ratos Wistar 
tornados obesos pela administração neonatal de monoglutamato de sódio (2mg/kg/11 dias, desde o nascimento). Quando os ratos completaram 3 meses foram 
medidas duas pressões arteriais de cauda e duas medidas de peso corporal e parte dos animais passou a receber diariamente por gavagem (20 mg/kg/dia) de 
pioglitazona (MSG+PIO, n=5). A outra parte, recebeu placebo (MSG, n=6). O período atual de seguimento é de 10 semanas. 
Resultados: (média±DP): A pressão arterial de cauda, quando comparado ao período basal não modificou-se (MSG: Basal= 109,2±3,4, 10ª Semana= 117,2±7,5 
mmHg) (MSG+PIO: Basal= 114,3±10,5, 10ª Semana= 117,5±10,4 mmHg). Também não houve diferença quando se comparou a pressão arterial de cauda entre os 
grupos na 10ª semana. O peso corporal dos grupos MSG e MSG+PIO aumentaram significativamente quando comparados ao peso basal (MSG: Basal= 298,4±23,2, 
10ª Semana= 386±34,6 g, p<0,05) (MSG+PIO: Basal= 310,2±12,7, 10ª Semana= 434,6±26,4 g, p<0,05), porém o incremento do peso corporal foi significativamente 
maior nos ratos MSG+PIO (MSG=124,2±25,4, MSG+PIO=89,0±24,5 g, p<0,05).  
Conclusões: o tratamento com pioglitazona, à semelhança do observado na clínica, determina o aumento do peso corporal. Porém, nestes animais não se sabe aonde 
houve deposição da gordura e nem o perfil glicídico destes animais, que serão acompanhados até a 12ª semana. 
 
 Participantes: Vinícius Alexandre de Souza Almeida, Artur Beltrame Ribeiro, Mario Luiz Ribeiro Cesaretti, Osvaldo Kohlmann Junior, Milton Ginoza, Aline 
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 Título: EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE UMA DIETA HIPERCALÓRICA E HIPERCOLESTEROLÊMICA 
SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL E O METABOLISMO GLICÍDICO DE RATOS WISTAR E SHR 

 Autores:  Mestnik, N.C.; Grigolli-Filho, E.; Cesaretti, M.L.R.; Ginoza, M.; Kohlmann Jr., O; Tavares, A. 
 Bolsista: Natalia Cammarosano Mestnik   
 Orientador:  Agostinho Tavares 
 Resumo: 
OBJETIVO:Avaliar o efeito da obesidade induzida por dieta hipercalórica acrescida de colesterol (dieta cafeteria) sobre o metabolismo glicídico e a pressão arterial de 
cauda de ratos Wistar, SHR e SHR+nicotinamida(160mg/kg)+streptozotocina(50mg/kg).MATERIAL E MÉTODOS:Foram estudados 6 grupos de ratos.Os grupos 
controle(Wistar- cont,n=8; SHR-cont,n=8; SHR+niv+stz-cont,n=8)durante 12 semanas receberam dieta padrão Nuvilab.Os grupos cafeteria(Wistar-CAF,n=8; SHR-
CAF,n=7; SHR+nic+stz-CAF,n=8) tiveram a dieta padrão trocada por dieta Cafeteria com Colesterol. 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 de Wistar-cont aumentou ao final do estudo (wistar-cont: basal= 289±4g, 12ª sem= 
368±18g, p<0,05),embora o peso de wistar-caf não variasse (wistar-caf: basal=338±4g, 12ª sem=326±62g, ns). A pressão arterial de cauda permaneceu dentro da 
normalidade (wistar-cont= 115±4,5; wistar-caf= 100±2,1mmHg). A dieta rica em colesterol aumentou significantemente a área sob a curva da glicose (wistar-
cont=146,2±7,5; wistar-caf= 300,4±26,3mg/dl, p<0,05) e induziu um aumento significante da gordura visceral (wistar-cont= 4,5±0,40; wistar-caf= 10,8±1,12 g, p<0,05). 
Quando analisado os dados do grupo SHR-cont 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).CONCLUSÕES:no grupo wistar-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-cont, 
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). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0865/05  
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 Título: Efeito da administração de uma dieta hipercalórica e hipercolesterolêmica sobre a pressão arterial e 
o metabolismo glicídico de ratos Wistar e SHR tornados obesos pela administração neonatal de 
monoglutamato de sódio 

 Autores:  Grigolli-Filho, E.; Mestnik, N.C.; Cesaretti, M.L.R.; Ginoza, M.; Voltera, A.F.; Tavares, A.; Kohlmann Jr., O 
 Bolsista: Enarco Grigolli Filho   
 Orientador:  Agostinho Tavares 
 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 também 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. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0837/06  
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 Título: Efeito da associação estrogênios conjugados com raloxifeno no endométrio de ratas: análise 
morfológica e gênica. 

 Autores:  Shimohakoishi, F.; Montagnani, E.K.; Moraes, A.V.S.; Silva, I.D.C.G.; Simões, R.S.; Simões, M.J.; Soares Jr, J.M.; Baracat, E.C. 
 Bolsista: Fabiane Shimohakoishi   
 Orientador:  Edmund Chada Baracat 
 Resumo: 
OBJETIVO: avaliar o efeito dos estrogênios conjugados eqüinos (ECE) e do raloxifeno (RLX) no endométrio de ratas pela morfologia e genes ligados à proliferação 
pela técnica de transcrição reversa (RT-PCR). MÉTODOS: foram utilizadas 40 ratas, após 12 dias da ooforectomia, divididas aleatoriamente em quatro grupos: G-I 
(controle); G-II (ECE 50 µg/kg); G-III (RLX 0,75 mg/kg); G-IV (ECE 50 µg/kg + RLX 0,75 mg/kg). As drogas foram administradas por gavagem durante 21 dias 
consecutivos. Ao final da administração todos os animais foram anestesiados e parte dos fragmentos dos úteros removidos, fixados em formol a 10% e processados 
para inclusão em parafina, outra parte colocada no nitrogênio líquido para análise gênica. Os cortes obtidos foram corados pelo H.E., submetidos à avaliação 
morfológica, sendo avaliados os seguintes parâmetros: espessura do epitélio superficial, número de glândulas endometriais/mm2 e número de vasos sangüíneos 
presentes no miométrio/mm2. Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística de ANOVA seguida pelo teste de Tukey-Kramer. Para a análise gênica foi 
utilizado o RT2 ProfilerTM PCR Array Rat Angiogenesis (APR-024A)/Bioscience Corporation para verificar a expressão de 96 genes ligados à proliferação. Foi 
realizada a extração de RNA mensageiro pelo RT-PCR, síntese de DNA complementar e amplificação. RESULTADOS: nos grupos controle (G-I) e tratados 
isoladamente com RLX (GIII), o endométrio era atrófico. Já no grupo (GII) tratado com ECE isoladamente foi observado endométrio muito desenvolvido, no qual 
encontramos aumento da espessura do epitélio superficial, da lâmina própria e no número de glândulas endometriais e de vasos sanguíneos. Notamos também 
proliferação endometrial nos grupos que receberam a associação de ECE e RLX (G-IV). Na análise da expressão dos genes de cada grupo quando comparado com o 
grupo controle, tivemos os seguintes resultados: O grupo que recebeu ECE (G-II) teve os genes Ereg, Fgf6, Ifnb, Maspin/Pi5 e Tbx4 superexpressos e os genes HBGF-
1, Chm-1, OB/obese, Mmp9 e Cox-3/Cox1 inibidos comparados ao controle (G-I). O grupo que recebeu RLX (G-III) teve os genes Ang-2, Akt, APN/Apm, CTGRP, Mip-
2/Scyb2, B61, HPTA, IFNG2, Il1b, Chm-1, OB/Obese, CSBP/CSPB1, Mmp9, PDGFACP, Plgf, Dmrs91/Pedf, MGC93659, Timp3 e RATTNF/TNF-alpha inibidos, em 
relação ao controle (G-I). O grupo que recebeu ECE e RLX (G-IV) teve os genes LOC362931, MCP-1/Scya2, Col4a3, CINC-1/Gro1, Mip-2/Scyb2, Mig/Scyb9, 
MGC108801, Efna2, Egf, Ereg, F2, Fgf16, Fgf-2/bFGF, Fgf6, Fzd5, ID125A/Idb1, Id3, IFN-alpha1, Ifnb, IFNG2, Igf1, Il1b, ILg6/Ifnb2, Lama5, Chm-1, Mmp19, Mmp3, 
Mmp9, Anpra/Gca, Ab1-346, Maspin/Pi5, Sphk1, Tbx4, RATTGFAA/TGFAA, Tgfb1, Thbs4, Vegfb e MGC72935 superexpressos e os genes Ang-2, Col18a1, B61, 
MGC124909, HLF/Hif2a, HBGF-1/HBGF1, Fgfr3, Vegf-d, Flt1, FIBNEC/fn-1, HPTA, MOP1, Itgb3, Vegfr-2, OB/obese, CSBP/CSPB1, Mmp2, Nrp, SIS/c-sis, UPAM, 
Dmrs91/Pedf, Tie-2/Tie2, Tgfb2, TIMP-1/Timp, MGC105282, Timp3, RATTNF/TNF-alpha, Vegf, Vegfc e Actx foram inibidos. CONCLUSÃO: o raloxifeno parece 
bloquear a ação do estrogênio na morfologia do endométrio de ratas adultas castradas. Além disso, a associação estro-raloxifeno inibem a produção de genes 
envolvidos com a proliferação vascular endometrial. 
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 Título: Efeito da privação de sono paradoxal (PSP) por 24 horas sobre parâmetros cardiovasculares. 
 Autores:  Sebastião, R.M.; Nishi, E.E.; Carvalho, R.S.; Campos, R.R.; Andersen, M.L.; Bergamaschi, C.T. 
 Bolsista: Rafael Martini Sebastião   
 Orientador:  Cássia Marta de Toledo Bergamaschi 
 Resumo: 
O sono é um importante modulador da função cardiovascular, tanto em condições fisiológicas como patológicas. Estudos epidemiológicos demonstraram que a 
privação do sono associada a fatores estressantes podem culminar em doenças cardiovasculares e, até mesmo, determinar a gravidade das mesmas. Os principais 
objetivos desta pesquisa foram: verificar os efeitos da privação de sono paradoxal (PSP) durante 24 horas sobre os parâmetros de pressão arterial (PA), freqüência 
cardíaca (FC), atividade nervosa simpática renal (ANSR). Foram também avaliados os possíveis efeitos da PSP 24 h, sobre o controle baroreflexo da freqüência 
cardíaca. Para isto, ratos Wistar (250-300g) foram submetidos à PSP utilizando o método de plataforma única modificada. Os animais foram privados durante 24 horas. 
Após a PSP, artéria e veia femorais foram canuladas sob anestesia com halotano (2%) visando o registro da PA e administração de drogas, respectivamente. A seguir, 
a PA e FC dos animais conscientes foram registradas. Em um grupo, os ratos foram anestesiados com uretana (1,4g/kg, IV) e o registro da ANSR foi realizado com 
eletrodos bipolares. A atividade do nervo foi amplificada (Neurolog 20 K) usando-se um filtro com faixa de freqüência de 50 a 1000 Hz. Todos os registros foram 
adquiridos em freqüência de amostragem de 2 KHz. Em outro grupo, a avaliação do baroreflexo foi feita através de injeção endovenosa de nutroprussiato de sódio e 
fenilefrina nos animais acordados.  Nossos resultados demonstram um aumento significante da pressão arterial média (PAM) do grupo PSP 24h em relação ao controle 
(controle 108 ± 2; PSP 24h 121 ± 2 mmHg) sem alteração significante da FC. Não houve alterações nos valores de ANSR (controle 181 ± 5; PSP 24h 173 ± 16 Hz). 
Entretanto, os animais privados apresentaram redução significante da resposta taquicárdica à infusão de nitroprussiato de sódio. Concluindo, os resultados 
apresentados até o momento demonstram que a PSP 24h é capaz de aumentar a pressão arterial média, bem como reduzir o controle baroreflexo da mesma.  Estas 
alterações podem estar envolvidas no aumento do risco cardiovascular encontrado em indivíduos privados de sono. A próxima etapa deste estudo será associar a 
privação de sono com outros desafios ao sistema cardiovascular. 
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 Título: Efeito da rapamicina no processo de transdiferenciação epitélio-mesenquimal de células HK-2 
 Autores:  Sousa, E.A.; Câmara, N.O.S. 
 Bolsista: Eliane Sousa   
 Orientador:  Niels Olsen Saraiva Câmara 
 Resumo: 
A nefropatia crônica do enxerto (NCE) é um grande obstáculo no estabelecimento de longa sobrevida do transplante. A característica que mais se associa ao declínio 
da função renal, nesta patologia, é a fibrose túbulo-intersticial (FTI). Estudos recentes sugerem que alguns miofibroblastos intersticiais derivam de células tubulares 
renais que passaram pelo processo de transdiferenciação epitelial-mesenquimal (TEM). É incerto ainda o efeito das drogas imunossupressoras na evolução da TEM 
em receptores de transplante renal. Estudo recente com células mesoteliais peritoniais humanas, demonstrou que a rapamicina, um potente imunossupressor com 
propriedades ainti-fibróticas, apresentou um leve efeito protetor a TEM, aumentando a expressão de E-caderina e diminuindo a expressão de alfa-SMA. 
Objetivos: Avaliar os efeitos da rapamicina no processo de TEM nas células epiteliais tubulares proximais humanas. 
Material e métodos: Indução de TEM em células epiteliais tubulares renais imortalizadas (HK-2) por TGF-1; Constatação da TEM por microscopia e western blot; 
Avaliação da expressão dos transcritos gênicos por PCR em tempo real e expressão protéica por western blot; funcionalidade dos fibroblastos com ensaio de 
motilidade celular. 
Resultados esperados: espera-se que a rapamicina possa regular parcialmente o processo de TEM nas células HK-2 
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 Título: Efeitos da hipóxia neonatal sobre o aprendizado e a memória de camundongos fêmeas submetidos à 
esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado 

 Autores:  Sanday, L.; Patti, C.L.; Kameda, SR; Abílio, V.C.; Frussa-Filho, R. 
 Bolsista: Leandro Sanday   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho 
 Resumo: 
A hipóxia neonatal tem sido apontada como um importante fator de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia. Dentre os sintomas que caracterizam essa 
patologia, destacam-se graves déficits cognitivos. Assim, procuramos avaliar os efeitos da hipóxia sobre o aprendizado e a memória de camundongos fêmeas 
submetidos à esquiva discriminativa em labirinto cruz elevado, um modelo animal que avalia concomitantemente o aprendizado, a memória, a ansiedade e atividade 
motora de roedores. Fêmeas recém-nascidas, com 7 dias, foram submetidas à hipóxia contínua (10% de O2 – n=10) durante 6h, divididas em 3 sessões de 2h 
contínuas com intervalos de 45min para amamentação na fase clara, por um período de 6 dias. Para o controle desse procedimento, um grupo de camundongos de 
mesma idade (normóxia – n=10) foi alojado nas câmaras e submetido ao mesmo procedimento, mas sem restrição de oxigênio. Ao atingirem 04 meses, as fêmeas 
foram submetidas ao treino na esquiva discriminativa e 24h depois, ao teste. Nossos resultados sugerem que a hipóxia neonatal não promove alterações de 
aprendizado, nos níveis de ansiedade ou na atividade motora dos animais. Por outro lado, os animais submetidos à hipóxia neonatal apresentaram tanto déficits de 
memória da tarefa de esquiva discriminativa quanto déficits de habituação ao aparelho. 
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 Título: EFEITOS DO DIABETES EXPERIMENTAL NO METABOLISMO DAS CATECOLAMINAS EM 
CÉLULAS MESANGIAIS DE RATOS. 

 Autores:  Moreira, R.P.; Andrade, M.C.C.; Trovo, R.S.; Ronchi, F.A.; Arita, D.Y.; Teixeira, L.C.; Casarini, D.E. 
 Bolsista: Roseli Peres Moreira   
 Orientador:  Dulce Elena Casarini 
 Resumo: 
O objetivo do estudo é comparar a liberação de 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 administração de estreptozotocina (50mg/kg). Os animais foram divididos em três grupos de 
estudo: Controle (CT) (glicemia <150 mg/dL), Diabéticos (DnT) (glicemia >300 mg/dL) e Diabéticos tratados com insulina (DT) (glicemia <150 mg/dL). Os grupos 
tiveram pressão arterial de cauda (PAC), massa corpórea e glicemia monitorados por 60 dias. As células mesangiais foram obtidas a partir da macrodissecção do 
córtex renal. CM e meio foram coletados quando confluentes no terceiro subcultivo para determinar a concentração das CAT pelo método de Cromatografia Líquida de 
Alta Performance (HPLC) com detecção eletroquímica.  
CT apresentou PAC normal e constante, massa corpórea crescente e níveis glicêmicos inferiores a 150 mg/dL. O grupo DnT apresentou níveis glicêmicos superiores 
superiores a 300 mg /dL e perda de peso, que pode ser explicado pela carência de insulina nos tecidos insulino-dependentes , os quais passam a obter energia através 
de outras vias metabólicas. Para DT foi observado discreto aumento de massa e glicemia < 150 mg/dL. Observamos que os grupos DT e DnT no período que sofreram 
indução do DM, tiveram um aumento na PAC devido o estresse provocado pela droga, voltando ao basal após período de adaptação.  
Uma análise geral nos permite obserar 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 da concentração da s CAT do grupo DnT, foram obtidos os 
resultados para o 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 no meio extracelular foram NA 36,9 + 2,8; AD, 26,6 + 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. Todos os resultados são representados em Média + Erro Padrão (pg/mg proteína célula). Analisando estatisticamente os dados obtidos 
constatamos que: o perfil de liberação das CAT e a sua concentração intracelular foram semelhantes entre CT e DT, exceto em relação à NA do meio extracelular que 
está em menor concentração no DT, provavelmente por menor produção e também com relação à L-DOPA intra e extracelular que estão aumentadas no grupo DT. 
Comparando CT e DnT observamos que as CAT estão caracteristicamente aumentadas no intra e extracelular de DnT, exceto a NA que não apresenta diferença 
significativa e entre os grupos. Conforme já descrito, o perfil de liberação das CAT foi semelhante entre os grupos CT e DT, portanto diferenças significativas também 
foram observadas entre os grupos DT e DnT, verificando que a todas as catecolaminas estão aumentadas no ultimo 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. 
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 Título: Efeitos do Estresse Agudo no Desempenho em Testes de Memória 
 Autores:  Montagnani, E.K.; Shimohakoishi, F.; Vaz, L.J.; Bueno, O.F.A. 
 Bolsista: Élen Kris Montagnani   
 Orientador:  Orlando Francisco Amodeo Bueno 
 Resumo: 
O estresse provoca uma resposta não-específica do organismo a qualquer  estímulo aversivo, sendo o sistema neuroendócrino, particularmente através da ativação do 
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), um dos primeiros a expressar reações frentes às alterações da homeostase corporal. O sistema nervoso central sofre 
influência direta das respostas do organismo ao estresse. O cortisol, um hormônio adrenal secretado em resposta ao estresse, desempenha um papel primordial no 
metabolismo energético e em processos de aprendizagem e memória. Há diversos protocolos experimentais que visam simular a condição neuroendócrina observada 
no estresse, caracterizada principalmente pelo aumento nos níveis plasmáticos de cortisol (hipercortisolemia). De fato, há uma correlação positiva entre 
hipercortisolemia e a observação de prejuízos de memória episódica tanto após a administração aguda de cortisol, como também pela indução de estresse em 
laboratório. Entender o impacto de estressores agudos, como por exemplo o induzido pelo próprio teste empregado na avaliação de memória é de fundamental 
importância para a interpretação da avaliação cognitiva. Holdwick & Wingenfeld (1999) demonstraram que o PASAT, um importante teste de memória operacional, 
induz a um estado de humor negativo, gerando uma situação de estresse e ansiedade durante a realização do teste, fatores que poderiam por si só influenciar 
negativamente no desempenho da tarefa. Assim, têm-se como objetivo verificar a indução de hipercortisolemia durante a realização do PASAT; e na vigência dessa 
resposta endócrina, estudar o efeito desse estresse agudo no desempenho em testes de memória. Para isso, 9 estudantes universitários do sexo masculino, com idade 
de 26 ± 5 anos (média ± DP) participaram desse estudo. Cada sujeito participou de duas sessões de avaliação, sendo submetido na primeira sessão à tarefa indutora 
de estresse (PASAT) ou permanecendo em repouso. Uma semana após à primeira sessão, o sujeito retornava para realizar o procedimento oposto ao empregado 
inicialmente. Os sujeitos não foram informados da potencialidade do PASAT como teste indutor de estresse. Assim, após os sujeitos terem sido submetidos ao teste 
PASAT ou terem permanecidos em repouso, eles realizaram alguns testes neuropsicológicos (Stroop Test, Trail Making, RAVLT e Recordação de Histórias). Além 
disso, foram obtidas medidas de pressão arterial e freqüência cardíaca em quatro momentos durante a realização da avaliação (basal, durante a realização da tarefa 
estressora/repouso, após a tarefa estressora/repouso e no final da avaliação). Para a mensuração da concentração de cortisol, os sujeitos realizaram três coletas de 
saliva durante a avaliação (basal, após a tarefa estressora/repouso e no final da avaliação). Os dados foram submetidos à análise de variância ou teste t, com nível de 
significância de 5% (p<0,05). A ANOVA de 2 vias não apontou nenhuma diferença entre a concentração de cortisol salivar após a realização do PASAT quando 
comparado à situação de repouso [F(1,15)=2,05, p=0,17]. Os valores de média ± DP obtidos são: medida basal – grupo PASAT 0,38 ± 0,09 µg/dL e grupo repouso 
0,37 ± 0,13 µg/dL; medida após estresse/repouso – grupo PASAT 0,44 ± 0,14 µg/dL e grupo repouso 0,34 ± 0,10 µg/dL. Dentre as medidas autonômicas, houve 
apenas uma tendência de diferenciação entre os valores de pressão arterial sistólica após a indução de estresse (150 ± 23 mmHg e 132 ± 16 mmHg para os grupos 
PASAT e repouso, respectivamente; t(16)=1,86, p=0,08). O desempenho nos testes neuropsicológicos não apresentou nenhuma diferença entre os grupos. Assim, com 
base nos dados obtidos até o momento, sugere-se que a tarefa PASAT não é indutora de estresse e sua aplicação não apresenta qualquer interferência no 
desempenho em outros testes neuropsicológicos. Entretanto, em virtude da pequena amostra investigada e da observação de tendência de significação nas medidas 
autonômicas e nos valores absolutos de cortisolemia, faz-se necessária a realização de mais estudos, empregando uma amostra maior. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0128/07  
 
 Participantes: Élen Kris Montagnani, Fabiane Shimohakoishi, Leonardo José Vaz, Orlando Francisco Amodeo Bueno 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Medicina Experimental 

271 

 

 Título: Estudo da expressão do receptor B1 de cininas em linfócitos e neutrófilos de pacientes com artrite 
reumatóide submetidos ao tratamento com o imunobiológico anti-TNF. 

 Autores:  Silva, C.G.; Faria, A.G.A.; Silva, N.P. 
 Bolsista: Cristiane Gallindo Silva   
 Orientador:  Neusa Pereira da Silva 
 Resumo: 
Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, auto-imune, que pode levar a deformidades e importante incapacidade funcional. As causas 
da AR são desconhecidas, mas há envolvimento do sistema imune e participação de fatores genéticos e ambientais. As cininas são oligopeptídeos liberados no plasma 
e líquido intersticial a partir dos cininogênios e estão associadas a diversos processos fisiológicos, incluindo a resposta inflamatória. As cininas atuam em dois subtipos 
de receptores, denominados B1 e B2. O receptor B2 é constitutivo e o subtipo B1, pouco expresso em condições normais, é rapidamente induzido em condições 
patológicas por vários estímulos pró-inflamatórios, como por exemplo TNF-alfa, uma importante citocina na AR. O estudo da expressão de diferentes receptores e 
mensageiros intracelulares pode levar a uma melhor compreensão da fisiopatologia doença. Objetivos: Estudar a expressão do receptor B1 de cininas (KB1r) em 
neutrófilos e linfócitos de pacientes com AR tratados com anti–TNF. Material e métodos: Até o momento, foram incluídos 15 pacientes com diagnóstico de AR, 
selecionados no ambulatório da disciplina de Reumatologia para tratamento com anti-TNF. Amostras de 20 mL de sangue foram coletados imediatamente antes da 1ª 
e 2ª doses de anti–TNF e após a 3ª dose. As células mononucleares foram separadas em gradiente de FicollPaque e em seguida as polimorfonucleares foram obtidas 
por sedimentação em Dextran. As populações celulares foram divididas em 2 alíquotas cada. Uma alíquota foi submetida à extração de RNA total com Trizol, o RNA foi 
quantificado por espectofotometria e analisado em gel de agarose 2%. O cDNA obtido por RT-PCR foi utilizado para reação de PCR em tempo real. A outra alíquota foi 
usada para obtenção de extrato protéico. Após dosagem protéica feita pelo método de Bradford, todos os extratos foram congelados a -70°C para uso posterior. 
Resultados Parciais: Até o momento, temos 15 pacientes com AR, sendo 6 com duas coletas, 8 com três e 1 com quatro. Obtivemos 40 amostras de RNA total de 
linfócitos e 22 de neutrófilos, bem como 62 extratos protéicos (40 de linfócitos e 22 de neutrófilos). Todas as amostras de RNA foram dosadas e checadas quanto à 
integridade em gel de agarose. Foi obtido cDNA de todas as amostras por RT-PCR. A quantificação relativa da expressão de KB1r foi realizada em 20 amostras de 
linfócitos de 7 pacientes por PCR em tempo real. Contrariamente à nossa expectativa, em geral, a expressão de KB1r aumentou imediatamente após a primeira dose 
de anti-TNF, caindo para níveis próximos aos iniciais após alguns meses de tratamento. Conclusões: embora esses resultados sejam preliminares, uma possível 
explicação para o aumento inicial na expressão gênica seria a existência de algum mecanismo de feed-back negativo inibindo a transcrição. A confirmação dessa 
hipótese depende da realização de PCR em tempo real com as demais amostras e da detecção protéica por Western blot. 
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 Título: Estudo imunohistoquímico comparativo de astrócitos gemistocíticos em gliose e neoplasias gliais 
astrocíticas. 

 Autores:  Pedretti, D.B.; Stávale, J.N. 
 Bolsista: Denize Borges Pedretti   
 Orientador:  João Norberto Stávale 
 Resumo: 
As neoplasias astrocitárias correspondem a 60% dos tumores do sistema nervoso central (SNC)1 e diferem, não só pela sua pela sua localização no SNC, como 
também na distribuição por idade, gênero, potencial de crescimento, características morfológicas, tendência à progressão, padrão infiltrativo e curso clínico2. 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza a seguinte classificação para essas neoplasias3:  
1.Grau I: astrocitoma pilocítico, astrocitoma de célula gigante; 
2.Grau II: astrocitoma fibrilar, xantoastrocitoma pleiomórfico, astrocitoma protoplásmico, astrocitoma gemistocítico; 
3.Grau III: astrocitoma anaplásico maligno; 
4.Grau IV: glioblastoma multiforme (necrose não é pré-requisito). 
O astrocitoma gemistocítico (OMS grau II), um dos focos deste projeto, é caracterizado pela presença de uma proeminente, embora variável, fração de astrócitos 
neoplásicos gemistocíticos. Os autores não especificam exatamente o percentual de células gemistocíticas que deve estar presente, mas referem-se a um valor de 
35% 6. Eles sugerem que o valor de 20 % proposto por Krouwer et al.7, embora arbitrário, possa possa ser usado em situações limítrofes.  
 
Caracterização do Problema 
Astrocitomas difusos apresentam algumas dificuldades diagnósticas, principalmente com gliose. Há dois tipos de gliose: gliose pilóide e gliose do tipo “fibrilar”. A gliose 
pilóide é um processo crônico que ocorre no cérebro, principalmente no hipotálamo, em volta de craniofaringioma ou de parede de cisto de hemangioblastoma 
cerebelar. Questiona-se se esta célula é única em processos reacionais e neoplásicos ou célula de fenótipo idêntico, mas genotipicamente diferente. 
 
Objetivos e metas 
Comparação entre astrocitos gemistociticos reparacionais e neoplásicos através de exame imunohistoquimico para verificar a verdadeira natureza dessa célula em 
processo distintos com fenotipo idêntico. 
Foram analisados biópsias e peças de necropsias com proliferação astrocitaria de padrão gemistocitico comparando-se com astrocitos gemistociticos encontrados em 
neoplasias gliais, segundo trabalho prévio (Martins DC et al). 
A partir da exclusão de morte por qualquer tumor do SNC, foram selecionados oito casos provenientes de necropsia do HSP dentre os casos de 2002 a 2006, tendo 
como diagnóstico prévio AVC (devido a presença de processo reparacional, ou seja, gliose),sendo utilizadas destes nove amostras para comparação. A partir da 
observação de presença de astrócitos gemistocíticos nas lâminas em questão, foram recolhidas nove amostras a partir de blocos de parafina, utilizando-se a técnica do 
Tissue Microarray. 
Foram preparadas 3 lâminas com as nove amostras e o controle (fígado) para coloração em hematoxilina-eosina (HE). Foram preparadas oito lâminas do mesmo 
modo, para preparação imunohistoquímica. 
Utilizou-se os seguintes anticorpos: p53, bcl-2, GFAP e Ki-67. 
 
Resultados 
Os estudos de Yaziji et al , VITAL et al , Rathore et al relatam frequência de 100% de positividade da p53 em astrocitomas gemistocíticos. 
No trabalho atual, não houve positividade para a p53. 
Os demais resultados mostraram-se bastante promissores, sendo que uma análise mais apurada, criteriosa e estatistica ainda está em curso. 
Portanto, ao que parece, existem diferenças imunohistoquímicas entre células gemistocíticas de astrocitomas e processos de gliose. 
 
Bibliografia 
1- De Angelis LM. Brain tumor. N Engl J Med 2001; 344:114-123. 
 
2- Kleihues P, Cavenee WK. Pathology and genetics of tumours of the nervous system: World Health Organization classification of tumors. Lyon: LARC Press, 2000;  
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 Título: Estudo ultra-estrutural dos cardiomiócitos em ratas ooforectomizadas: quantificação dos grânulos 
atriais e análise mitocondrial 

 Autores:  Maia, M.M.; Sinigaglia-Coimbra, R.; Lopes, A.C. 
 Bolsista: Maite Maranhão Maia   
 Orientador:  Antonio Carlos Lopes 
 Resumo: 
Objetivos: Quantificar os grânulos específicos e analisar a morfologia mitocondrial do átrio direito de ratas ooforectomizadas e controles, através de métodos 
estereológicos. 
Material e Métodos: O estudo constitui-se de 15 ratas (Rattus norvegicus albinus, Rodentia, Mammalia) da linhagem EPM-1 Wistar provenientes do CEDEME da 
UNIFESP-EPM com 90 dias de idade. Os animais foram divididos em três grupos de oito animais cada: Grupo Controle (C); Grupo Experimental (E), submetido à 
ooforectomia bilateral e; Grupo Sham (SH), submetido aos mesmos procedimentos do grupo E, porém, sem ooforectomia. Os grupos E e SH foram submetidos à 
cirurgia sob anestesia geral inalatória com halotano, sob ventilação mecânica.  O grupo SH foi submetido aos mesmos procedimentos cirúrgicos, com exceção da 
retirada dos órgãos (sham operated rats).  O grupo Controle apenas foi monitorado, não sendo submetido à cirurgia (Tucci et al, 2003). Todos os grupos tiveram seu 
peso corporal registrado semanalmente ao longo de todo o experimento.  Após 12 semanas do processo cirúrgico, os animais foram sacrificados sob anestesia 
profunda.  Para tal, os animais foram colocados em uma câmara saturada com halotano a 4% em mistura gasosa de óxido nitroso e oxigênio (3:1), e depois foram 
entubados (via oro-traqueal) e mantidos sob ventilação mecânica com halotano a 1,5%.  A fixação foi feita por perfusão via aorta abdominal (retrogradamente) com 
solução tamponada de formaldeído 2% / glutaraldeído 2,5%.  Após o término da perfusão, o coração foi cuidadosamente removido (evitando-se lesão traumática) e 
mergulhado em solução fixadora, onde permaneceu por 24 horas, sob temperatura ambiente.  Após isso, os átrios direitos foram removidos para a obtenção dos 
fragmentos de tamanho adequado para processamento para análise ao microscópio eletrônico de transmissão. Os fragmentos foram processados e incluídos em 
resina Epon.  Posteriormente, foram obtidos cortes semi-finos, recuperados em lâminas e corados com hematoxilina alcoólica para escolha da região a ser observada.  
Após isso, foi realizada a retrimagem dos blocos e obtenção de cortes ultra-finos, que são recuperados em tela de cobre e contrastados com acetato chumbo e uranila.  
A quantificação dos grânulos atriais (por método estereológico) encontra-se em andamento. 
Resultados: A análise do ganho de peso das ratas demonstrou aumento significante do ganho de peso corporal das ratas ooforectomizadas em relação ao grupo 
controle ou sham a partir da primeira semana após a ooforectomia (p<0.01, ANOVA para medidas repetidas).  A quantificação dos grânulos atriais encontra-se em fase 
de padronização. 
Conclusão: Os dados obtidos até o momento não nos permitem concluir se a ooforectomia correlaciona-se positivamente com o número de grânulos atriais.  A 
conclusão da análise quantitativa fornecerá dados experimentais importantes para o estudo das alterações cardíacas decorrentes do hipoestrogenismo. 
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 Título: Fluência Semântica em Doença de Alzheimer Leve e Moderada 
 Autores:  Nishimura, E.M.; Bertolucci, P.H.F. 
 Bolsista: Eduardo Misao Nishimura   
 Orientador:  Paulo Henrique Ferreira Bertolucci 
 Resumo: 
Fluência Semântica em Doença de Alzheimer Leve e Moderada. Eduardo Misao Nishimura, Paulo Henrique Ferreira Bertolucci. Departamento de Neurologia e 
Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, UNIFESP – São Paulo/SP. 
 
A doença de Alzheimer (DA) é caracterizada por um defeito da memória semântica responsável por processar o conhecimento significativo próximo, um método de 
estudar a memória semântica é investigar de que modo uma pessoa utiliza o conhecimento semântico para executar um teste de fluência semântica. O presente 
estudo tem como objetivo estudar a memória semântica de pessoas idosas saudáveis e de pacientes com DA leve a moderado, selecionando um padrão de controle 
imposto na população falante da língua portuguesa (Brasil), através do teste de fluência semântica. Este teste é efetuado em um tempo pré-determinado, geralmente 
são dados 60 segundos, para que o paciente pronuncie palavras relacionadas com a categoria semântica de animais, e essas palavras são transcritas pelo 
pesquisador separadamente em quatro intervalos de 15 segundos. O estudo se encontra em andamento, os dados sobre os pacientes com DA leve e DA moderado já 
foram coletados, através de levantamento de dados dos prontuários do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, restando apenas a realização da coleta dos 
dados sobre a fluência semântica nos idosos saudáveis, que formarão o grupo controle, para enfim analisar os resultados obtidos e concluir o estudo com o padrão de 
controle imposto na população falante da língua portuguesa (Brasil) selecionado. 
Apoio: CNPq 
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 Título: KGF E HIPÓXIA SOBRE A  APOPTOSE DE QUERATINÓCITOS HUMANOS CULTIVADOS 
 Autores:  Rossi, M.B.; Gragnani, A. 
 Bolsista: Marina Bertelli Rossi   
 Orientador:  Alfredo Gragnani Filho 
 Resumo: 
Introdução: A perda da barreira cutânea provoca graves falhas mecânicas e imunológicas do sistema de proteção do organismo. Os queratinócitos formam todas as 
camadas da epiderme, sendo que seu metabolismo torna-se progressivamente menor à medida que se afasta da camada basal e é inexistente na camada córnea. 
Essa camada é responsável pela resistência às agressões físicas e químicas e pela permeabilidade da pele à água. O foco central do tratamento do paciente 
queimado é a recuperação da cobertura cutânea perdida. Grandes queimados dificilmente sobrevivem por muito tempo, pois a cobertura das lesões depende de área 
doadora de enxerto e integração dos mesmos no leito receptor, e a infecção é o maior problema nessa fase. O enxerto de espessura parcial pode em lâmina ou em 
malha e, onde existir a tecnologia, também por lâminas de queratinócitos humanos cultivados. Inúmeros fatores agressivos sistêmicos ou locais estão presentes nesse 
processo e podem prejudicar nutrição do enxerto. A oferta de tais elementos é fundamental para o sucesso da cobertura. A hipóxia é uma das causas principais para o 
insucesso e para o aumento da taxa de morbidade e mortalidade desses pacientes.O fator de crescimento de queratinócitos (KGF) tem como característica principal 
estimular a proliferação dos queratinócitos, e diminuir a proliferação de pseudomonas aeruginosa, um dos microorganismos mais frequentes nas infecções em 
queimados. Objetivo: Avaliar o efeito da hipóxia e da suplementação do fator de crescimento de queratinócitos (KGF) sobre a proliferação e a apoptose de 
queratinócitos humanos primários. Métodos: Foram realizados dois isolamentos de queratinócitos provenientes de pele de descarte de cirurgias realizadas na 
Disciplina de Cirurgia  Plástica da UNIFESP. De cada isolamento, as células foram divididas em quatro grupos com 250 mil células cada, sendo um grupo controle 
contendo células com meio de cultura, um segundo grupo com células com meio de cultura e H2O2, um terceiro grupo com células com meio de cultura e com KGF, e 
um último grupo com células com meio de cultura e com KGF e H2O2. Logo após o isolamento dos queratinócitos humanos primários, o KGF foi adicionado nos 
respectivos grupos por 30 minutos, ficando todos os tubos com células na incubadora úmida a 37ºC e CO2 a 5%. Após esse período, foi adicionado H2O2 que 
determina o ambiente de hipóxia nos respectivos grupos, por cinco minutos, e logo após as células foram contadas em câmara de Newbauer com o uso do corante 
Trypan Blue, para definir a viabilidade das células. Resultados: Das 250.000 células inicialmente colocadas nos tubos, obtivemos média de 163.750 células no grupo 
controle; 61.875 no grupo onde foi adicionado o KGF, sugerindo que o KGF pode determinar um grau de apoptose em células que não sofreram agressão pela hipóxia; 
média de 30.000 quando as células foram submetidas à hipóxia, mostrando a determinação da morte celular maciça; e por fim quando as células sofreram hipóxia mas 
haviam sido expostas ao KGF anteriormente,  média de 93.125, mostrando a proteção que o KGF determinou perante a agressão da H2O2 ; apresentando 
significância estatística entre todos os grupos. Conclusão: O KGF determinou proteção aos queratinócitos humanos isolados quando expostos à hipóxia. 
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 Título: MANIPULAÇÕES NA AQUISIÇÃO DA TAREFA DE MEDO CONDICIONADO AO CONTEXTO NÃO 
ALTERAM O DÉFICIT APRESENTADO PELA LINHAGEM DE RATOS ESPONTANEAMENTE 
HIPERTENSOS SHR. 

 Autores:  Barone, L.C. 
 Bolsista: Lucas Cerqueira Barone   
 Orientador:  Vanessa Costhek Abilio 
 Resumo: 
Objetivos: Recentemente verificamos que a linhagem de ratos espontaneamente hipertensos SHR apresenta um déficit de memória emocional, avaliada por meio do 
teste de medo condicionado ao contexto. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se manipulações na aquisição desta tarefa (aumento na intensidade do choque ou 
no número de sessões de exposição ao choque) poderiam modificar o déficit de resposta de medo condicionado ao contexto apresentado pela linhagem SHR.  
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (W) e SHR (S), machos, de 5-6 meses de idade, foram submetidos à tarefa de medo condicionado ao contexto que consiste em 
uma (experimento 1) ou mais sessões de treino (experimento 2) e uma sessão de teste realizada 24 horas após. No primeiro experimento, os animais foram 
submetidos a uma sessão de treino realizada no compartimento escuro de uma caixa de esquiva na qual os animais receberam, após 150 segundos, choques de  5 
seg., de 0,4 ou 0,8 mA, a cada 30 seg. até completar 5 min, (n=7 ou 8 animais para cada linhagem e intensidade de choque). No segundo experimento, os animais 
foram submetidos a 1, 2 ou 3 sessões de treino realizadas da mesma forma que no experimento 1, mas com intensidade de choque de 0,4 mA somente (n=10 para 
cada linhagem e número de sessões). O aumento da intensidade de choque na sessão de treino ou o aumento do número de sessões de treino não alteraram a 
diminuição de tempo de congelamento apresentada pela linhagem SHR (Experimento 1: W 0,4: 156,42±33,82; W 0,8: 156,71±33,37; S 0,4: 21±8,83; S 0,8 
11,12±5,34; Experimento 2: W 1, 2 e 3 sessões, respectivamente: W1 87±14,63; W2 112,8±14,43, W3 193,9±28,67; S 1, 2 e 3 sessões, respectivamente: S1 
31,8±10,38, S2 47,4±12,79, S3 24,9±9,04). Por outro lado, o tempo de congelamento de animais Wistar submetidos a 3 sessões de treino se mostrou aumentado em 
relação aos animais de mesma linhagem submetidos a 1 ou 2 sessões.  
Conclusão: Alterações qualitativas, e não quantitativas, nos processos relacionados à aquisição da tarefa de medo condicionado ao contexto parecem estar 
relacionadas ao déficit apresentado pela linhagem SHR. 
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 Título: O tratamento com células tronco mesenquimais melhora a lesão de isquemia e reperfusão em 
modelo de insuficiência renal aguda. 

 Autores:  Palasio, C.G.S.; Câmara, N.O.S.; Semedo, P.; Cenedeze, M.A.; Pacheco-Silva, A. 
 Bolsista: Carolina Gardini Sanches Palasio   
 Orientador:  Alvaro Pacheco e Silva Filho 
 Resumo: 
Devido as altas taxas de morbi-mortalidades da Insuficiência Renal Aguda (IRA), existe a necessidade de se estudar formas alternativa de tratamento, entre elas a 
terapia por células-tronco mesenquimais (CTMs). CTM possuem a capacidade de acelerar a regeneração de tecidos lesados agudamente, porém os mecanismos 
ainda são incertos.  Para estudar tais processos, CTMs foram isoladas da medula óssea de ratos machos Wistar e cultivadas em meio DMEM, 10% soro fetal bovino 
(SFB). As células foram caracterizadas quanto ao fenótipo de marcadores de superfície por citometria de fluxo e quanto à diferenciação para outras linhagens 
celulares, como adipócito e osteócito. A lesão de isquemia e reperfusão (IR) foi induzida em ratos Wistar fêmeas, através do clampeamento bilateral dos pedículos por 
60 minutos. Após este período, a reperfusão foi visualizada e 6h depois foram administradas 2x105 células por animal, endovenosamente. Após 24 e 48 horas, os 
animais foram sacrificados, tendo o sangue coletado para dosagens de creatinina e uréia sérica, e os rins coletados para análises morfométricas e de transcritos 
gênicos. Os animais tratados com CTMs apresentaram menores níveis de creatinina (Cr 24h: 24h = 3,53 mg/dL vs. Animais tratados com CTM24h =1,13 mg/dL, 
p<0,05, Cr 48h: 48h = 2,14 mg/dL vs. Animais tratados com CTM48h = 0,92 mg/dL, p<0,05). A melhora da função renal, em 24h, foi associada a uma menor expressão 
de IL-β (I/R 24h =1,96 ± 1,2 vs Animais tratados com CTM =0,57 ± 0,01, p<0,05), e a uma maior expressão de IL-4 (I/R 24h= 0. vs Animais tratados com CTM =3,34, 
p<0,05). A administração de CTM em modelo agudo de lesão de IR acarreta em melhora dos parâmetros funcionais, provavelmente através da regulação dos padrões 
imunológicos, pelo favorecimento da resposta Th2 anti-inflamatória. CEP 0210/06. Ministério da Saude, CNPq, FAPESP (04/08311-6 04/13826-5, 06/00620-5). 
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 Título: Papel do estresse oxidativo e mediadores da inflamação na obesidade experimental induzida por 
dieta hipercalórica 

 Autores:  Porto-Silva, C.C.; Voltera, A.F.; Ginoza, M.; Cesaretti, M.L.R.; Kohlmann Jr., O; Zanella, M.T. 
 Bolsista: Carolina Castro Porto Silva   
 Orientador:  Maria Teresa Zanella 
 Resumo: 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a pressão arterial de cauda, o metabolismo glicídico, 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. Também foram estudados ratos SHR (ratos espontaneamente hipertensos) que receberam dieta Nuvilab e dieta cafeteria. 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 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 nos ratos Wistar , porém verificou-se uma elevação do peso corporal (Controle: 380±12 vs WST-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 Wistar 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). Nos animais SHR controles e obesos, além da elevação do peso 
corporal, houve aumento significante da pressão arterial de cauda na 12ª semana (SHR= 171±1,8 vs SHR-Caf= 197±4,2 mmHg, p<0,05). As glicemias de jejum dos 
ratos SHR também foram maiores que os ratos Wistar, porem não diferiram entre os ratos SHR controles e obesos (SHR: 97±11 vs SHR+Caf= 96±5 mg/dl, ns). 
Também se verificou aumento da gordura visceral dos ratos SHR quando submetidos à dieta cafeteria  (SHR: 1,32±0,03 vs SHR+Caf= 1,41±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 tanto em ratos 
normotensos como em hipertensos. Mais ainda produz elevação da pressão arterial de cauda em ratos SHR. A determinação das insulinemias poderá dizer se os 
animais tornaram-se resistentes à insulina. A quantificação das espécias reativas de oxigênio poderá sugerir a importância do estresse oxidativo na gênese da 
obesidade induzida por dieta. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0904/06  
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 Título: PAPEL DOS TLR-2 E -4 NA PROGRESSÃO DA FIBROSE RENAL EM MODELO EXPERIMENTAL 
DE OBSTRUÇÃO UNILATERAL DO URETER (OUU) EM CAMUNDONGOS. 

 Autores:  Lima, M.A.F; Gonçalves, G.M.; Cenedeze, M.A.; Câmara, N.O.S.; Pacheco-Silva, A. 
 Bolsista: Marcio Alencar Fiuzaq de Lima   
 Orientador:  Alvaro Pacheco e Silva Filho 
 Resumo: 
Introdução: fibrose renal é considerada um marcador de doença renal em seu estágio terminal e da nefropatia crônica do enxerto (NCE). A fibrose renal 
experimentalmente pode ser estudada através do modelo de obstrução unilateral do ureter (OUU). Toll Like Receptors (TLR) são receptores de reconhecimento de 
molécula padrão presente em patógenos e de moléculas próprias que são liberadas durante uma lesão tecidual. Ativação dos TLR leva a translocação citoplasmática 
do NFkB para o núcleo, levando a um aumento da expressão de diversas citocinas pró-inflamatória. Um estado crônico inflamatório pode levar a uma disfunção 
tecidual e fibrose. Por razões desconhecidas, TLR-2 e TLR-4 mRNA é principalmente expresso por células renais tubulares. Objetivos: avaliar o papel do sistema TLR 
num modelo estabelecido de fibrose renal, através da obstrução unilateral do ureter (OUU). Material e Métodos: C57bl/6, TLR-2-/- ou TLR-4-/- camundongos machos 
foram submetidos a obstrução unilateral do ureter. Nos dias 7 e 14 após cirurgia foram colhidos urina da bexiga, da pelve,  amostras de sangue e tecido renal. Uréia e 
creatinina sérica foram avaliadas assim como proteinúria. RNA foram extraídos através da metodologia do Trizol. Através das amostras de RNA foram preparados 
cDNA para futura análise da expressão de moléculas como TLR-2, TLR-4, BMP-7, TGF-beta e osteopontina. Resultados: nós observamos uma progressão da 
disfunção renal através do aumenta da creatinina e uréia sérica dos animais de 14 (creatinina: 0,74, uréia: 84,34) dias comparados com os animais de 7 dias 
(creatinina: 0,42, uréia: 79,00).  Conclusões: estes resultados mostram que apesar de um rim ser submetido a uma lesão crônica, o outro rim, embora sobrecarregado, 
consegue manter as taxas de creatinina e uréia normais, porém, ao longo do tempo ocorre uma piora da função renal. Futuros resultados de experimentos com animais 
nocautes para TLR-2 ou –4, esperamos observar uma diminuição dessa piora de função, já que o processo inflamatório ficará comprometido por essas duas vias. 
 
 Participantes: Marcio Alencar Fiuzaq de Lima, Giselle Martins Gonçalves, Marcos Antonio Cenedeze, Niels Olsen Saraiva Câmara, Alvaro Pacheco e Silva Filho 
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 Título: Perfil da avidez de anticorpos anti-dsDNA e antinucleossomo e sua associaçao com atividade do 
LES 

 Autores:  Batista, R.; Keusseyan, S.; Medeiros, K.; Silva, N.P.; Andrade, L.; Kayser, C.; Souza, A.W.S. 
 Bolsista: Rodrigo Martins Borges Ferreira Batista   
 Orientador:  Luís Eduardo Coelho Andrade 
 Resumo: 
Introdução: 
Anticorpos anti DNA dupla hélice (anti-dsDNA) possuem papel importante na patogênese do lúpus eritematoso sistêmico (LES), porém o mecanismo pelo qual eles 
contribuem para a lesão dos tecidos permanece desconhecido. Auto-anticorpos são heterogêneos e diferem com respeito à (sub)classe, especificidade, capacidade de 
fixação de complemento e avidez. 
Estudos anteriores estabeleceram uma relação entre anti-dsDNA de alta avidez e nefrite, entretanto associações com anticorpos de baixa avidez ainda são alvo de 
discussão. Na última década uma especial atenção tem sido dada ao primeiro anticorpo descrito em associação com LES (1957, Holman e Kunkel), o “fator da célula 
LE”, atualmente chamado de anticorpo antinucleossomo (anti-NCS) ou anticromatina. Acredita-se que nucleossomos, liberados durante a apoptose celular, sejam o 
principal autoantígeno no LES, originando inclusive a formação de anticorpos anti-dsDNA e anti-histona. Anti-NCS são detectados em cerca de 88% dos pacientes com 
LES e um papel nefritogênico foi atribuido a estes anticorpos após a identificação desse antígeno específico em eluatos glomerulares. Embora a  literatura apresente 
numerosos estudos sobre avidez de anti-dsDNA, ainda não existem estudos sobre a avidez de anticorpos antinucleossomo. 
 
Objetivo: 
Comparar o comportamento de anticorpos anti-dsDNA e antinucleossomo com relação à avidez, utilizando ensaios imunoenzimaticos (ELISA) em pacientes portadores 
de LES em atividade e fora de atividade de doença. 
 
Materiais e Métodos: 
Pacientes: 
Grupo I – 40 pacientes com  LES em atividade (SLEDAI> 6) 
Grupo II – 40 pacientes com LES sem atividade (SLEDAI zero) 
Estes pacientes serão diagnosticados para LES segundo critérios do ACR e avaliados clinicamente pelo SLEDAI e exames laboratoriais (hemograma, urina I, 
creatininemia e dosagem do complemento sérico) e terão acompanhamento prospectivo bimestral durante seis meses. 
Anticorpos anti-dsDNA e antinucleossomo serão detectados e terão sua avidez determinada através de adaptação de enzima imunensaio comercial (The Binding Site e 
INOVA respectivamente) nos  quais um agente caotrópico (uréia, NaCl ou DEA) será aplicado após a incubação com o primeiro anticorpo. 
 
Resultados parciais: 
•Até o momento foram coletados 30 soros de pacientes com LES em atividade (SLEDAI > 6) e 57 soros de pacientes fora de atividade (SLEDAI = 0). 
•Considerando os soros anti-dsDNA positivos (>75 UI/mL) os títulos foram mais altos no grupo em atividade (554 
±893)do que no inativo (151±61)(p=0,042). Entretanto não houve diferença na freqüência de positividade entre os grupos (47% vs 37%, p=0,435). 
•No grupo em atividade houve uma associação entre anti-dsDNA positivo e alta avidez de anticorpos (p≤0,01). No grupo inativo essa associação não foi observada. 
Entretanto, a freqüência de anti-DNA de alta avidez em pacientes com LES ativo (43%) não diferiu significantemente daquela observada no LES inativo (27%) 
(p=0,192). 
•A padronização do enzima imunoensaio que irá avaliar a avidez dos anticorpos antinucleossomos está em andamento, já havendo sido purificada a fração de 
nucleossomos a partir de timo de vitelo. 
Conclusão parcial: Embora os títulos de anticorpos anti-DNA tenham sido maiores no grupo de pacientes com LES ativo do que naquele de LES inativo, a freqüência 
de anticorpos anti-DNA de alta avidez não diferiu entre os dois grupos. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1087/06  
 
 Participantes: Rodrigo Martins Borges Ferreira Batista, Silene Peres Keusseyan, Kaline Medeiros, Neusa Pereira da Silva, Luís Eduardo C. Andrade, Cristiane 
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 Título: UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SEQUENCIAMENTO DE GENES CANDIDATOS NA 
IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS MOLECULARES DAS DOENÇAS MITOCONDRIAIS 

 Autores:  Christiano, E.S.; Rodrigues, A.D.; Kiyomoto, B.H.; Schmidt, B.; Oliveira, A.S.B. 
 Bolsista: Eduardo Sune Christiano   
 Orientador:  Célia Harumi Tengan 
 Resumo: 
UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SEQUENCIAMENTO DE GENES CANDIDATOS NA IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS MOLECULARES DAS DOENÇAS 
MITOCONDRIAIS  Eduardo Suñe Christiano, Andresa DeSanti Rodrigues, Beatriz Hitomi Kiyomoto, Beny Schmidt, Acary Souza Bulle de Oliveira, Célia Harumi Tengan 
(Laboratório de Neurologia Molecular, Disciplina de Neurologia Clínica, Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, UNIFESP) INTRODUÇÃO: As mitocôndrias são 
organelas intracitoplasmáticas cuja principal função é a de prover energia à célula. A produção do ATP ocorre através do sistema de fosforilação oxidativa, o qual é 
composto pela cadeia respiratória, formada por 4 complexos enzimáticos(Complexo I, II, III, IV, dois transportadores de elétrons , coenzima Q10  e citocromo c) e pela 
ATP sintase(Complexo V). O controle da função da mitocôndria é exercido por genes do  DNA mitocondrial (DNAmit) e do  DNA nuclear (DNAn), sendo que qualquer 
alteração nesses genomas ou na sua interação  pode alterar a sua funcionalidade. A apresentação clínica das doenças mitocondriais é bastante variável e tem como 
característica o envolvimento de múltiplos sistemas com alto requerimento energético, como: muscular, nervoso, cardíaco, oftalmológico, endocrinológico, hepático, 
renal e gastrointestinal. A principal característica patológica da doença mitocondrial é a proliferação mitocondrial em fibras musculares  que é vista na biópsia de 
músculo e, portanto, usada como método diagnóstico, mas muitos dos pacientes com suspeita de doença mitocondrial não apresentam alteração na biópsia muscular, 
principalmente nas encefalopatias mitocondriais, dificultando o diagnóstico. Assim torna-se fundamental o estudo dos complexos enzimáticos e seus possíveis defeitos. 
As principais causas de encefalopatias mitocondriais são as mutações em genes nucleares ocasionando alterações na montagem dos complexos IV,  I e III; além de 
alterações combinadas decorrentes de problemas no sistema de tradução, transcrição ou replicação do DNA mit. OBJETIVO: Determinar a causa molecular de 
pacientes com suspeita de encefalopatia mitocondrial através da análise de genes candidatos, que serão selecionados baseando-se na análise da expressão de 
proteínas específicas para cada complexo mitocondrial.MATERIAL E MÉTODOS: 1)Seleção de amostras através do quadro clínico e da classificação baseada nos 
critérios de sinais e sintomas para a doença mitocondrial 2)Análise de proteínas por Western Blotting para identificação dos Complexos enzimáticos defeituosos 4) 
Seleção dos genes candidatos baseado nos Complexos enzimáticos envolvidos e análise do banco de dados e literatura.5) Extração do DNA, amplificação por reação 
de PCR e análise do seqüenciamento para os genes selecionados.RESULTADO: Selecionou-se 6 pacientes, os quais apresentaram uma boa pontuação nos critérios 
de sinais e sintomas para doenças mitocondriais,nomeando-os de P1 a P6. A análise de proteínas demonstrou alterações em 3 pacientes. Todos os três apresentavam 
alteração na expressão da subunidade core 1 do Complexo III e um paciente, apresentava ainda uma alteração em subunidades do Complexo IV. À partir dessa 
análise começou-se o estudo de genes que poderiam estar envolvidos com essas deficiências e selecionou-se os genes: BCS1L e MTCYTB para a pesquisa de 
mutações. Até o momento, não encontramos mutações patogênicas nas regiões analisadas. CONCLUSÃO: Nossos resultados parciais ainda não demonstraram 
mutações nos genes selecionados. A análise completa dos genes poderá determinar a causa das doenças nestes pacientes ou excluir o envolvimento destes genes. O 
estudo destes pacientes poderá contribuir para o melhor conhecimento da formação e controle dos complexos enzimáticos da cadeia respiratória,  das doenças 
mitocondriais e para possíveis intervenções. (CNPQ-FAPESP). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0098/02  
 
 Participantes: Eduardo Sune Christiano, Andresa De Santi Rodrigues, Beatriz Hitomi Kiyomoto, Beny Schmidt, Acary Souza Bulle Oliveira 
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 Título: A ADMINISTRAÇÃO NEONATAL DE COCAÍNA PROMOVE ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
TARDIAS DE FORMA DIFERENCIADA EM RATOS E RATAS ADOLESCENTES. 

 Autores:   Carvalho, T.N. 
 Bolsista: Thiago Nogueira de Carvalho   
 Orientador:  Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello 
 Resumo: 
Objetivos: Estudos recentes mostram que a cocaína inibe a neurogênese em animais adultos, além de promover intensa plasticidade neuronal na via mesolímbica 
dopaminérgica. Estes processos podem desencadear alterações tardias na emocionalidade e cognição. Além disso, sabe-se que as variáveis idade e sexo são cruciais 
no processo de plasticidade neuronal. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência do tratamento neonatal com cocaína no comportamento de ratos 
e ratas adolescentes. 
 
Métodos: Durante o P15-P18 (décimo quinto e décimo oitavo dias pós-natais) ratos Wistar machos e fêmeas foram tratados com cocaína (10 mg/kg i.p.) ou salina. 
Durante o P45-P50 os animais foram submetidos aos seguintes testes comportamentais: campo aberto, labirinto em cruz elevado, nado-forçado, esquiva passiva e 
estereotipia induzida por apomorfina. 
 
Resultados: Não houve diferença significativa entre os grupos experimentais nos comportamentos avaliados no campo aberto: quadros explorados (F(3,22)=3,1 
p=0,07), levantar (F(3,22)=0,8 p=0,56) e tempo em imobilidade (F(3,22)=1,8 p=0,14). Já no teste do labirinto em cruz elevado, o tratamento com cocaína aumentou o 
número de entradas somente nos machos (F(3,22)=7,3 p<0,01) e o tempo de permanência nos machos e fêmas (F(3,22)=8,87, p<0,01) nos braços abertos. Quanto ao 
teste do nado forçado, a administração de cocaína diminuiu o tempo em imobilidade somente nas fêmeas (F(3,22)=6,2 p<0,05). No teste da esquiva passiva, o 
tratamento com cocaína diminuiu a latência de entrada em um compartimento previamente (24 h) pareado ao choque (F(3,22)=10,4 p<0,05). Ainda, a administração de 
cocaína diminuiu os níveis de estereotipia induzida por apomorfina tanto nos machos como nas fêmeas (F(3,22)=9,7 p<0,01). 
 
Conclusão: O presente trabalho sugere que a administração neonatal de cocaína promove efeito ansiolítico e diminui a sensibilidade da via dopaminérgica 
nigroestriatal tanto em machos como em fêmeas adolescentes. No entanto, a cocaína mostrou um efeito antidepressivo somente nas fêmeas adolescentes, enquanto 
promoveu déficit de memória de longa duração somente em machos adolescentes. Neste sentido, torna-se claro que a administração neonatal de cocaína promove 
alterações de longa duração diferenciadas entre machos e fêmeas. 
 
 Participantes: Thiago Nogueira de Carvalho 
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 Título: A INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA: UM ESTUDO COM 
PROFESSORES DO CAMPUS SANTOS 

 Autores:  Rosa, J.R.M.; Batista, N.A. 
 Bolsista: Julianne Rodrigues de Moraes Rosa   
 Orientador:  Nildo Alves Batista 
 Resumo: 
Introdução: As Diretrizes Curriculares do curso de Fisioterapia apontam para uma perspectiva interdisciplinar no processo de formação. È nesse âmbito que se insere o 
projeto pedagógico da Unifesp - Campus Baixada Santista. Neste sentido, conhecer as concepções docentes de interdisciplinaridade torna-se relevante. Objetivo: 
analisar as concepções de interdisciplinaridade e formação em Fisioterapia de professores fisioterapeutas que atuam na graduação do Campus e relacionar os 
significados apreendidos com as ênfases destacadas no Projeto Pedagógico. Metodologia: Estudo qualitativo com dados coletados por entrevista semi-estruturada com 
os docentes formados em Fisioterapia que atuam no Campus. Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. Resultados/Discussão: Apesar dos 
professores reconhecerem a importância da interdisciplinaridade na formação profissional, não existe uma clareza conceitual sobre o tema. As concepções vão de uma 
simples integração de disciplinas, passando por uma mudança de postura docente e discente até um trânsito concreto de pessoas entre diferentes saberes. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0046/07  
 
 Participantes: Julianne Rodrigues de Moraes Rosa, Nildo Alves Batista 
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 Título: Análise do conteúdo de livros didáticos e da informação de professores sobre HIV-aids. Importância 
dessas informações para as crianças e adolescentes que convivem com HIV/Aids. 

 Autores:  Sembenelli, M. 
 Bolsista: Marcelo Sembenelli   
 Orientador:  Regina Célia de Menezes Succi 
 Resumo: 
O intuito desse trabalho é analisar o conteúdo dos livros escolares no que diz respeito à Aids e o vírus HIV, bem como a informação de que os professores das escolas 
dispõem através de entrevistas. Também será analisada informação que as crianças infectadas pelo HIV estão recebendo nas escolas, sobre sua própria 
doença.Estamos usando um formulário que se constitui de uma entrevista com o professor e um outro que é preenchido mediante análise do livro.Com esses 
questionários poderemos avaliar se as informações que estão sendo transmitidas saõ corretas e suficientes,se há informação sobre saúde,se e´citado o risco e a 
gravidade da Aids,bem como seu modo de prevenção,transmissão e a característica cosmopolita da doença.Os resultados obtidos serão subetidos a análise 
estatística,posteriormente. 
 
 Participantes: Marcelo Sembenelli 
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 Título: Análise morfométrica do giro fusiforme na Síndrome de Williams-Beuren através de imagens de 
Ressonância Magnética. 

 Autores:  Del Cole, C.G.; Jackowski, A.P.; Schultz, R.T. 
 Bolsista: Carolina Grego Del Cole   
 Orientador:  Andrea Parolin Jackowski 
 Resumo: 
Introdução: A Síndrome de Williams-Beuren (SW) é uma doença genética associada a microdeleção do cromossomo 7q11.23. O perfil cognitivo da SW, é conhecido 
pelo prejuízo visuo-espacial que contrasta com o bom desempenho no reconhecimento de faces e memória seqüencial auditiva verbal.  Esta dicotomia cognitiva 
sustenta a hipótese de dissociação das habilidades de linguagem e visuo-espacial, conferindo a esta síndrome um quadro neuro-cognitivo peculiar e sugerindo uma 
preservação dos componentes da via visual ventral (estruturas temporo-occipitais) em detrimento da via visual dorsal (estruturas parieto-occipitais).  
 
Objetivo: O  objetivo deste trabalho é mensurar o volume do giro fusiforme, área cerebral de reconhecimento de faces, em pacientes com SW, controles saudáveis e 
controles pareados por QI utilizando-se de imagens de ressonância magnética (RM). 
 
Método: Imagens de RM de 15 pacientes com SW e de 15 controles saudáveis pareados por idade (25.0 ± 12.4 e 25.0 ± 12.0 anos, respectivamente, t28 = -0.16, P < 
0.99), sexo (9 mulheres and 6 homens, (X2(1)= 0.00, P < 0.65), dominância cerebral (X2 (1)= 2.67, P < 0.26), mas não QI (67.9 ± 9.8 e 107.9 ± 13.3 respectivamente; 
t28 = -9.40 P < 0.001). Utilizou-se a seguinte sequência de aquisição de imagens (1.5T): TR = 24 msec, TE = 5 msec, ângulo de nutação = 45°, NEX = 2, tamanho da 
matriz = 256 X 256, campo de visão= 30 mm, espessura = 1.2 mm, 124 fatias. Todas as imagens foram alinhadas a um espaço anatômico padronizado utilizando a 
plataforma de análise imagens BioImage Suite. As coordenadas correspondentes ao início (comissura posterior) e ao término (transição temporo-occipital) do giro 
fusiforme foram adquiridas. Utilizando o software ANALYZE AVW 7.0®, máscaras foram criadas para o giro fusiforme para cada hemisfério. O giro fusiforme foi 
segmentado no plano coronal, fatia a fatia. O volume total, da substância cinzenta, e da substância branca do giro fusiforme foi calculado, bilateralmente, para cada 
sujeito deste estudo. 
 
Resultados:  Nenhuma diferença volumétrica foi encontrada entre pacientes e controles saudáveis para o volume total, da substância cinzenta e da substância branca 
do giro fusiforme direito e esquerdo (todos os ps > 0.05).  
 
Conclusão:  Os resultados demonstram a preservação do volume do giro fusiforme nos pacientes com Síndrome de Williams sugerindo um possível substrato 
anatômico condizente com o perfil neuro-cognitivo destes pacientes. Os nossos achados poderão ainda auxiliar na compreensão de possíveis mecanismos 
relacionados à preservação do reconhecimento de faces humanas nesta Síndrome. Entretanto, estudos adicionais com amostras maiores e pareadas por idade mental 
são necessários. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0442/07  
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 Título: As fontes de estresse durante a graduação médica 
 Autores:  Braga, F.S.; Lucchese, A.C.; Nogueira-Martins, L.A. 
 Bolsista: Fernanda Braga Silva   
 Orientador:  Luiz Antonio Nogueira Martins 
 Resumo: 
Introdução: A graduação médica é marcada por diversos fatores estressantes, como o excesso da carga horária, o contato com o sofrimento do outro, o excesso de 
estudo e de trabalho, as dificuldades de atuação na área de saúde e a situação do sistema de saúde pública no Brasil. Por ser o estresse uma constante em meio à 
graduação de medicina, o tema nos leva a refletir sobre a saúde mental dos futuros cuidadores. Objetivo: Compreender quais são os aspectos estressantes mais 
relevantes em diferentes momentos da formação acadêmica, avaliar o que traz gratificação para os alunos e estudar o contato com a morte.  Metodologia: Estudo 
transversal, com amostra randomizada dos alunos do 2º, 4º e 6º anos da UNIFESP – 112 alunos. Aplicou-se uma escala psicométrica sobre as fontes de tensão no 
curso médico (Colares, 1999) avaliando quatro fatores: 1. Aspectos psicológicos e adaptação ao curso , 2. Escolha profissional e morte, 3. Comportamento anti-social e 
4. Saúde mental X estilo de vida. Também, foi aplicado um questionário que interrogava os alunos sobre: fontes de estresse, gratificação e experiências com a morte. 
Resultados: Amostra de 112 alunos: 59,8% do sexo masculino e 40,2% do sexo feminino, média de idade de 23,3 anos, cerca de 56,3% é procedente da Grande São 
Paulo e 56,3% mora com pais ou irmãos. Escala psicométrica e resultados: Fator 1 - Evidenciou-se que os alunos têm a capacidade de se adaptar durante a 
graduação médica, as médias desse escore foram de 3,5 para o sexto ano, 3,3 para o quarto e 3,3 para o segundo; Fator 2 – Mostrou um descontentamento com a 
escolha profissional no final do curso; as médias para esse escore foram de 2,3 para o sexto ano, 3,5 para o quarto e de 2,6 para o segundo; Fator 3 – Mostrou que os 
alunos do segundo ano apresentam menos comportamentos anti-sociais, as médias desse escore foram de 3,5 para o sexto ano, 3,8 para o quarto e de 3,9 para o 
segundo; Fator 4 - As médias desse escore foram de 3,5 para o sexto ano, 3,5 para o quarto e de 3,8 para o segundo, o que mostra um melhor estilo de vida no início 
da graduação. Resultados estatisticamente significantes (p<0,05): 1. Os alunos do sexto ano mostraram-se mais adaptados; 2. Com relação ao estilo de vida, os 
alunos do segundo ano são mais positivos – estão menos estressados e 3) Os sextoanistas demonstraram-se menos satisfeitos com a escolha da carreira e com a 
graduação e apresentaram uma maior aceitação do uso de maconha. Análise qualitativa - as fontes de estresse mais relevantes estão relacionadas a cada ano da 
graduação; o segundo e o quarto ano preocupam-se mais com a falta de tempo para o estudo e, no sexto ano, a prova de residência é o maior fator estressante. Com 
relação à gratificação, todos os alunos citaram o contato com os pacientes como principal fonte de gratificação. A respeito do contato com a morte, os alunos do sexto 
ano mostram um amadurecimento com relação ao tema e referem-se mais preparados para lidar com a morte – o que também foi evidenciado pela escala 
psicométrica. Discussão: Atentar para a saúde mental do estudante de medicina não deve ser apenas uma preocupação dos profissionais da área de saúde mental; 
essa questão deve ser avaliada no âmbito educacional. 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. 
 
 Participantes: Fernanda Braga Silva, Ana Cecília Lucchese, Luiz Antonio Nogueira Martins 
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 Título: Avaliação Clínica e Sorológica em Pacientes com Esclerite 
 Autores:  Sousa, J.M.; Vieira, L.; Modolo, R.P.; Trevisani, V.F.M.; Freitas, D. 
 Bolsista: Jacqueline Martins de Sousa   
 Orientador:  Denise de Freitas 
 Resumo: 
Objetivo: Avaliar pacientes com esclerite não infecciosa ou pós-traumática em relação à freqüência de doenças sistêmicas, características intrínsecas da doença 
ocular, freqüência de alterações laboratoriais e correlação clínico-laboratorial.  
 
Método: Foram analisados a influência da demografia, o tipo de esclerite, a bilateralidade da doença, complicações oculares, a presença de doenças auto-imunes, a 
melhora da acuidade visual, medicações e complicações do tratamento dos pacientes com diagnóstico de esclerite do Ambulatório de Doenças Externas da Córnea do 
Departamento de Oftalmologia da UNIFESP no período de junho de 2006 a março de 2007. Os critérios de exclusão foram trauma, infecção e os pacientes que não 
consentiram em dele participar. Esses pacientes foram submetidos a exame oftalmológico, avaliação sistêmica e investigação laboratorial. 
 
Resultados: A maioria dos pacientes estudados era do sexo feminino (72,4%), com média de 54,1 anos. Houve predomínio do tipo nodular de esclerite sobre o tipo 
difuso (10:3) e 3 pacientes tiveram o diagnóstico de escleroceratite. O acometimento mais prevalente foi no olho direito (44,8%), seguido pelo olho esquerdo e ambos 
os olhos (27,6% cada). Dos 29 pacientes estudados, 38% (11 casos) apresentavam alguma doença sistêmica associada, sendo que houve predomínio de artrite 
reumatóide (5 pacientes). As outras doenças sistêmicas apresentadas foram lúpus eritematoso sistêmico (2 casos), doença de Chron, Doença de Behçet, sarcoidose 
(um caso) e um caso com diagnóstico incerto entre artrite reumatóide e síndrome de Sjögren. No tratamento, dividimos os pacientes em dois grupos: um com pacientes 
que possuíam alguma doença sistêmica associada à esclerite e outro com pacientes que não a possuíam. Nos dois grupos o medicamento sistêmico mais utilizado foi 
Prednisona, atuando de forma isolada ou em conjunto com outros medicamentos (como Metotrexate e Azatioprina). Da mesma forma, a maioria dos pacientes de 
ambos os grupos (81,8% e 72,2%, respectivamente) apresentou melhora do quadro ocular e sistêmico, no caso do primeiro grupo, logo no início do tratamento. As 
alterações laboratoriais nos exames reumatológicos encontradas foram: P-ANCA positivo em 3 pacientes, APF positivo em 2 pacientes, FAN positivo em 2 pacientes, 
FR positivo em 3 pacientes e Anti-Ro e Anti-La positivos em um paciente, totalizando 11 paciente (38%) apresentavam a presença de autoanticorpos. As complicações 
oculares do quadro de esclerite apareceram em ambos os grupos, sendo que houve maior prevalência no grupo dos pacientes que não apresentavam doença 
sistêmica associada (61,1%), quando comparado ao outro grupo (54,5%). Em ambos, a principal complicação constatada foi o afinamento escleral (50% e 54,5%, 
respectivamente), mas também houve casos de afinamento corneano (4 casos), catarata (4 casos), ceratite puntacta (1 caso), espessamento da parede ocular (1 caso) 
e atrofia e congestão escleral (1 caso).  
 
Conclusão: A esclerite é uma doença grave e progressiva, que pode ou não estar associada a doenças sistêmicas. No estudo realizado, não se encontrou diferenças 
com relação à gravidade da esclerite e resposta terapêutica e à presença ou ausência de doença sistêmica associada. Dessa forma, o diagnóstico precoce tanto da 
esclerite isolada quanto da associada à doença sistêmica e a instituição precisa e o acompanhamento dos pacientes melhoram o seu prognóstico. No entanto, a 
prevalência de complicações foi alta, independentemente se o paciente apresenta ou não doença sistêmica associada. 
 
 Participantes: Jacqueline Martins de Sousa, Luís Vieira, Rodrigo Pillon Modolo, Virgínia Fernandes Moça Trevisani, Denise de Freitas 
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 Título: Avaliação da informação sobre cirurgia palpebral (blefaroplastia) entre estudantes de ascendência 
oriental 

 Autores:  Kato, R.T.; Osaki, M.H.; Cariello, A.J. 
 Bolsista: Renata Tiemi Kato   
 Orientador:  Midori Osaki 
 Resumo: 
Objetivo: avaliar o grau de informação e o interesse de jovens estudantes de ascendência oriental na cirurgia de blefaroplastia através de questionário estruturado.   
Métodos: Alunos descendentes de orientais foram convidados a responder um questionário de 20 questões composto por dados pessoais e o grau de informação e 
interesse na cirurgia plástica palpebral (blefaroplastia). Os dados sofreram análise descritiva.  
Resultados: Foram entrevistados 52 alunos no período de fevereiro a março de 2007. A idade variou entre 19 e 39 anos (media 21,7 ± 3,6). A relação 
masculino:feminino foi de 1,6. Todos estavam cursando ensino superior. A ascendência japonesa foi a mais freqüente (84%). Vinte e nove (55,8%) entrevistados 
relataram possuir prega palpebral bilateral, dezoito (34,6%) referiam não possuir pregas palpebrais, três (5,8%) possuíam prega unilateral. Apenas 9 estudantes 
(17,3%) conheciam esta técnica cirúrgica, (76,9%) já tinham ouvido falar, mas não conheciam e 3 (5,8%) entrevistados não tinham qualquer informação sobre este tipo 
de tratamento. De 21 pessoas candidatas a cirurgia, apenas 3 (14,3%) gostariam de fazer a cirurgia. Cinco (9,6%) disseram ser contra este tipo de cirurgia. Sete 
(13,5%) entrevistados declararam que a prega palpebral é um fator relevante de beleza no sexo oposto.  
Conclusão: Uma parcela pequena da população estudada conhecia este procedimento cirúrgico. O interesse de jovens de ascendência oriental para a cirurgia de 
blerafoplastia estética foi pequeno nesta população. 
 
 Participantes: Renata Tiemi Kato, Midori Hentona Osaki, Angelino Julio Cariello 
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 Título: Avaliação da presença de blaBES-1 em amostras clínicas de enterobactérias produtoras de AmpC 
isoladas de hemoculturas no Hospital São Paulo 

 Autores:  Barbosa, P.P.; Pignatari, A.C.C.; Picão, R.C. 
 Bolsista: Paula Peraro Barbosa   
 Orientador:  Antonio Carlos Campos Pignatari 
 Resumo: 
Introdução: a produção de ESBLs representa a maior causa de resistência aos antimicrobianos da classe dos β-lactâmicos entre membros da família 
Enterobacteriaceae. Microrganismos produtores de ESBL são resistentes às penicilinas, ureidopenicilinas e cefalosporinas de primeira, terceira e quarta geração. A 
ESBL BES-1, até o momento descrita unicamente no Brasil, apresenta alta capacidade hidrolítica frente às cefalosporinas de amplo espectro e aztreonam. No entanto, 
não existem estudos acerca de sua epidemiologia em Serratia marcescens ou em outras enterobactérias. Objetivo: avaliar a incidência de blaBES-1 em amostras 
clínicas de enterobactérias produtoras de AmpC isoladas de hemoculturas no Hospital São Paulo/UNIFESP entre janeiro e julho de 2006. Materiais e Métodos: as 
amostras de enterobactérias isoladas de hemoculturas foram submetidas ao teste fenotípico para detecção de ESBL. Para as amostras com resultado fenotípico 
positivo foi realizada a pesquisa do gene blaBES-1, por PCR. Em caso de amplificação, o sequenciamento do gene seria realizado. Resultados: entre os 52 isolados de 
enterobactérias analisados, 44 apresentaram resultado fenotípico positivo para a produção de ESBL. Entretanto, nenhuma amostra apresentou PCR positivo para o 
gene blaBES-1. O gene CTX foi então pesquisado e encontrado em 31 dos 44 isolados supostamente produtores de ESBL. Discussão: a produção de ESBL é um 
mecanismo de resistência aos β-lactâmicos altamente prevalente no Hospital São Paulo. Contudo, não há evidência de que a β-lactamase de amplo espectro BES-1 
esteja disseminada neste hospital. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0081/07  
 
 Participantes: Paula Peraro Barbosa, Antonio Carlos Campos Pignatari, Renata Cristina Picão 
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 Título: Avaliação da qualidade de vida e desempenho funcional de idosos moradores de “Repúblicas de 
Idosos” na cidade de Santos. 

 Autores:  Giacomazi, R.A.; Souza, C.M.L.; Araujo, P.M.P. 
 Bolsista: Roberta Almeida Giacomazi   
 Orientador:  Pola Maria Poli de Araujo 
 Resumo: 
Introdução: - A população idosa apresenta altos índices de incidência nos municípios brasileiros, entre esses destacamos a cidade de Santos. Uma das diversas 
formas de moradia em Santos, são as ´´Repúblicas de idosos´´, que referem-se a casas doadas pela prefeitura e pela COHAB (órgão responsável pela política 
habitacional) e coordenadas pela Secretaria de Assistência Social da cidade, que atendem idosos de baixa renda e sem apoio familiar. Este estudo avalia os idosos 
moradores nestas Repúblicas, sendo parte de um projeto mais amplo que irá incluir idosos morando sozinhos e em instituições de longa permanência. Objetivos: – 
Avaliar a qualidade de vida e o desempenho funcional de idosos moradores em “Republicas de Idosos” de Santos. Metodologia: - Foram avaliados 21 idosos, utilizando 
os questionários validados: WHOQOL - bref e OARS. Foram feitas correlações entre a pontuação total do WHOQOL-breve com a pontuação total do instrumento 
OARS e  correlações entre a pontuação total do OARS com os domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente) do WHOQOL-breve, utilizando o 
coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: A média de idade dos idosos foi de 73,57, sendo que 76,19% são indivíduos do gênero feminino. Encontramos 
correlações significativas entre o OARS: pontuação total do WHOQOL-breve (-0,62; p<0,01), domínio físico (-0,61; p<0,01), relações sociais (-,0,65; p<0,001).  E 
tendência de correlações  entre o OARS e os domínios psicológico (-0,43, p=0,051) e meio ambiente (- 0,41 p=0,65). Tanto a pontuação total como os domínios do 
WHOQOL – breve são afetados pelo desempenho funcional. Conclusão: - A qualidade de vida dos idosos é afetada pelo desempenho funcional. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1799/06  
 
 Participantes: Roberta Almeida Giacomazi, Camila Molina Lucenti de Souza, Pola Maria Poli de Araújo 
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 Título: AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENCEFÁLICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

 Autores:  Cypriano, L.S.; Fadel, G.; Sinzato, S.; Silva, Y.; Jackowski, A.P. 
 Bolsista: Luana dos Santos Cypriano   
 Orientador:  Andrea Parolin Jackowski 
 Resumo: 
Introdução e objetivo: O Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma conseqüência debilitante dos maus tratos infantis e é caracterizado por sintomas que 
podem se apresentar de forma psicológica, fisiológica ou como combinação de ambos, após a exposição ao agente agressor. Esses sintomas geralmente se 
apresentam sobre a forma de re-experimentação do trauma desencadeante. Há trabalhos na literatura, sobre crianças e adolescentes com TEPT, que demonstram de 
forma inconsistente, redução da integridade das porções medial e posterior do corpo caloso, além da diminuição do volume encefálico e da substância branca cerebral.   
 
Objetivo: Mensurar o volume encefálico, o volume da substância cerebral cinzenta e branca e a área do corpo caloso em crianças e adolescentes com TEPT utilizando 
imagens de Ressonância Magnética (RM).  
 
Métodos e Resultados:  
 
As imagens de RM foram adquiridas em um aparelho Siemens de 3 Tesla. Duzentas e cinquenta e seis imagens ponderadas em T1  com a seguinte sequência de 
aquisição: (TR=11.2ms; TE=2.1ms; tamanho da matriz= 256 x 192, NEX=1, espessura do corte 1 mm) foram obtidas de 9 crianças e adolescentes diagnosticadas com 
TEPT segundos os critérios do DSM-IV e 6 controles saudáveis pareados por idade (13.01 ± 2.45 e 12.2 ± 2.9 anos, respectivamente; t13=0.56, P< 0.58), sexo (X2 
(1)=1.250, P< 0.29), nível sócio-econômico e educacional. As estruturas extracerebrais foram removidas utilizando, inicialmente, o software FSL enquanto os ajustes 
finais foram realizados manualmente através do software ANALYZE® AVW 7.0 em cada imagem. Posteriormente, a substância cinzenta foi segmentada utilizando-se 
dos recursos do software FSL. O cálculo do volume encefálico, substância branca e cinzenta foi realizado no ANALYZE® AVW 7.0. O corpo caloso foi segmentado, 
semi-automaticamente, em sete regiões segundo o protocolo de Witelson (Witelson, 1989). Nenhuma diferença no volume encefálico total (t13 = -0.10, P < 0.91), da 
substância cerebral cinzenta (t13 =- 0.21, P <0.52), e branca  (t13 = -0.18, P < 0.81) ou das áreas do corpo caloso (todos os ps >0.05) foi observada no grupo com 
TEPT em relação aos controles saudáveis.  
 
Conclusões:  
 
Nossos resultados não demonstram alteração morfométrica do volume encefálico, da substância cerebral cinzenta ou branca e das áreas do corpo caloso de crianças 
e adolescentes com TEPT. Creditamos estes achados ao baixo número de sujeitos neste estudo e o fato da maturação cerebral destas crianças ainda estar 
incompleta. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0440/07  
 
 Participantes: Luana dos Santos Cypriano, Gustavo Fadel, Sandra Sinzato, Yeda Silva, Andrea Parolin Jackowski 
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 Título: Avaliação do Polimorfismo e de mutações do gene RPE65 na Amaurose Congênita de Leber e na 
Retinose Pigmentar Autossômica Recessiva 

 Autores:   Antonio, M.; Lopes, J.; Sallum, J.F.; Fuzii, H. 
 Bolsista: Marcela da Costa Antonio   
 Orientador:  José Daniel Lopes 
 Resumo: 
Nos processos degenerativos da retina ocorre morte das células fotorreceptoras por apoptose. Existem várias patologias que envolvem esse processo, como a 
Retinose Pigmentar e a Amaurose Congênita de Leber. 
A Retinose Pigmentar é caracterizada clinicamente por cegueira noturna, perda progressiva da visão periférica e mudanças pigmentares na retina que podem 
eventualmente levar à completa perda da visão. 
A Amaurose Congênita de Leber é a mais severa forma de distrofias da retina, caracterizada clinicamente por cegueira ou comprometimento visual severo desde o 
nascimento. É uma das principais causas de cegueira na infância. 
Os avanços recentes em genética molecular tornaram possível identificar genes envolvidos na fisiopatologia dessas doenças, um dos quais é o RPE65. Esse gene é 
expresso especificamente e de forma abundante no epitélio pigmentar da retina e tem papel crucial no metabolismo da vitamina A no ciclo visual. 
Atualmente no Brasil não existem estudos específicos que relatem alterações nesse gene, nem os métodos estão disponíveis para diagnóstico. 
Para detecção de mutações no gene RPE65 foram utilizados inicialmente 30 pacientes com diagnóstico para doenças descritas acima, selecionados pelo Instituto da 
Visão da UNIFESP/EPM. 
Sangue total periférico (5 ml) colhido em EDTA de cada paciente foi usado para realização da extração de DNA. Para detecção de mutações foi utilizada e implantada 
em nosso laboratório a técnica Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP) que viabilizou a identificação de mutações em trechos curtos de DNA do gene 
RPE65. A próxima etapa será o seqüenciamento dos produtos de PCR em estudo de todos os pacientes envolvidos neste projeto, objetivando verificar a precisão da 
técnica de SSCP. 
Essas possíveis detecções permitirão diagnóstico mais preciso das patologias citadas e conseqüentemente viabilizarão tratamento e acompanhamento médico mais 
adequado. 
 
 Participantes: Marcela da Costa Antonio, José Daniel Lopes, Juliana Ferraz Sallum, Hellen Fuzii 
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 Título: CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉCULAS ENVOLVIDAS NA INTERAÇÃO DE Paracoccidioides 
brasiliensis E CÉLULAS B-1 

 Autores:  Khoury, P. 
 Bolsista: Patrica Khoury   
 Orientador:  José Daniel Lopes 
 Resumo: 
A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose profunda, de caráter granulomatoso crônico, que compromete especialmente o tecido pulmonar, o sistema linfático, 
tecido mucocutâneo e, por extensão, qualquer outro órgão (Brummer e col., 1993). PCM é causada por Paracoccidioides brasiliensis, fungo termo-dimórfico, que se 
apresenta em forma de leveduras em vida parasitária ou quando cultivado a 36ºC e na forma de micélio quando cultivado à temperatura ambiente.  
Está hoje estabelecido que linfócitos B murinos são classificados em células B-2 (células B convencionais), B-1a e B-1b. Tem sido demonstrado experimentalmente 
que células B-1 podem estar envolvidas na evolução de processos infecciosos. O papel destas células no destino da resposta inflamatória e na resistência a infecções 
por parasitas não foi ainda completamente estabelecido.  
Camundongos Xid, geneticamente desprovidos de células B-1, são significantemente mais resistentes a infecções por P. brasiliensis (Kipnis, 1998). Células B-1 e  
macrófagos têm importante papel na formação do 
granuloma in vitro (Vigna e cols, 2005), dado este importante já que pacientes com PCM apresentam quadro mais grave da doença quando a formação  de  
granulomas é reduzida.  Estes resultados abrem novas perspectivas sobre o papel destas células na inflamação assim como no controle de infecções parasitárias 
como, por exemplo, a PCM.  
Dados não publicados do nosso laboratório mostraram que há interação entre P. brasiliensis e células B-1 in vitro; contudo, os ligantes desta interação ainda não são 
conhecidos ou caracterizados. 
Com base nestes resultados o presente projeto tem como objetivo avaliar se as moléculas envolvidas na interação entre células B-1 e P. brasiliensis são conhecidas ou 
estão entre aquelas detectáveis por reagentes existentes ou produzidos no laboratório e dirigidos contra o fungo ou moléculas envolvidas com sua biologia. 
Gp43 é secretada e está presente na parede celular do fungo P. brasiliensis. Com intuito de avaliar se anticorpos anti-gp43 eram capaz de inibir a interação de P. 
brasiliensis e célula B-1 in vitro foi feito ensaio de inibição. O fungo P. brasiliensis foi incubado com anti-gp43 e posteriormente foi co-cultivado com células B-1 
derivadas de camundongos coradas com CFDA (5,6-Carboxifluoresceína diacetato). Depois de 48 horas de co-cultivo foi feita análise por microscopia de fluorescência. 
Neste ensaio foi observada interação entre fungo e células B-1 na presença do anticorpo anti-gp43, mostrando que a glicoproteína de 43 kda não está envolvida na 
interação fungo-célula B-1 
Os próximos passos deste projeto consistirão na avaliação da participação de outros reagentes já conhecidos na interação entre células B-1 e P. brasiliensis, como 
gp75 e gp70. Também serão avaliadas a participação de moléculas da superfície de células B-1 como, MAC1, MUC-18, CD5, CD23, B220,  na interação com P. 
brasiliensis. 
 
 Participantes: Patrica Khoury 
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 Título: Desenvolvimento de manual do trauma com caráter educacional e consultivo para computador 
 Autores:  Guilherme, L.H.; Sigulem, D.; Abib, S.C.V.; Garbe, G.G. 
 Bolsista: Luiz Henrique Guilherme   
 Orientador:  Daniel Sigulem 
 Resumo: 
Introdução 
Entende-se por trauma, abreviatura de traumatismo, um “Estado mórbido resultante de um ferimento grave; grande abalo físico, moral ou mental.” (Michaelis, on-line). 
O trauma é um grave problema de saúde pública. Afeta todas as faixas etárias, mas incide particularmente na população jovem. No Brasil, o trauma é responsável por 
cerca de 120.000 mortes por ano, o que significa mais de 300 pessoas mortas por trauma a cada dia ou, em média, uma morte a cada 15 minutos. Dá para imaginar, 
assim, o enorme custo social desta verdadeira doença chamada trauma. (Novo, F.C.F.) 
Hoje, através dos recursos de computação 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 (Sigulem, 1999).  
A UNIFESP é uma das universidades mais conceituadas do país, e está sempre aberta a novas tecnologias.  Com o aprimoramento das tecnologias e metodologias 
de ensino foi criada a UNIFESP Virtual (http://www.virtual.unifesp.br), que hoje conta com diversos Cursos On-line e outras fontes de divulgação de informações na 
área de saúde, com destaque para os Guias de Auto-estudo e serviços de Educação em Saúde destinados à comunidade (UNIFESP Virtual, 2006). 
Estamos diariamente expostos a esta verdadeira doença, e evidências mostram que o atendimento correto tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar salvam 
vidas que seriam perdidas ou seqüeladas. 
Objetivos 
Desenvolver um manual do trauma de caráter educacional e consultivo para computadores, para acesso on-line, direcionado a três perfis de usuário: pessoa leiga, 
paramédico e médico.  
Materiais e métodos 
Para a confecção de um manual para acesso on-line, é necessária a elaboração de um esqueleto funcional que atenda a necessidade do conteúdo, sendo escolhido o 
software Macromedia Flash MX para a realização desta tarefa. 
Para as pessoas leigas, ficam restritos conceitos de atendimento pré-hospitalar, no que diz respeito às condutas a serem tomadas e o que deve ser evitado no 
atendimento inicial de uma vítima de trauma, incluindo situações adversas.  
Para os médicos, o conteúdo apresentará procedimentos exclusivos do médico no pré-hospitalar, e o atendimento intra-hospitalar. 
A apresentação do conteúdo será realizada por meio de pequenos textos, esquemas, ilustração e animações gráficas de procedimentos e situações, além de fotos. 
Por fim, o usuário poderá verificar o conteúdo que absorveu através de questões pré-formuladas, cuja correção será feita automaticamente, fornecendo comentários 
conforme as respostas do mesmo. 
Resultados 
Como resultados parciais, tivemos a definição do modelo pedagógico, com a sua interface (maneira como a ferramenta se apresenta para o público) e o conteúdo já 
definidos. A adequação do conteúdo ao programa em processo de finalização, bem como a criação de recursos e a seleção de imagens. A montagem do questionário 
no próprio programa, com recurso de auto-correção está sendo elaborada. 
A coleta dos materiais foi feita através de diversas fontes, que vão desde variados livros sobre o assunto até materiais e conhecimentos adquiridos por membros e 
professores da Liga Acadêmica do Trauma da UNIFESP - EPM. 
Os tópicos a serem abordados para o público leigo são: 
A importância do bom atendimento 
Avaliação da Ocorrência 
Chamada da emergência 
Avaliação da Segurança do local 
A Vítima do Trauma 
Discussão 
Na definição do modelo pedagógico, optamos por uma linguagem abrangente, que nos possibilitasse utilizar variados recursos, como menus, imagens, vídeos, 
animações e textos. Portanto, todo o programa foi desenvolvido software Macromedia Flash MX. 
A adequação do conteúdo foi realizada com dificuldade devido à complexidade do assunto e às várias abordagens possíveis. Como o público leigo não tem 
conhecimento de termos médicos, é necessária cautela na linguagem utilizada e seleção do conteúdo, evitando textos longos e preferindo sintetizar o conteúdo em 
itens de fáceis visualização e compreensão, de forma direta e contundente. 
Na próxima etapa do projeto, será desenvolvido um manual de procedimentos utilizados no atendimento à vítima de trauma, dirigido ao público médico, que inclui 
graduandos em medicina e médicos. 
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 Título: Efeito da Ativação de Redes Semânticas na Recordação Livre de Palavras 
 Autores:  Ieiri, R.; Vaz, L.J.; Bueno, O.F.A. 
 Bolsista: Rodrigo Ieiri   
 Orientador:  Orlando Francisco Amodeo Bueno 
 Resumo: 
O teste de recordação livre de palavras consiste num dos métodos mais utilizados para o estudo da memória episódica, a qual baseia-se na contextualização espacial 
e temporal dos estímulos. A curva de posição serial representa graficamente as taxas de retenção obtidas no teste de recordação de palavras. A curva mostra a 
tendência do sujeito de recordar-se melhor das primeiras e das últimas palavras da lista, caracterizando os efeitos de primazia e recência, respectivamente. Estudos 
recentes nesse laboratório mostraram que a manipulação das posições intermediárias das listas de palavras, através da inserção de palavras relacionadas 
semanticamente leva a um terceiro pico de recordação.  O objetivo desse projeto consiste em estudar a influência de diferentes padrões de relacionamento semântico 
na geração do efeito de facilitação da recordação. Para isso participaram desse estudo 13 estudantes universitários, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 35 
anos. Aos sujeitos foram apresentadas 12 listas de 15 palavras cada, as quais eram compostas por substantivos da língua portuguesa. As listas de palavras foram 
divididas em cinco conjuntos, de acordo com o padrão de relacionamento semântico inserido nas posições intermediárias de cada lista, de forma que quatro listas 
continham tríades de palavras que representam seres vivos, sendo duas listas com forte relacionamento semântico e outras duas com fraco relacionamento semântico; 
quatro listas continham tríades de palavras que representam seres não-vivos, sendo duas listas com forte relacionamento semântico e outras duas com fraco 
relacionamento semântico; e quatro listas que não possuem relacionamento semântico. Ao final da cada lista, o sujeito foi solicitado a recordar o maior de número de 
palavras possível e em qualquer ordem. Os dados foram submetidos à análise de variância de 2 vias, considerando como fatores o tipo de lista e as posições seriais, e 
seguidos do teste t de Tukey. O efeito de primazia foi observado em todas as listas de palavras [F(1,12) = 31,99, p<0,001], uma vez que as três primeiras palavras 
foram melhor recordadas que as palavras imediatamente posteriores (p<0,001). O efeito de recência também foi preservado [F(1,12) = 41,33, p<0,001], pela maior 
recordação das três últimas palavras quando comparada às palavras imediatamente anteriores (p<0,001). Quanto ao efeito de facilitação semântica, houve o 
incremento da recordação pela inserção de palavras semanticamente relacionadas. Os valores médios (± desvio padrão) da recordação das palavras semanticamente 
relacionadas foram: 37 ± 23% para as listas com palavras não relacionadas; 64 ± 22% e 76 ± 26% para as listas com palavras que representam seres vivos, com fraco 
e forte relacionamento, respectivamente; e 60 ± 29% e 74 ± 22% para as listas com palavras que representam seres não-vivos, com fraco e forte relacionamento, 
respectivamente. A ANOVA de 2 vias do efeito de facilitação semântica mostrou que a presença de palavras semanticamente relacionadas nas posições intermediárias 
da lista promoveu um aumento significativo de recordação [F(8,96) = 5,17, p<0,001], exceto para as palavras com fraco relacionamento de seres não-vivos, paras as 
quais observou-se apenas uma tendência de diferenciação (p=0,10). Pelos resultados obtidos, sugere-se que o efeito de facilitação da recordação por relacionamento 
semântico não ocorra apenas por processos automáticos de memória, uma vez que a manipulação da intensidade do relacionamento semântico, assim como da 
categoria semântica (seres vivos e não-vivos), interfere negativamente nesse efeito. 
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 Título: Efeito da ingestão crônica de dietas hiperlipídicas, ricas em ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 
ou ômega-6, sobre a ação insulínica no hipotálamo de ratos 

 Autores:  Valente, M.F.; Hirotsu, C.; Watanabe, R.L.H.; Albuquerque, K.T.; Zemdegs, J.C.S.; Andrade, I.S.; Telles, M.M.; Ribeiro, E.B. 
 Bolsista: Maria Fernanda Valente / Camila Hirotsu 
 Orientador:  Eliane Beraldi Ribeiro 
 Resumo: 
A massa e a adiposidade corporais estão sob regulação complexa, exercida pela interação de fatores centrais e periféricos, os quais controlam a ingestão alimentar e o 
gasto energético. O hipotálamo exerce papel prepoderante neste controle, ao integrar os sinais dos diversos fatores envolvidos. Há evidências de que a insulina 
interaja com sistemas neuronais hipotalâmicos que afetam a ingestão de alimentos. A ingestão crônica de dietas hiperlipídicas parece afetar a regulação do 
metabolismo e a homeostase energética, possivelmente, alterando a via de sinalização insulínica e gerando resistência à insulina. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar, em ratas, se o consumo crônico de dieta hiperlipídica (20%) enriquecida com óleo de soja ou óleo de peixe afeta a ingestão alimentar, a composição 
corporal e a sensibilidade central à insulina. Para tal, foram utilizadas ratas Wistar, divididas nos seguintes grupos: controle (C), soja (S) e peixe (P). As dietas foram 
preparadas no Laboratório de Fisiologia da Nutrição, tendo  como base a ração comercial - Purina (C), a qual foi adicionada de óleo de soja ou peixe. A ingestão 
alimentar e a massa corporal foram avaliadas do desmame até 120 dias de idade, quando então as ratas foram submetidas a cirurgia estereotáxica, para implantação 
de uma cânula no ventrículo lateral esquerdo. Após recuperação pós-operatória (7 dias), receberam dose única i.c.v. (intracerebroventricular) de veículo ou insulina 
(20mU) e foi verificada a ingestão alimentar de 24 horas. Para avaliação da concentração de glicose no soro, o sangue foi coletado após jejum de uma noite. Nas 
carcaças foram determinados os conteúdos de gordura e proteína. Os dados foram submetidos a ANOVA e teste de Bonferroni, adotando-se p < 0,05. Os resultados 
demonstraram que a massa corporal (C: 236,3 + 4,3 g; S: 231,9 + 3,4 g; P: 238,7 + 4,6 g) foi similar entre os grupos em todo o período estudado. A ingestão alimentar 
de 24 horas foi, em grande parte do período de tratamento, significantemente menor nos grupos S e P comparado a C. Observamos que tanto o conteúdo corporal de 
gordura (C: 8,9 + 1,9; S: 9,8 + 1,1; P: 11,5 + 1,3 g/100g) e proteína em carcaça (C: 9,7 + 1,0; S: 11,5 + 1,5; P: 7,5 + 0,8 g/100g), quanto a glicemia de jejum (C: 83,4 + 
4,1; S: 79,7 + 3,4 ;P: 86,3 + 4,7 mg/dl) não apresentaram diferenças significantes entre os grupos. Em relação à sensibilidade à ação central da insulina, verificamos 
que a ingestão alimentar após injeção i.c.v. não mostrou diferença significante nos grupos quando comparado com a infusão do veículo, sugerindo não haver alteração 
da sensibilidade. Avaliação do teor de insulina sérica e quantificação de proteínas de membrana envolvidas na cascata de sinalização da via insulínica podem ser 
realizados como forma de novas investigações para verificar possíveis alterações no sistema. 
 
*Este trabalho foi desenvolvido igualmente pelas bolsistas. 
 
APOIO: CNPq 
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 Título: Efeito do D-alfa-Tocoferol sobre a função renal da prole de mães diabéticas. 
 Autores:  Camargo, L. 
 Bolsista: Leonardo Camargo   
 Orientador:  Guiomar Nascimento Gomes 
 Resumo: 
O diabetes melito é caracterizado por uma deficiência absoluta ou relativa de insulina, gerando distúrbios no metabolismo energético e no trânsito de água do animal. O 
diabetes, quando na gestação, causa alterações na prole, e sabe-se que dentre estas alterações estão um prejuízo na função renal e aparecimento de hipertensão na 
prole de mães diabéticas. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do tratamento com D-alfa-tocoferol sobre a função renal e a pressão arterial da prole 
de mães diabéticas. O diabetes foi induzido em fêmeas Wistar através da injeção da droga Streptozotocina, após a confirmação do estado de diabetes estas fêmeas 
foram colocadas para cruzamento. Os filhotes machos, controles ou de mães diabéticas, foram separados das mães após o desmame (1 mês) quando teve início do 
tratamento com tocoferol ou óleo mineral (nujol). A pressão arterial foi aferida no 2º e 3º mês de vida dos animais através de pletismografia. A avaliação da função renal 
foi feita no 3º mês de idade. Foram avaliados o clearance de inulina e de paraminohipurato de sódio. Os primeiros resultados estudados foram dos grupos controle 
(FC) e de filhos de mães diabéticas tratados com nujol (FDN): (1) os valores de ritmo de filtração glomerular em, ml/min/kg, foi aproximadamente 40% menor em FDN 
do que em FC; (2) a razão urina/plasma de inulina foi aproximadamente 33% menor em FDN do que em FC; (3) os valores médios de pressão arterial sistólica, em 
mmHg,  aos 2 meses foram: 120,90 para FC e 130,90 para FDN, e aos 3 meses: 123,18 para FC e 135,50 para FDN. Estes resultados mostram que os filhos de mães 
diabéticas têm um prejuízo na função renal, visto que apresentam queda na filtração glomerular e na capacidade de concentrar urina e também confirmaram que os 
filhos de mães diabéticas têm valores mais altos de pressão arterial. Nas próximas etapas deste trabalho estudaremos os parâmetros apresentados para FC e FDN 
nos  filhos controles e de mães diabéticas tratados com tocoferol. 
Apoio: CNPq. 
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 Título: EFEITO DO DIABETES MELITO TIPO I MATERNO SOBRE A FUNÇÃO RENAL E VASCULAR DA 
PROLE EM RATOS 

 Autores:  Ifuko, F.Y.; Gil, F.Z.; Canaval, M.F.; Fortes, A.L.L. 
 Bolsista: Fabiana Yuri Ifuko   
 Orientador:  Frida Zaladek Gil 
 Resumo: 
Diabetes melito é definido como síndrome clínica heterogênea caracterizada por anormalidades endócrino-metabólicas que alteram a homeostase do organismo, 
levando freqüentemente a quadros de hiperglicemia (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION). Projetos do laboratório de Fisiologia Renal pretendem ampliar os poucos 
estudos na literatura que abordam os efeitos, precoces e tardios, do diabetes melito tipo I gestacional sobre a função vascular e renal da prole, contribuindo para o 
esclarecimento da fisiopatologia da hipertensão na prole de mães diabéticas e a investigação dos distúrbios gestacionais que afetam a homeostase do concepto. 
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 
melitus 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 C e 
DO, respectivamente. Foram analisados peso corpóreo e peso renal das peoles, proteinúria de 24 horas (gaiolas metabólicas), pressão arterial sistêmica, reatividade 
vascular, função e morfometria renal aos 3 (C3 e D3) e 6 (C6 e D6) meses e imunohistoquímica renal aos 6 meses de idade. Dois outros grupos também foram 
avaliados nos quais a L-arginina foi administrada ‘a partir do desmame ( grupos CA e DA). Verificou-se que aos 6 meses de idade as proles de mães diabéticas 
apresentam peso corporal maior que as proles de mães controles. Já quanto ao peso renal absoluto e relativo não foram observadas diferenças entre D e C aos 3 e 6 
meses de idade. A pressão arterial sistólica de D mostrou-se maior do que a do grupo C, em todos os momentos estudados, caracterizando a hipertensão de 
aparecimento precoce e que é mantida ao longo do período observado. Observou-se que o grupo D3 mostrou um aumento significante do nível glicêmico em relação 
ao C3 e que quando suplementado com L-arg, a glicemia retornou a níveis normais. Na avaliação da função renal encontramos queda, com a idade, do RFG e FPR, 
tanto em C como em D. Em animais controle, o diâmetro médio e a área glomerular aumentaram com a idade e a L-arg não interferiu neste processo. No grupo DO, 
houve um aumento significante na área glomerular quando comparada aquelas dos grupos controle, para as mesmas idades. A L-arginina causou uma queda 
significante na pressão arterial e no diâmetro glomerular nas proles de mães diabéticas. 
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 Título: EFEITO DO INIBIDOR DA ECA E DO BLOQUEADOR DO RECEPTOR AT1 NO 
DESENVOLVIMENTO DE ATEROSCLEROSE EM MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES TIPO 
2 EM COELHOS 

 Autores:  Andrade, L.O. 
 Bolsista: Leonardo de Oliveira Andrade   
 Orientador:  Silvia Saiuli Miki Ihara 
 Resumo: 
Introdução: reproduzimos em nosso laboratório, o modelo de diabetes tipo 2 induzido por dieta com banha/sacarose e verificamos que os animais desenvolveram 
aumento da glicemia,. aumento de colesterol e níveis baixos de HDL, embora não apresentaram estrias gordurosas na aorta.  
Métodos:Na primeira parte do projeto, realizamos análise das alterações histológicas em alguns órgãos, de coelhos submetidos à dieta banha/sacarose por 6 meses, 
para indução do modelo de diabetes tipo 2. Analisamos  alterações morfológicas em fígado, pâncreas e rim, de um grupo de coelhos os quais foram submetidos a uma 
dieta que induz hiperglicemia e alterações lipídicas. Analisamos os fragmentos histológicos em lâminas coradas por HE e Picro sírius. Na segunda parte, induzimos 3 
grupos de coelhos com dieta banha/sacarose/colesterol, sendo um grupo controle, um  grupo acrescido de inibidor da ECA ( quinapril- Accupril ® - Pfizer) e outro grupo 
com bloqueador de receptor AT1.(olmesartan - Benicar® - Pfizer) 
Resultados: Os animais desta primeira parte ( n=10), apresentaram aumento no peso, aumento na glicemia sérica, diminuição de HDL-c e ligeiro aumento de 
triglicérides, embora não significante estatisticamente. Verificamos um comprometimento no fígado , com presença de esteatose em 50% dos animais, pequenos focos 
inflamatórios foram observados, principalmente de mononucleares. Balonização de hepatócitos foram observados junto à veia centro lobular, em 70 % dos casos 
analisados. Não se observou presença de corpúsculos de Mallory. As lâminas foram coradas também por Picro-sírius, coloração para colágeno, verificando-se poucas 
alterações, com formação de septos completos e incompletos interlobulares, e presença de fibrose principalmente junto ao espaço porta. Analisamos cortes 
histológicos do rim,  nos quais verificamos que o órgão estava preservado, com ausência de fibrose glomerular, ausência de aterosclerose nas arteríolas e túbulos em 
geral preservados. Em dois animais, observamos presença de calcificação em túbulo renal. Em um animal, observamos pequenos focos de infiltrado mononuclear. 
Avaliamos a área do glomérulo, medindo a região determinada pela cápsula e o tufo glomerular, a fim de averiguar se houve alguma atrofia glomerular. Não 
observamos diferenças nas mensurações, quando comparamos com animais controles. O pâncreas encontrava-se preservado, sem comprometimento morfológico, 
com grande número de ilhotas e presença de células beta. 
Na segunda parte do estudo, utilizaremos como modelo, coelhos alimentados com dieta banha/sacarose acrescida de colesterol, onde analisaremos os efeitos de 
inibidores do sistema renina-angiotensina, um inibidor da ECA e um bloqueador do receptor AT1. Até o momento,os animais estão em processo de indução, tendo 
como resultado, as análises bioquímicas de glicemia, colesterol e triglicérides, e peso dos animais.  Verificamos aumento da glicemia e colesterol total , sem alteração 
em triglicérides,  induzido pela dieta. No entanto, sem resultados ainda do tratamento com os remédios no desenvolvimento da aterosclerose. 
Conclusão: A dieta para indução de modelo de diabetes tipo 2 em coelhos, mostrou alterações histológicas importantes em fígado, sem comprometimento em pâncreas 
e rim. O estudo com inibidores do sistema renina angiotensina está em andamento, no entanto ainda sem resultados da ação dos medicamentos na aterosclerose 
neste modelo animal. 
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 Título: EFEITOS DA LESÃO DO NUCLEO ACCUMBENS NO CONDICIONAMENTO DE MEDO AO 
CONTEXTO E AO SOM 

 Autores:  Ferrari, R.B.; Ferreira, T.L.; Oliveira, M.G.M. 
 Bolsista: Roberta Bullio Ferrari   
 Orientador:  Maria Gabriela Menezes de Oliveira 
 Resumo: 
Objetivo: Trabalhos prévios sugerem o envolvimento do núcleo accumbens (NAcc) nas tarefas de condicionamento de medo ao contexto (CMC) e ao som (CMS), 
contudo, existe conflito na literatura após a lesão desta estrutura em tarefas de aprendizagem e memória emocional. Essa contradição pode ser decorrente de 
diferentes regiões lesadas pois o núcleo accumbens é uma estrutura complexa e heterogênea, composta de 2 sub-regiões: “core” e “shell”. O presente estudo tem 
como objetivo investigar o envolvimento específico da porção “core” do Nacc no CMC e CMS. 
Materiais e Resultados: Ratos Wistar machos de 3 meses de idade receberam lesão eletrolítica da porção “core” do NAcc e foram submetidos as tarefas de CMC e 
CMS. Os animais com lesão bilateral do “core” do NAcc  apresentaram um melhor desempenho na tarefa de CMC quando comparado aos animais controles .Por outro 
lado, este tipo de lesão não interferiu com o desempenho dos animais na tarefa de CMS. A lesão também não interferiu com a atividade locomotora e com o 
congelamento no aparelho de campo aberto. Já os animais com lesão eletrolítica da porção “shell” e com lesão eletrolítica atingindo as duas porções deste núcleo, 
apresentaram desempenho semelhante aos animais controle no CMC.  
Conclusão: Estes resultados mostram que as duas regiões do accumbens estão diferentemente envolvidas no processamento de informações necessárias ao 
desempenho no CMC.  
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 Título: Eficácia da Terapia de Suporte para Disfunção Temporomandibular em pacientes com Síndrome da 
Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) em tratamento com Aparelho Intra-Oral (AIO) 

 Autores:  Nascimento, L.S.; Valdrighi, N.Y.; Cunali, P.A.; Santos, C.D.; Almeida, F.R.; Tufik, S.; Bittencourt, L.R.A. 
 Bolsista: Liliane Santos do Nascimento   
 Orientador:  Lia Rita Azeredo Bittencourt 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O emprego dos aparelhos intra-orais (AIO) de avanço mandibular tem se mostrado útil no tratamento do ronco primário, da Síndrome de Resistência 
da Via Aérea Superior (SRVS) e da Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) leve e moderada. Dos efeitos adversos, o desconforto ou dor na 
musculatura mastigatória e nas estruturas das articulações temporomandibulares (ATM) pode estar relacionado com uma disfunção temporomandibular (DTM). A 
literatura disponível não estabelece critérios de diagnóstico preciso para pacientes com SAHOS portadores, também, de DTM. Os trabalhos que relatam a não 
continuidade no uso do AIO por aparecimento de sintomas de DTM se tornaram a base para a contra-indicação dos mesmos em pacientes com sinais/sintomas de 
DTM, muito embora alguns estudos concluam que essa associação não seja relevante. Fazendo parte do tratamento para as DTM em geral, exercícios mandibulares 
são tidos como terapia de suporte (TS). Essas técnicas poderiam ser usadas nos pacientes portadores de SAHOS leve/moderada e com sinais/sintomas de DTM, 
aumentando as chances de sucesso da adesão à utilização de um AIO.  
 
OBJETIVOS: Avaliar o efeito da terapia de suporte na eficácia e adesão ao tratamento com AIO em pacientes com  SAHOS  leve e moderada e DTM. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo randomizado, duplo-cego e controlado com placebo. Todos pacientes foram avaliados inicialmente e após 120 dias de uso do AIO 
com: Questionário do sono de Fletcher e Lucket (QFL), Escala de Sonolência de Epworth, Inventário de qualidade de vida SF 36, polissonografia, diário de sono de uso 
do AIO e de terapia suporte/placebo e exame da ATM pelos critérios diagnósticos de DTM (RDC). Foi realizado distribuição aleatória dos pacientes em dois grupos de 
10 pacientes: GT1 e GT2. No grupo GT1 os pacientes  receberam o aparelho intra-oral (AIO) e instruções para executarem terapia de suporte (TS: exercício 
mandibulares específicos) para DTM. No grupo GT2 receberam o AIO e instruções para executarem terapia de suporte placebo (TSP: exercícios de alongamento 
cervical). A comparação entre os grupos na condição basal foi feita através do teste t Student para amostras independentes quando as variáveis eram quantitativas e o 
teste do Qui-quadrado quando eram qualitativas. A comparação entre grupos e tempo de tratamento foi feito através de análise de variância ANOVA. 
 
RESULTADOS: De 81 pacientes avaliados, 61 foram excluídos por não preencherem os critérios de inclusão. Dos 20 que completaram o protocolo 14 eram mulheres e 
6 eram homens, com idade (média ± DP): 48,5 ± 11,9anos. Na condição basal os pacientes do grupo GT1 foram semelhantes aos do grupo GT2: idade 50,8 x 45,7 
anos (p = 0,45); escore do QFL 0,52 x 0,49 (p = 0,94); índice de apnéia e hipopnéia (AIH) 13,9 x 20,3 (p =0,90); tempo de sono 6,1 x 5,7 horas (0,49); uso do AIO 91 x 
77,6% (p = 0,10); realização da terapia 91,3 x 88,6% (p = 0,97) e escore do RCD 1,36 x 1,22 (p = 0,24). Após 120 dias do uso do AIO ambos os grupos tiveram 
redução do IAH (GT1: 13,9 x 7,6; p = 0,04 e GT2: 20,3 x 8,9; p = 0,007). Não foram encontradas diferenças entre a condição basal e após o uso de AIO e nem mesmo 
entre os grupos com relação a tempo de sono, tempo de uso de AIO, adesão à terapia e escore do RDC. 
 
CONCLUSÃO: O uso do AIO foi efetivo para tratamento da SAHOS em pacientes com DTM, porém a terapia de suporte não interfere na adesão a esse tratamento. 
 
 Participantes: Liliane Santos do Nascimento, Natália Yumi Valdrighi, Paulo Afonso Cunali, Camila Diniz Santos, Fernanda Ribeiro de Almeida, Sergio Tufik, Lia 
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 Título: ELETRORRETINOGRAMA EM JOVENS NORMAIS UTILIZANDO O ELETRODO DE CÚPULA DE 
OURO ADERIDO À PELE 

 Autores:  Fernandes, A.G.; Pereira, J.M.; Salomão, S.R.; Berezovsky, A. 
 Bolsista: Arthur Gustavo Fernandes   
 Orientador:  Adriana Berezovsky 
 Resumo: 
Introdução: O Eletrorretinograma de Campo Total (ERG) é um registro complexo dos potenciais elétricos originados da retina em resposta à estimulação luminosa. 
Este registro é obtido pela diferença de potencial elétrico medida entre um eletrodo ativo que pode estar ou na superfície da córnea ou em contato com a pele e um 
segundo eletrodo de referência posicionado na pele do canto externo do olho. Em crianças é muito difícil realizar o ERG, devido ao incômodo causado pelo uso de 
eletrodos corneanos e falta de colaboração, exigindo às vezes até o uso de sedação. 
 
Objetivos: Tendo em vista as dificuldades e as necessidades da realização do exame em pacientes pediátricos, o objetivo deste estudo é determinar limites de 
normalidade de amplitude e latência para o exame ERG com eletrodos de cúpula de ouro acoplados à pele e compará-los com os achados obtidos com o eletrodo 
monopolar descartável nacional feito em filamento de microfibra de prata que é posicionado no saco palpebral, a fim de possibilitar a utilização clínica do eletrodo de 
cúpula de ouro. 
 
Metodologia: O ERG foi realizado em 18 voluntários normais com idade variando entre 18 a 26 anos (média de 21,11±2,08). Os critérios de inclusão foram: acuidade 
visual de 0.0 logMAR (ou 20/20 Snellen) com a melhor correção óptica; refração entre -4.00DE e +4.00DE (equivalente esférico); ausência de queixas visuais, história 
familiar negativa para doenças visuais; ausência de utilização de medicamentos para controle de doenças sistêmicas; concessão do termo de consentimento livre. Para 
obtenção do ERG utilizou-se em um dos olhos escolhidos ao acaso o eletrodo monopolar nacional em filamento de microfibra de prata, e no outro olho o eletrodo de 
cúpula de ouro aderido à pele para posterior comparação. Os ERGs seguiram as 5 etapas do protocolo da ISCEV: a) resposta de bastonetes; b) máxima resposta; c)  
potenciais oscilatórios; d) resposta máxima de cones; e) resposta de cones ao flicker 30 Hz. Os parâmetros analisados foram a amplitude de resposta do pico da onda-
a até o pico da onda-b (pico a pico em µV) e o tempo de culminação da onda-b (ms).  
 
Resultados: As médias da amplitude pico a pico obtidas através do eletrodo de ouro aderido à pele foram: resposta de bastonetes –79,1±16,2µV; máxima resposta– 
110,9±15,8µV; potenciais oscilatórios– 24,4±7,4µV; resposta de cones- 45,9±11,4µV e Flicker 30 Hz– 25,3±11,3µV. Para o tempo implícito da onda-b os valores 
obtidos através do eletrodo de ouro aderido à pele foram: resposta de bastonetes –50,3±3,7ms; máxima resposta –30,4±4,3ms; resposta de cones- 24,2±1,6ms e 
Flicker 30 Hz– 26,1±2,4ms. As médias da amplitude pico a pico obtidas através do eletrodo monopolar de microfibra foram: resposta de bastonetes– 204,9±50,3µV; 
máxima resposta– 288,1±55,8µV; potenciais oscilatórios– 45,3±11,2µV; resposta de cones– 107,8±31,0µV e Flicker 30 Hz– 55,4±23,1µV. Para o tempo implícito da 
onda-b os valores obtidos através do eletrodo monopolar de microfibra foram: resposta de bastonetes– 51,7±3,9ms; máxima resposta– 34,9±7,4ms; resposta de 
cones– 24,1±0,8ms e Flicker 30 Hz –27,1±2,3ms. A relação b/a obtida através de analise das ondas foi, em relação ao eletrodo de pele– 1,79±0,3; e em relação ao 
eletrodo monopolar– 1,93±0,4. Comparando os dois eletrodos observamos que não há diferença considerável entre o tempo de culminação dos registros obtidos. Já 
em relação à amplitude observamos que, utilizando o eletrodo de pele, temos um redução de 61,4% em relação à resposta de bastonetes, 61,5% em relação à máxima 
resposta, 46,2% em relação aos potenciais oscilatórios, 57,4% em relação à resposta de cones, 54,4% em relação ao Flicker 30Hz e 7,3% em relação à relação b/a. 
Assim, obtemos como valores de normalidades para o eletrodo de ouro acoplado à pele: amplitude resposta de bastonetes – 57,3 a 104,1 µV, tempo resposta de 
bastonetes– 46,5 a 58,8ms; amplitude máxima resposta– 87,5 a 135,8 µV, tempo máxima resposta– 25,5 a 38,5ms; amplitude potenciais oscilatórios– 13,7 a 38,8 µV; 
amplitude resposta de cones– 21,9 a 60,3 µV, tempo resposta de cones– 22,4 a 27,8ms; amplitude Flicker 30Hz– 8,8 a 49,2 µV, tempo Flicker 30 Hz– 24,2 a 32,2ms; 
relação b/a– 1,3 a 2,2. 
 
Conclusão: Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura, mostrando redução na amplitude das respostas eletrorretinográficas ao utilizarmos eletrodos 
externos. No entanto, os eletrodos de pele são úteis para populações específicas como crianças e pacientes não colaborativos e/ou com alterações da superfície 
ocular.  Os valores de normalidade obtidos no presente estudo devem ser usados como referência para eletrorretinografia registrada com eletrodos de pele.  
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0147/04  
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 Título: Estudo da morfologia e função renal de ratos induzidos à obesidade pelo modelo do glutamato 
monossódico 

 Autores:  Santos, J.M.; Fonseca, T.M.; Abud, I.C.K.; Canaval, M.F.; Gil, F.Z.; Gomes, G.N. 
 Bolsista: Jacqueline Medeiros Santos   
 Orientador:  Guiomar Nascimento Gomes 
 Resumo: 
A obesidade é um problema de saúde pública cuja prevalência tem aumentado nas últimas décadas. A obesidade está associada à hipertensão arterial, ao diabetes 
mellitus e a outras doenças relacionadas ao comprometimento da função renal, entretanto, poucos estudos têm demonstrado que o excesso de peso é um fator de 
risco para doença renal. Vários modelos experimentais foram desenvolvidos para o estudo das alterações funcionais causadas pela obesidade, sendo o de maior 
importância o do glutamato monossódico. Contudo, o estudo da função renal neste modelo experimental ainda não foi realizado. 
Material e métodos: Ratos Wistar foram colocados para cruzar para obtenção das proles. Foram separados 6 filhotes fêmeas de cada prole. Nos dez primeiros dias de 
vida os filhotes receberam injeção subcutânea de glutamato monossódico (4g/Kg) diluído em solução fisiológica 0,9%. Os animais do grupo controle receberam 
injeções com solução fisiológica. Após o desmame os animais foram alojados em gaiolas comuns e tiveram livre acesso a água e ração. Foram estudados três grupos 
experimentais: Controle (C), Glutamato (G) e Glutamato tratado com sacarose (GS). O tratamento com sacarose teve início aos 3 meses de idade quando os animais 
GS receberam solução de sacarose a 20% para beber. Os outros animais (C e G)  continuaram a receber água filtrada.  O grau de obesidade foi avaliado pelo índice 
de Lee (iL) e pela quantidade de gordura abdominal (GA). Os parâmetros de função renal estudados foram: ritmo de filtração glomerular (RFG - analisado pelo 
clearance de inulina), fluxo plasmático renal (FPR – analisado pelo clearance de PAH), excreção renal de ácidos (acidez titulável da urina (AT) e excreção de amônio 
[NH4+]), proteinúria (Prot) e osmolaridade urinária (Osm). Os experimentos foram realizados aos 6 meses de idade.  Valores apresentados como média+/-erro padrão, 
número de medidas entre parênteses. P<0,05. 
Os animais do grupo GS apresentaram elevado grau de obesidade visto que tanto o índice de Lee como o peso corporal (P) e a quantidade de gordura abdominal 
foram significativamente superiores nestes animais em comparação com os demais grupos [iL: C: 57,94+/-9,99(5); G:71,68+/-9,86(5); GS:161,96+/-24,62(4)] [P g: 
C:252+/-5,49(5); G:280+/-14,27(5); GS:345+/-30,21(4)] [GA  g: C:16,28+/-1,57(5); G:25,27+/-3,35(5); GS:50,32+/-5,02(4)]. Quanto aos parâmetros de função renal 
observamos que os animais GS apresentaram valores de RFG e de FPR significativamente menores que os obtidos para C e G [RFG ml/min/kg: C: 6,62+/-0.73(20); 
G:7,91+/-0,79(13); GS:2,88+/-0,23(19)] [FPR ml/min/kg: C: 17,85+/-1,94(20); G:17,97+/-2,35(13); GS:9,67+/-0,60(19)]. Quanto à excreção renal de ácidos observamos 
queda significativa de AT em GS [AT uM/min/kg: C: 1,51+/-0,18(20); G: 2,78+/-0,34(13); GS:0,93+/-0,08(19)]. 
Discussão: Os resultados encontrados demonstram que os animais tratados com glutamato monossódico que receberam sobrecarga de sacarose apresentaram 
elevado grau de obesidade. Estes animais apresentaram comprometimento da função renal visto que houve importante redução no ritmo de filtração glomerular, no 
fluxo plasmático renal e na excreção de acidez titulável. Entretanto outros experimentos são necessários para que possamos esclarecer os mecanismos envolvidos no 
comprometimento da função renal destes animais. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0575/07  
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 Título: Estudo da tolerância ao LPS em monócitos e neutrófilos do sangue periférico 
 Autores:  Mendes, M.E.; Salomão, R.; Fernandes, M.L. 
 Bolsista: Marialice Erdelyi Mendes   
 Orientador:  Reinaldo Salomão 
 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.  
A sinalização, que envolve ainda diversas proteínas adaptadoras, resulta na produção de citocinas e desencadeamento da resposta inflamatória. A exposição prévia a 
pequenas quantidades de LPS torna os animais, inclusive humanos, hiporresponsivos a uma subseqüente dose de LPS, alterando o padrão da expressão de citocinas, 
um fenômeno conhecido como tolerância. Monócitos e macrófagos humanos podem ser induzidos a tornarem-se tolerantes e células monocíticas de pacientes com 
SIRS e sepse têm características similares à tolerância à endotoxina. Estudos recentes indicam que a resposta diminuída ao LPS pode ser explicada pela presença 
intracelular de várias proteínas supressoras da resposta inflamatória, regulando negativamente a cascata de sinalização. 
Os objetivos deste estudo são: 1) avaliar a indução da resposta inflamatória nas subpopulações leucocitárias em sangue total após exposição ao LPS in vitro através 
da detecção de citocina intracelular (TNF-α, IL-6) e expressão de receptores de superfície (CD14, CD11b) em monócitos e neutrófilos, 2) estudar o fenômeno da 
tolerância em células do sangue periférico pré-expostas in vitro ao LPS, através da modulação da produção de citocinas (TNF-α, IL-6), de espécies reativas de oxigênio 
e da expressão de receptores de superfície (CD14, CD11b) em monócitos e neutrófilos, 3) estudar a regulação gênica do fenômeno da tolerância em células do sangue 
periférico pré-expostas in vitro ao LPS. 
Primeiramente, foram padronizadas as condições de estímulo dos agonistas LPS (TLR4), MALP-2 (TLR2) e flagelina (TLR5). Foi realizada uma série de testes nos 
quais se avaliou a dinâmica de indução de citocinas (TNF-α, IL-6) em monócitos e neutrófilos em diferentes tempos e com diferentes diluições do sangue e dos 
anticorpos. A diluição do sangue 1:2 em RPMI mostrou-se mais eficaz. Observou-se detecção intracelular de TNF- e IL-6 nos monócitos, porém não foi demonstrada 
produção destas em neutrófilos. A viabilidade e morfologia das células após 24 horas com estímulo de LPS foram confirmadas com azul de trypan e esfregaços de 
lâminas.  
A indução de tolerância ao LPS em monócitos foi realizada por meio do condicionamento dessas células com doses crescentes de LPS (1ng/mL, 7,5ng/mL e 30ng/mL) 
por 18 horas e então um desafio com 100ng/mL de LPS por mais 6 horas. Os resultados foram analisados no citômetro de fluxo por meio da detecção de citocinas 
intracelulares (TNF-α, IL-6), as quais foram marcadas com anticorpos específicos. 
Esse modelo apresentou um padrão de produção de IL-6, no qual a dose de 1ng/mL levou a sensibilização dos monócitos e as demais doses, a hiporesposta dos 
mesmos,  evidenciando assim uma modulação da resposta destas células ao desafio com LPS para esta citocina. Em relação ao TNFα, os resultados parecem seguir 
o mesmo padrão, porém ainda serão realizados testes que possam consolidar o modelo proposto. 
Os dados mostram que os monócitos são capazes de tornarem-se tolerantes ou sensibilizados ao LPS in vitro, sendo tal efeito dose-dependente. Outros agonistas 
serão testados com o intuito de verificar se a tolerância ao LPS é específica ou pode ser cruzada. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0223/07  
 
 Participantes: Marialice Erdelyi Mendes, Reinaldo Salomão, Maria da Luz Fernandes 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Outra 

305 

 

 Título: EXPRESSÃO DE GLICOSAMINOGLICANOS E PROTEOGLICANOS EM LINHAGENS CELULARES 
DE CARCINOMAS PAPILÍFEROS DA TIRÓIDE 

 Autores:  Martinatti, D.B.; Dominato, J.A.A.; Mendes, A.; Martins, J.R.M.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Daniela Bortoletto Martinatti   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader 
 Resumo: 
O carcinoma diferenciado da tiróide (CDT) é a neoplasia endócrina mais comum representando cerca de 1-1,5% de todas as neoplasias malignas humanas. As 
linhagens celulares TPC-1 e NPA representam modelos para estudo do carcinoma papilífero da tiróide. Essas linhagens apresentam modificações genéticas envolvidas 
no processo de carcinogênese: a tumorigênese da TPC-1 está associada ao gene RET/PTC enquanto a NPA apresenta mutação no gene BRAF. A ocorrência desses 
eventos mutagênicos ocorre em cerca de 80% dos carcinomas papilíferos humanos e parecem estar envolvidos na evolução dessa doença. Estudos recentes 
(Nikiforova et al. 2003; Oler et al. 2005) mostram que, em humanos, a presença de uma transversão 1799T—A no gene BRAF pode estar associada tanto com a 
presença de metástases em linfonodos como também a um comportamento mais agressivo do tumor.  
A matriz extracelular (MEC) possui diversos fatores capazes de promover eventos proliferativos e invasivos da célula tumoral. Dentre estes fatores, os 
glicosaminoglicanos (GAGs) e proteoglicanos (PGs) ocupam um papel central devido à sua capacidade de se ligar a fatores de crescimento e modular suas atividades 
biológicas. 
Este estudo tem por objetivo avaliar a expressão dos GAGs e PGs em linhagens celulares NPA e TPC-1,  relacionando-os com o evento mutagênico presente em cada 
tipo de tumor.  
Células NPA e TPC-1 foram mantidas em cultura e marcadas com sulfato radioativo. A expressão dos GAGs sulfatados e PGs foram  avaliados por eletroforese em gel 
de agarose e o ácido hialurônico (AH)  foi quantificado  por método florométrico  ELISA-like. Os resultados mostram que TPC-1 apresenta uma tendência a sintetizar 
maior quantidade de proteoglicanos totais se comparados com as NPA (476,4 versus 390,9 cpm/mg proteína, p=0,07). Quanto às cadeias de polissacarídeos 
verificamos que em NPA há predomínio de PGs formados de cadeias de condroitim sulfato enquanto em  TPC-1 predominam PGs compostos por heparam sulfato. Os 
resultados do ácido hialurônico (AH) foram surpreendentes e mostraram que PTC apresenta cerca de 20 vezes mais AH que NPA, tanto no compartimento 
célula/matriz (84,6 versus 3,6 ng/mg proteína; p<0,01) como no meio de cultura (128,6 versus 6,7 ng/mg proteína; p<0,01). Apesar de preliminares, o conjunto dos 
resultados obtidos até o momento sugere que padrões distintos de expressão dos GAGs podem modular o comportamento dessas neoplasias. 
Este trabalho foi financiado por: CNPq, Fapesp, Bolsista PIBIC/CNPq. 
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 Título: Fixação Interna das fraturas: Estudo experimental biomecânico para avaliar o método ideal de 
estabilização das fraturas. 

 Autores:  UEDA, L.R.S.; Souza, G.O.; Reis, F.B. 
 Bolsista: Léo Renato Shigueru Ueda   
 Orientador:  Fernando Baldy dos Reis 
 Resumo: 
A utilização de fixação interna na estabilização de fraturas ósseas vem, há muito tempo, sendo feita. Porém, o conhecimento sobre como se obter a melhor relação 
custo-benefício para o paciente ainda não é muito clara, sendo que estudos mais precisos sobre o assunto devem ser feitos, visto que a literatura não fornece 
evidências conclusivas sobre o tema. Sabe-se que o número e a localização de parafusos nas placas fixadoras influenciam diretamente na estabilidade proporcionada 
ao local da fratura óssea; entretanto, estatisticamente não há consenso em quanto varia essa influência. É aceito também que quanto maior o número de parafusos 
utilizados, mais invasivo será o tratamento, e, conseqüentemente maiores serão as chances de complicações médicas. Quanto maior o número de parafusos, maior 
será a estabilidade, mesmo que não proporcionalmente; porém, não sabemos até que ponto esse ganho será recompensada pela maior interferência biológica no local 
da fratura.  
O objetivo desse trabalho é, através de estudos comparativos em modelos experimentais, verificar qual a melhor forma biomecânica de estabilização das 
fraturas,sendo considerada a utilização de placas e parafusos. O conceito de fixação biológica, ou seja, menor número possível de parafusos e conseqüente menor 
dano biológico, será nosso principal objetivo a ser testado. 
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 Título: Guia para implantação de um sistema de telecardiologia baseado no ECG 
 Autores:  Baba, M.M.; Barros Jr, E.M.; Carvalho, A.C.C.; Lopes, P.R.L.; Gutierrez, M.A. 
 Bolsista: Marcelo Massakazu Baba   
 Orientador:  Marco Antonio Gutierrez 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Telemedicina compreende uma ampla variedade de serviços ligados aos cuidados da saúde, e o telediagnóstico em cardiologia é uma de suas 
aplicações. Existem na literatura várias descrições experiências do uso da telecardiologia. Uma das formas de aplicação das telemedicina em cardiologia é o uso da 
eletrocardiografia (ECG) à distância, no qual o paciente é submetido ao exame em um determinado local e as informações do exame são transmitidas para um centro 
remoto, onde se encontra o especialista que irá laudar o exame. 
OBJETIVO: Elaborar um guia para auxiliar a implantação de um sistema de telecardiologia baseado no ECG. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão da literatura e análise detalhada das experiências e relatos de outros serviços de telecardiologia, elaboração do guia e aplicação 
deste em um serviço de cardiologia para comprovar sua consistência, transmitindo traçados de ECG para a geração de laudo em local remoto. 
RESULTADOS: Foi elaborado um guia que descreve vantagens e desvantagens das principais tecnologias que foram utilizadas. Uma simulação utilizando três 
tecnologias de transmissão descritas (Ethernet, E-mail e USB Flash Memory) mostrou a aplicabilidade no uso de ECG à distância para o serviço de telecardiologia na 
UNIFESP. Foram transmitidos dez traçados de ECG e estes foram laudados com sucesso por um cardiologista. 
CONCLUSÃO: Transmitir traçados de ECG a um local remoto para geração de laudos é viável e mostra-se útil no apoio à tomada de decisão. Outras vantagens como 
a geração de um arquivo eletrônico que pode ser facilmente acessado e não somente a geração de arquivos impressos que podem se perder ou deteriorar também 
foram observados. No entanto, as experiências analisadas mostraram que cada serviço adaptou uma tecnologia de transmissão de dados de acordo com a sua própria 
realidade e necessidade. E, apesar de ser uma técnica já utilizada por muitos serviços de saúde, todos mostram ser serviços isolados. Ainda não existe uma 
padronização que possa integrar diferentes eletrocardiógrafos digitais. 
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 Título: Importância da Avaliação Postural na Hemiplegia 
 Autores:  Pereira, B.C.; Medalha, C. 
 Bolsista: Barbara Caetano Pereira   
 Orientador:  Carla Christina Medalha 
 Resumo: 
A avaliação postural é de fundamental importância para o planejamento de um tratamento fisioterapêutico. No entanto, pouco se encontra na literatura referente às 
alterações posturais de pacientes acometidos por um acidente vascular encefálico (AVE). Este estudo teve como objetivo comparar a postura estática de pacientes 
hemiplégicos à de indivíduos sem lesões neurológicas. Foram avaliados 28 pacientes (60,82±11,49 anos), sendo 18 (64%) do sexo masculino e 10 (36%) do sexo 
feminino com histórico de AVE e 29 indivíduos saudáveis (51.45±2,31 anos), sendo 8 (28%) do sexo masculino e 21(72%) do sexo feminino, os quais fizeram parte do 
grupo controle. A avaliação consistiu da coleta de diagnóstico clínico e fisioterapêutico, dados pessoais, queixas de dor, e do registro fotográfico dos pacientes nas 
vistas anterior, lateral e posterior, com as proeminências ósseas (acrômio, espinhas ilíacas ântero-superior e póstero-superior, ângulo inferior da escápula, linha 
poplítea posterior e lateral, linha articular do joelho, epicôndilo lateral, maléolo lateral e calcâneo) marcadas por etiquetas adesivas. As imagens foram analisadas 
posteriormente por uso do Software de Avaliação Postural (SAPO), por meio do qual se calculou os ângulos formados entre a linha das estruturas ósseas 
bilateralmente e o plano horizontal, sendo a simetria da posição relativa dos segmentos corporais e os ângulos articulares comparados entre os grupos. Foram 
registrados também os Índices de Schober e Stibor para verificação da flexibilidade coluna vertebral, além da distância mão-chão. Após análise estatística pelo Teste 
de Soma de Postos de Mann-Whitney confirmou-se que no grupo acometido os valores de ângulos são maiores quando comparados aos valores do grupo controle, 
nas vistas anterior e posterior, para todos as linhas  formadas pelas proeminências ósseas analisadas. Os valores dos Índices de Stibor e Schober são menores 
estatísticamente nos pacientes de AVE em comparação ao grupo controle e a distância mão-chão tem valores maiores nos pacientes hemiplégicos. Os dados indicam 
que há uma maior assimetria postural no plano frontal em pacientes que sofreram um AVE em comparação a indivíduos não-acometidos. Os valores dos índices em 
associação ao registro da distância mão-chão apontam um encurtamento da cadeia muscular posterior e uma redução da mobilidade da coluna toracolombar nos 
pacientes estudados. Pode-se concluir que pacientes acometidos por um AVE apresentam a médio e longo prazo assimetrias posturais significativas que devem ser 
minimizadas por meio do tratamento fisioterapêutico adequado.  
 
 Participantes: Barbara Caetano Pereira, Carla C. Medalha 

  



XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Outra 

309 

 

 Título: Importância prognóstica da supressão da proteina carreadora de calcio S100P no carcinoma ductal 
infiltrante 

 Autores:  Custódio, M.A. 
 Bolsista: Marcio Alexandre Custódio   
 Orientador:  Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva 
 Resumo: 
As doenças benignas de mama representam a imensa maioria do diagnóstico na patologia da mama. Entretanto, a potencialidade limitada em identificar lesões  de 
risco elevado para evolução maligna, é um problema crescente na prática clínica. No estudo atual, nós testamos a hipótese de que a detecção da superexpressão da 
proteína Carreadora de Cálcio S100P, identificada previamente nos estágios muito iniciais da carcinogenese mamária, poderia eventualmente ser usada como um 
marcador para diferenciar lesões de risco elevado para evolução maligna. Além da proteína S100P e KI-67 os receptores de estrogênio e progesterona foram, também, 
avaliados por immunohistoquimica em 214 amostras de pacientes com câncer de mama. Os resultados preliminares do levantamento das fichas das pacientes 
mostraram os seguintes dados: 9,35% das mulheres entre 28 a 40 anos, 32,24% entre 41 a 53 anos, 34,58% entre 54 a 66 anos, 17,76% entre 67 a 79 anos e 6,07% 
entre 80 a 93 anos  haviam sido diagnosticados com carcinoma ductal infiltrante. Onde 2,34% haviam sido diagnosticadas com grau Nuclear tipo 1, 43,93% grau 
nuclear tipo 2 e 53,74% grau nuclear tipo 3. E  10,53% haviam sido diagnosticado com grau histológico tipo 1, 58,37% Grau Histológico tipo 2 e 31,10% grau 
Histológico tipo 3. 
Os resultados, da imunohistoquímica ainda estão em andamento. 
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XV Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2007 

Outra 

310 

 

 Título: Infecção por M. tuberculosis entre alunos de Medicina da UNIFESP utilizando técnica de ELISPOT 
 Autores:  Pimentel, L.G.M.; Yamada, R.K.F.; Weckx, L.Y.; Morais-Pinto, M.I. 
 Bolsista: Luís Guilherme Milesi Pimentel   
 Orientador:  Maria Isabel de Moraes Pinto 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecto-parasitária grave,  causada pelo Mycobacterium tuberculosis, transmissível e com grande prevalência no Brasil. É 
de conhecimento geral que profissionais da área da saúde, entre eles estudantes de medicina, estão mais sujeitos a infecções por tuberculose, devido ao contato com 
pacientes infectados. Sabe-se também que a prova tuberculínica (PPD), principal método no diagnóstico da infecção latente por M. tuberculosis, é um teste com baixa 
especificidade, quando comparado a outros testes, como o ELISPOT. 
METODOLOGIA: Serão investigados 150 estudantes de medicina da UNIFESP, que serão divididos em 3 grupos: 50 alunos do 1º e 2º ano (curso básico); 50 alunos 
do 3º e 4º ano (curso clínico) e 50 alunos do 5º e 6º ano (internato). Os voluntários realizarão um questionário, a prova tuberculínica e a coleta de 10 mL de sangue de 
veia periférica para a realização do teste de ELISPOT. 
RESULTADOS: Até o momento, foram realizados 42 questionários e testes cutâneos. Entre os 42 alunos, 50% eram do sexo feminino e 50% do sexo masculino. A 
média de idade foi de 22,8 anos, variando de 17,4 a 29,0 anos. 19% (8/42) dos alunos cursavam o 1º e 2º ano, 45,3% (19/42) cursavam o 3º e 4º ano e 35,7% (15/42) 
cursavam o 5º e 6º ano do curso médico. 
Do grupo do 1º e 2º ano, 87,5% (7/8) dos alunos tinham marca de BCG, nenhum aluno tinha história de tuberculose, nenhum aluno referia contato com paciente com 
tuberculose bacilífera e apenas 12,5% (1/8) dos alunos já haviam realizado PPD anteriormente. 
Do grupo do 3º e 4º ano, 89,4% (17/19) dos alunos tinham marca de BCG, nenhum aluno referia história de tuberculose, 15,8% (3/19) dos alunos tiveram contato 
prévio com pacientes com tuberculose bacilífera e 31,5% (6/19) dos alunos já haviam realizado PPD anteriormente. 
Do grupo do 5º e 6º ano, 86,6% (13/15) dos alunos tinham marca de BCG, nenhum aluno referia história de tuberculose, 73,3% (11/15) dos alunos tiveram contato 
prévio com pacientes com tuberculose bacilífera e 60% (9/15) dos alunos já haviam realizado PPD anteriormente. 
Nenhum dos alunos dos 3 grupos sofria de alguma doença ou usava algum medicamento que pudesse influenciar nos resultados. 
De todos os alunos que realizaram o PPD, 80,9% (34/42) retornaram para a realização da leitura, que apresentou os seguintes resultados: 
• 0 mm a 4 mm (não reator): 82,4% (28/34) 
• 5 mm a 9 mm (reator fraco): 5,9% (2/34) 
• 10 mm ou mais (reator forte): 11,7% (4/34) 
O teste de ELISPOT ainda não foi realizado devido ao atraso da chegada de seus kits. No entanto, assim que isso acontecer, as coletas de sangue serão iniciadas e 
os testes serão aplicados. 
 Dos 4 alunos considerados reatores fortes, ou seja, que apresentaram leitura do PPD superior a 9 mm, 3 (75%) cursavam série na graduação superior ao 3º ano 
médico, sendo que 2 deles referiram contato anterior com paciente bacilífero. Os 4 alunos foram encaminhados ao ambulatório da Infectologia da UNIFESP, sendo 
submetidos a avaliação clínica e instruídos a realizarem radiografia de tórax. Um dos alunos foi orientado a iniciar profilaxia para tuberculose. 
CONCLUSÕES: Podemos concluir que o teste tuberculínico é de extrema importância, porém apresenta falhas importantes, como o fato de alguns alunos não 
retornarem para a realização da leitura na data indicada (19,1% dos alunos), além da possibilidade de ocorrerem falsos positivos e negativos. 
A realização do ELISPOT poderá oferecer diagnósticos mais precisos, além de poder fornecer informações que aumentem os casos sugestivos de infecção por M. 
tuberculosis não detectados pelo teste cutâneo. 
Podemos concluir também que o risco de infecção da tuberculose aumenta com o passar dos 6 anos do curso de medicina, provavelmente devido ao maior contato 
com possíveis pacientes infectados. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1670/06  
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 Título: Influência do perfil matutino-vespertino e da escala de ansiedade e depressão na percepção dos 
sintomas de asma. 

 Autores:  Vieira, A.A.; Fernandes, A.L.G. 
 Bolsista: Aline Arlindo Vieira   
 Orientador:  Ana Luisa Godoy Fernandes 
 Resumo: 
INFLUÊNCIA DO PERFIL MATUTINO-VESPERTINO E DA ESCALA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA PERCEPÇÃO DOS SINTOMAS DE ASMA. Aline Arlindo 
Vieira (Bolsista Pibic). Orientadora: PROFª.DRª. Ana Luisa Godoy Fernandes. (Disciplina de Pneumologia, UNIFESP/EPM). 
 
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida, o cronotipo, a presença de perfil de ansiedade e depressão, e a dependência do álcool entre pacientes portadores de asma. 
Métodos: Foram avaliados asmáticos do ambulatório de asma da Unifesp/EPM, estratificados pelo teste de controle de asma (TCA) em asmáticos controlados (escore 
> ou = a 20) ou não controlados (escore < 20), os quais responderam ao questionário de qualidade de vida em asma (QQV-EPM), ao questionário matutino-vespertino 
para avaliação do cronotipo indiferente, matutino ou vespertino, à escala de ansiedade e depressão (HAD) e ao questionário sobre a dependência de bebidas 
alcoólicas (CAGE). Resultado parcial: 33 pacientes foram incluídos e responderam aos questionários, sendo 23 femininos e 10 masculinos, idade de 47,6 anos (+ ou - 
13,5), sendo 20 controlados e 13 não controlados. Foi encontrada diferença significante (p< ou = a 0,05) na qualidade de vida sendo que os controlados apresentaram 
menor limitação da qualidade de vida que os não controlados. Quanto ao cronotipo (indiferente, matutino ou vespertino), ansiedade e depressão, e dependência do 
álcool não observamos variação significante, com o numero de pacientes estudados. Conclusão: Os pacientes controlados apresentaram melhor índice de qualidade 
de vida do que os não controlados, tanto em seu aspecto global (QVG), como em suas subdivisões nos domínios de limitação física (QVLF), freqüência e severidade 
dos sintomas (QVFS), sócio-econômico (QVSE) e psico-social (QVSP). 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1375/06  
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 Título: O CONDICIONAMENTO REALIZADO DE FORMA ATIVA NÃO É EFETIVO EM PRODUZIR 
PREFERÊNCIA CONDICIONADA POR LUGAR EM CAMUNDONGOS TRATADOS COM COCAÍNA 

 Autores:  Oliveira, G.P.; Fukushiro, D.F.; Alvarez, J.N.; Frussa-Filho, R. 
 Bolsista: Gabriela Pintar de Oliveira   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho 
 Resumo: 
A preferência condicionada por lugar é um modelo animal muito utilizado no estudo da farmacodependência. Contudo, um ponto fraco deste modelo é o fato de o 
condicionamento droga-ambiente ser realizado sempre de forma passiva. Normalmente administra-se uma droga ao animal e este é colocado em um ambiente no qual 
é forçado a permanecer. Assim, o animal condiciona somente a reação que este apresenta em resposta à droga e não o ato de buscar a droga em um ambiente 
específico. Nesse sentido, a realização de um protocolo de condicionamento de preferência por lugar (CPL) realizado de forma ativa poderia ser mais adequado para 
mimetizar o condicionamento do ato do uso da droga a um ambiente, que ocorre em humanos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a efetividade do CPL realizado de 
forma ativa em camundongos tratados com cocaína (COC).  
Foram realizados 2 experimentos utilizando camundongos Swiss machos com 3 meses de idade. No experimento 1, os animais foram distribuídos em 2 grupos: 
REATIVIDADE NHAB e BUSCA NHAB. O grupo BUSCA NHAB foi submetido ao CPL ativo. Cada animal foi colocado no compartimento A do aparelho de 
experimentação, recebeu uma injeção ip de salina (SAL) e foi confinado por 10 min nesse mesmo local. Após esse período, o animal pôde circular pelo aparelho até 
adentrar o compartimento B. O animal recebeu, então, uma injeção de 20mg/kg de COC sendo confinado durante 10 min a esse compartimento. O grupo 
REATIVIDADE NHAB foi submetido ao CPL passivo. Cada animal foi colocado no compartimento A do aparelho de experimentação, recebeu uma injeção de SAL e foi 
confinado por 10 min nesse mesmo local. Imediatamente após, o animal foi colocado no compartimento B, recebeu uma injeção de 20 mg/kg de COC e foi confinado 
neste por 10 min. O CPL de ambos os grupos foi realizado durante 4 dias. Após 24h foi realizado o teste para registro do tempo de permanência do animal em cada 
compartimento durante 15 min. No experimento 2, os animais foram distribuídos em 2 grupos: REATIVIDADE HAB e BUSCA HAB. Esse experimento foi realizado da 
mesma forma que o experimento 1, com exceção de que todos os animais receberam injeções diárias de SAL durante 3 dias. 
No experimento 1, enquanto o grupo REATIVIDADE NHAB não apresentou preferência por nenhum dos compartimentos, o grupo BUSCA NHAB apresentou aversão 
ao compartimento pareado com COC. No experimento 2, com a habituação ao procedimento de injeção, o grupo REATIVIDADE HAB apresentou preferência pelo 
compartimento pareado com COC. Já o grupo BUSCA HAB não apresentou preferência por nenhum dos compartimentos. 
O CPL induzido pela COC realizado de forma passiva foi efetivo em nossas condições experimentais  e facilitado pela habituação ao procedimento de injeção. Já o 
CPL realizado de forma ativa promoveu aversão ao compartimento associado à COC. Embora essa aversão tenha sido revertida pelo procedimento de injeção, esse 
protocolo não foi efetivo na aquisição da preferência por lugar induzida pela COC.  
 
 Participantes: Gabriela Pintar de Oliveira, Daniela Fukue Fukushiro, Juliana do Nascimento Alvarez, Roberto Frussa Filho 
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 Título: O Papel Educativo do Nutricionista: Um Estudo com Alunos e Professores 
 Autores:  Pereira, P.R.; Batista, N.A. 
 Bolsista: Patrícia da Rocha Pereira   
 Orientador:  Nildo Alves Batista 
 Resumo: 
Introdução: A Educação Nutricional visa a mudança de hábitos alimentares da população, inserida em um contexto de alimentação errônea veiculada pela mídia. Neste 
sentido, o papel educativo do nutricionista torna-se relevante. Objetivos: Analisar as concepções sobre Educação Nutricional de estudantes e professores do Curso de 
Nutrição do Campus Baixada Santista, mapear as atividades potencializadoras deste processo e identificar como esta temática vem sendo trabalhada no curso de 
Nutrição. Metodologia: Estudo qualitativo com docentes nutricionistas e estudantes do curso de Nutrição. Foram entrevistados o universo dos docentes e uma amostra 
de alunos do segundo ano, estabelecida pelas recidivas das informações veiculadas nas entrevistas. Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. 
Resultados/ Discussão: A Educação Nutricional tanto para docentes como para estudantes não constitui uma especificidade do Nutricionista, mas este profissional 
desempenha um papel de destaque nesta orientação. Os dados confirmam uma concepção de Educação Nutricional que extrapola a transmissão de conteúdos 
unicamente embasados em princípios científicos, enfatizando o sucesso ser um processo dialógico com o objetivo de mudanças de hábitos. No processo de formação, 
o entendimento do Ser Humano em sua Inserção Social e do Trabalho em Saúde mostraram-se potencializadores do processo de aprendizagem da Educação 
Nutricional. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0045/07  
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 Título: O PSICÓLOGO COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE: UM ESTUDO NA CIDADE DE SANTOS. 
 Autores:  Ferreira, S.C.E.; Batista, S.H.S.S. 
 Bolsista: Shirley  Cristina Estima Ferreira   
 Orientador:  Sylvia Helena Souza da Silva Batista 
 Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo geral conhecer e discutir as concepções sobre saúde e as atividades realizadas por psicólogos que atuam na área da saúde e que 
estão inseridos em equipes interprofissionais no município de Santos. O referencial teórico abrange um resgate da história da Psicologia no Brasil, bem como as 
implicações para o ensino da Psicologia das recentes determinações de políticas públicas que inserem a Psicologia como uma profissão da área da saúde. A 
metodologia compreende como procedimento de coleta de dados um questionário semi-estruturado, a ser aplicado em  a psicólogos que atuam na área da saúde do 
município de Santos. A análise de dados buscará mapear as atividades e concepções que orientam as práticas de psicólogos que estão inseridos na área da saúde. 
Atentos ao rigor metodológico, realizou-se um estudo piloto, envolvendo três psicólogos que tiveram experiência na área da saúde e hoje atuam como docentes do 
Curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista. . Com análise do material do estudo piloto, reelaborou-se o instrumento de 
coleta de dados, tornando-o mais adequado aos objetivos propostos desta pesquisa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP. As análises 
preliminares já permitem reconhecer que a inserção da Psicologia como profissão da saúde mostra-se como um processo bastante recente no contexto nacional, 
demandando outros estudos que contribuam para um debate mais amplos entre os setores da sociedade e as instituições formadoras. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0048/07  
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 Título: O Teste das Faces Quiméricas: nova versão.Estudo em amostra de não-pacientes-estudo de 
confiabilidade 

 Autores:  Najjar, E.S.; Vera, A.V.D.; Yazigi, L. 
 Bolsista: Eduardo Seraidarian Najjar   
 Orientador:  Latife Yazigi 
 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 et al., 2004), o TFQ não se revelou eficaz 
em uma amostra de pacientes oncológicos (Loureiro et al, 2005). A hipótese foi de que a consigna: “Qual a face mais alegre?” teria um efeito negativo nesses 
pacientes. Disto resultou a necessidade de composição de uma nova 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). Método: Trata-se de estudo de 
confiabilidade em amostras dependentes. Objetivos: Aplicar o TFQ e o TFQMH em uma amostra de sujeitos tendo em vista estudo de confiabilidade. Procedimentos: 
Aplicar em sujeitos de ambos os sexos as duas versões, original e nova, em duas seqüências consecutivas, uma em que inicialmente é apresentado o TFQ seguido do 
TFQFM, outra em que inicialmente é apresentado o TFQFM seguido do TFQ. Para controle da dominância manual Questionário de Dominância Manual será também 
administrado. Resultados: Foram sujeitos do estudo 150 alunos da Unifesp, 72 do sexo masculino e 78 do feminino. Em 84 acadêmicos foi aplicada a ordem versão 
original-nova versão e em 66 a ordem: nova-original. Inicialmente foram comparadas as duas ordens de apresentação e, como esperado, não ocorreu diferença 
significante entre os dados. Assim, passamos para a analise conjunta de toda a amostra. Utilizando-se a técnica estatística de outliers, sete sujeitos que apresentaram 
resultados muito discrepantes, foram excluídos da análise. A amostra ficou assim composta por 143 sujeitos, 71 homens e 72 mulheres. Foi realizada análise por meio 
do índice de correlação interclasse, o ICC, a fim de avaliar a confiabilidade da nova versão em relação à versão original, partindo-se da premissa de que o teste original 
seria gold standard. O resultado do Índice de Correlação Interclasse, ICC, foi de 0,6066, considerado como boa correlação (Jerre Levy, comunicação pessoal) e 
próxima aos estudos realizados por ela e colaboradores (Luk et al. 1994). Conclusão: Conclui-se portanto que o novo teste é confiável e pode ser utilizado para 
estudos futuros. Participantes:Eduardo Seraidarian Najjar, Alejandro Victor Daniel Vera; Latife Yazigi. 
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 Título: Os benefícios do curso pré-hospitalar na graduação de medicina. 
 Autores:  Janovsky, C.; Abib, S.C.V.; Fonseca, J.H.; Poli de Figueiredo, L.F.; Perfeito, J.A.J.; Almeida, D.P. 
 Bolsista: Cesar Janovsky   
 Orientador:  José Honorio de Almeida Palma da Fonseca 
 Resumo: 
Trauma é um problema de Saúde Pública. Sabemos que os médicos e profissionais de saúde estão mal preparados e não integrados para lidar com emergências pré–
hospitalares de trauma. Nesse contexto, a UNIFESP-Escola Paulista de Medicina em parceria com o Corpo de Bombeiros de São Paulo e SAMU ensina os alunos do 
2º ano de Medicina a reduzir os riscos de seqüelas e morte em decorrência de trauma em um curso sobre atendimento pré-hospitalar realizado em duas etapas, uma 
teórica e outra prática. As propostas deste estudo foram: (1) avaliar o curso pré-hospitalar na graduação de medicina através da análise de questionários (aplicados em 
3 fases: antes do curso, logo após o curso e 5 meses após o curso) sobre espectativas pessoais e sobre cenários comuns no atendimento pré-hospitalar e (2) propor 
um modelo de curso pré-hospitalar, contando toda a experiência da UNIFESP desde a implementação do curso na Pró-Reitoria de Graduação, chegando até o 
convênio entre a universidade, o Corpo de bombeiros do Estado de São Paulo e o SAMU. Sobre os benefícios, concluímos que o curso permite capacitar os alunos ao 
atendimento inicial pré-hospitalar, além de transformá-los em replicadores da informação no seu meio, transmitindo conceitos, não só de medicina, mas de cidadania e 
intervenções que diminuem as conseqüências e os erros de atendimento do trauma uma vez ocorrido. Com o modelo de curso pré-hospitalar visamos a implementação 
em outras faculdades, promovendo a assistência multidisciplinar da vítima de trauma, enfatizando aspectos da prevenção e criando uma linguagem comum, na 
tentativa de otimizar e integrar as várias fases do atendimento do trauma. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0652/07  
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 Título: Papel das células tronco mesenquimais em modelo crônico de ligadura unilateral do ureter (UUO). 
 Autores:  Oliveira, C.D.; Pacheco-Silva, A.; Câmara, N.O.S.; Semedo, P. 
 Bolsista: Cassiano Donizetti de Oliveira   
 Orientador:  Alvaro Pacheco e Silva Filho 
 Resumo: 
O transplante renal representa a melhor opção terapêutica para pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), sendo este resultado de lesões renais irreversíveis e 
progressivas provocadas por doenças que tornam o rim incapaz de realizar as suas funções. Todavia, existe um grande desbalanço entre a demanda de órgãos e o 
número de doadores. Assim, alternativas terapêuticas são imprescindíveis para auxiliar na reversão desse quadro, e nesse contexto apresentam-se os estudos de 
terapias celulares com células-tronco mesenquimais (CTMs). Aqui nós objetivamos caracterizar o uso destas células na regeneração de tecido renal lesado 
cronicamente em modelos animais experimentais. Camundongos C57/Bl6 foram submetidos à cirurgia de obstrução unilateral do ureter no intuito de ocasionar lesão 
crônica. Um grupo de animais foi tratado com CTMs (2-5.105 células por animal), endovenoso, no dia +1(após a cirugia). Decorridos os dias preestabelecidos 
experimentalmente - 4, 7, 14 e 21 dias – os animais foram sacrificados. Sangue e urina da bexiga e da pelve foram coletados para dosagens de creatinina, uréia e 
proteinúria. Os rins também foram coletados para análises morfométricas e de transcritos gênicos. As dosagens de creatinina e uréia não nos indicaram diferenças 
entre os grupos. A proteinúria da pelve apresentou níveis mais elevados do que a proteinuria da bexiga, nos grupos tratados ou não. Smad-7 e BMP-7 apresentaram-
se mais expressos nos animais tratados com CTMs, e TGF-b menos expresso. Os dados preliminares indicam que apesar de não ocorrer uma melhora funcional no 
modelo de UUO, porém, a administração de CTMs acarreta no aumento da expressão de moléculas protetoras no tecido. CEP 0169/07 Ministério da Saude, CNPq, 
FAPESP (04/08311-6 04/13826-5, 06/00620-5). 
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 Título: PARACETAMOL INDUZ SENSIBILIZAÇÃO LOCOMOTORA EM CAMUNDONGOS: REVERSÃO 
ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE NALOXONA 

 Autores:  Melo, M.A. 
 Bolsista: Marcos Antonio Melo   
 Orientador:  Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello 
 Resumo: 
Objetivos: Evidências da literatura indicam que a analgesia induzida pelo paracetamol envolve o sistema opióide. Este sistema tem uma importante função modulatória 
da via mesolímbica. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar se o paracetamol induz sensibilização locomotora em camundongos, bem como avaliar 
a influência do sistema opióide neste processo.  
 
Métodos: A sensibilização locomotora foi induzida pela administração diária de paracetamol (100 mg/kg, i.p.) por 5 dias (fase de aquisição) em camundongos suíços 
(90 dias, 30-40g), seguido de um período de abstinência de 2 dias. Em seguida os animais foram desafiados com paracetamol (50 mg/kg, i.p.) Para avaliar a influência 
do sistema opióide, o tratamento com naloxona (2 mg/kg, s.c.) foi realizado durante a fase de aquisição ou no momento do desafio com paracetamol. 
 
Resultados: Tanto no primeiro como no último dia da aquisição, o tratamento com naloxona bloqueou o aumento da atividade exploratória induzido pelo paracetamol 
[F(3,28)=6,48; F(3,28)=10,32, respectivamente]. Ao serem desafiados com paracetamol, foi verificado que o tratamento prévio com naloxona na aquisição bloqueou o 
aumento de atividade induzido pelo desafio com paracetamol [F(3,28)=11,41]. Ainda, o tratamento com naloxona somente no momento do desafio com paracetamol 
inibiu o aumento da atividade locomotora dos animais tratados previamente com paracetamol [F(3,28)=9,38]. 
 
Conclusão: Nossos resultados demonstram que o paracetamol produz sensibilização da via mesolímbica dopaminérgica, evidenciado pelo aumento da atividade 
locomotora no momento do desafio com a droga. Ainda, este mecanismo de sensibilização se deve, ao menos em parte à ativação do sistema opióide, haja vista o 
bloqueio do fenômeno pela administração de naloxona. 
 
 Participantes: Marcos Antonio Melo 
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 Título: Pesquisa de distúrbios gineco-endócrinos em mulheres atletas 
 Autores:  Rodrigues, V A 
 Bolsista: Virgínia Aparecida Rodrigues   
 Orientador:  Marair Gracio Ferreira Sartori 
 Resumo: 
PESQUISA DE DISTÚRBIOS GINECO-ENDÓCRINOS EM MULHERES ATLETAS. Virgínia A.Rodrigues (Departamento de Ginecologia, UNIFESP). 
 Este trabalho tem como objetivo estudar a tríade da mulher atleta, definida como presença de amenorréia, anorexia e osteoporose precoce associadas à atividade 
física excessiva; tais alterações são devidas às anormalidades metabólicas causadas pelo hipoestrogenismo. Para o presente estudo foram aplicados questionários , 
aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisa da UNIFESP, sobre hábitos alimentares, distúrbios e antecedentes menstruais e intensidade dos treinos esportivos em 
atletas de determinadas modalidades e em grupo controle. Através de análise estatística, ainda em andamento, pretendemos comprovar uma maior frequência de tais 
distúrbios em atletas, orientar quanto á correção dos mesmos , prevenir a perda de massa óssea, minimizando, dessa forma, os riscos á saúde das atletas. 
 
 Participantes: Virgínia Aparecida Rodrigues 
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 Título: Prevalência da sobrecarga ventricular esquerda e taxa de mortalidade dos pacientes internados na 
Unidade Coronariana (Hospital São Paulo) por Síndrome Coronária Aguda, Complicações 
hipertensivas e Miocardiopatias. 

 Autores:  Paraventi, F.; Carvalho, A.C.C. 
 Bolsista: Felipe Paraventi   
 Orientador:  Antonio Carlos de Camargo Carvalho 
 Resumo: 
Introdução: este trabalho visa determinar através de diferentes critérios eletrocardiográficos e do ecocardiograma, a prevalência da hipertrofia ventricular esquerda nos 
pacientes da Unidade Coronariana (Hospital São Paulo). Definindo também suas patologias de base, fatores de risco e taxa de mortalidade. De modo que ao 
caracterizá-los, poderão ser utilizados critérios mais convenientes e específicos, além de novas estratégias ao estrato preventivo e acompanhamento dos pacientes. 
Materiais e métodos: foram analisados 100 registros eletrocardiográficos quanto ritmo cardíaco, duração da onda P, amplitude da onda P, eixo da onda P, duração do 
intervalo PR, duração do complexo QRS e eixo do complexo QRS. Cada registro foi atribuído como positivo ou negativo para os critérios de hipertrofia ventricular 
esquerda Sokolow-Lyon [Sv1 + R v5/v6 = 35 mm], Cornell [Sv3 + R avL > 28 mm (homens) ou Sv3 + R avL > 20 mm (mulheres)], Cornell modificado [Sv2 + RavL >28 
mm (homens) ou Sv2 + R avL > 20 mm (mulheres)], Frammingham [Sv1/v2 + Rv5/v6 > 35 mm], EPM [(maior onda R + maior onda S) x dQRS > 2,8] e Romhilt-Estes 
[somatória de 5 pontos (HVE definida) ou 4 pontos (provável HVE) em 1. R/S (plano frontal) = 20mm ou Sv1/v2 = 30mm ou Rv5/v6 = 30mm (3 pontos), 2. Deflexão 
Intrinsecóide v4 ou v5 = 0,05s (1 ponto), 3. QRS = 0,09s (2 pontos), 4. Desvio para esquerda: -30° ou mais (2 pontos), 5. Padrão “strain” sem uso de digital (3 pontos), 
com uso de digital (1 ponto), 6. p = 0,12s, fase negativa em v1 = 0,04s ou = 1mm (3 pontos)]. Os pacientes foram caracterizados pela cardiopatia de base (Insuficiência 
Cardíaca Congestiva / Coronariopatias / Miocardiopatias / Outras), fatores de risco associados (Hipertensão Arterial Sistêmica / Diabetes Mellitus / Tromboembolismo 
Pulmonar Trombose Venosa Profunda / Acidente Vascular Cerebral / Dislipidemia / Tabagismo / Insuficiência Renal Crônica), Alta Hospitalar / Óbito, Classe Funcional 
(New York Heart Association) e critérios ecocardiográficos (nos casos do exame ter sido realizado). 
Resultados parciais: foram excluídos 7 registros eletrocardiográficos do estudo pelos critérios pré-estabelecidos, resultando em um número final de 93 registros. A 
prevalência da hipertrofia ventricular esquerda   foi de: 6,45% para Sokolow-Lyon, 10,75% para Frammingham, 35,48% para Romhilt-Estes, 20,43% para Cornell, 
17,20% para Cornell modificado e 34,41% para o critério EPM. A taxa de mortalidade encontrada foi 7,69%.  Analisando paralelamente os critérios eletrocardiográficos 
com qualquer alteração de fração de ejeção, volume do VE ou espessura da parede do VE, no ecocardiograma; obtivemos uma associação entre os dois métodos 
(O.R. = 1,5). Sendo a sensibilidade de 60% e a especificidade de 50%. Conclusão: O estudo caracterizou a prevalência da hipertrofia ventricular esquerda no nosso 
serviço mostrando grandes diferenças de sensibilidade e especificidade entre cada critério eletrocardiográfico. Ainda está em andamento a fase final da pesquisa, na 
qual as doenças de base e fatores de risco associados serão verificados estatisticamente, bem como, suas relações com os resultados do ECO e cada critério do ECG. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0380/07  
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 Título: Programa Educacional em Ausculta Pulmonar 
 Autores:   Varella, C.A.; Freschi, G.; Garbe, G.G.; Afonso, D.L.A.; Christo, K.C.; Ramos, M.P.; Mauad, R.F.; Leite, M.T.M.; Moura, L.A.R.; Sigulem, D. 
 Bolsista: Cristiano Acierno Varella   
 Orientador:  Luiz Antonio Ribeiro de Moura 
 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). 
Durante o desenvolvimento do programa educacional para estudo de sons cardíacos, pela mesma equipe do presente trabalho, foi planejada a elaboração de um 
programa similar para o estudo de sons pulmonares, sendo que as características do estudo desses temas por acadêmicos de medicina são semelhantes. 
 
Foi realizada uma revisão da literatura e verificou-se que há diversos programas para uso no ensino médico de sons, sinais e imagens, a maioria disponível na língua 
inglesa. No Brasil, entretanto, não existe um material que integre recursos audiovisuais para o estudo de ausculta pulmonar. 
  Considerando a importância do estudo da ausculta pulmonar e a melhora da proficiência com o uso de simuladores, propõe-se a criação de programa educacional em 
ausculta pulmonar, para uso via Internet, inédito no Brasil. 
 
 
Objetivo 
 
Desenvolver e implantar um Programa de Ausculta Pulmonar para estudo, por meio da Internet. 
Desenvolver uma versão desse módulo para computador de mão, que requer recursos específicos. 
 
Materiais e métodos 
Os sons pulmonares foram 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. Devido à dificuldade de obter sons com uma qualidade aceitável, foram utilizados também sons disponíveis na Internet. 
Foram produzidas imagens e animações gráficas em microcomputadores usando-se o programa Macromedia Flash MX ® para uso juntamente com os sons. Sendo 
então feito um programa de fácil navegação para uso na internet. 
 
Resultados 
 
O conteúdo está apresentado em oito telas por meio de textos explicativos, sons, 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 às disponíveis no 
programa. 
O website contendo o programa pode ser acessado por meio do endereço http://www.virtual.unifesp.br/unifesp/torax. Por meio deste endereço também é possível fazer 
o download da versão do programa para uso em computador de mão. 
 
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 pulmonar normal e ruídos 
adventícios mais importantes que todo médico Clínico Geral deve ser capaz de identificar.  
Este trabalho será integrado ao projeto que consiste em um Programa Educacional em Cardiologia formando assim um Módulo de Ausculta Torácica.  
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 2006/2007 
 
Bibliografia 
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 Título: Programa Educacional em Cardiologia – Aspectos Fisiológicos e Patológicos 
 Autores:  Freschi, G.; Varella, C.A.; Garbe, G.G.; Afonso, D.L.A.; Christo, K.C.; Ramos, M.P.; Moura, L.A.R.; Sigulem, D. 
 Bolsista: Gustavo Freschi   
 Orientador:  Daniel Sigulem 
 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. 
A difusão desses programas ficou facilitada com a popularização da internet e, mais atualmente, com o crescente uso de computadores de mão, os quais, segundo a 
opinião médica, têm potencial para melhorar a segurança e a qualidade do atendimento. 
Foi realizada uma revisão da literatura e verificou-se que existem 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. 
Foi desenvolvido, no período de agosto de 2005 a junho de 2006, o Programa Educacional em Cardiologia. Trata-se de um programa, voltado principalmente a alunos 
de medicina e enfermagem, para estudo, por meio da Internet, de sons cardíacos em situações fisiológicas e patológicas. 
Objetivo. 
1. Aperfeiçoar e finalizar o Programa Educacional em Cardiologia – Aspectos Fisiológicos e Patológicos. 
2. Criar uma versão do Programa para uso por meio de computadores de mão. 
3. Avaliar os programas desenvolvidos com alunos de graduação da UNIFESP. 
Materiais e métodos. 
O desenvolvimento do projeto contou com o apoio da equipe multidisciplinar do LED-DIS (http://www.virtual.unifesp.br/home/equipe.php), constituída por profissionais e 
pesquisadores especialistas em educação a distância na área da saúde, educação e informática. No laboratório do LED-DIS foi cedido um computador para a 
realização dos objetivos propostos. 
Os sons cardíacos foram 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. Alguns sons não puderam ser gravados de pacientes diretamente, por motivos de disponibilidade, e por isso foram copiados através da 
internet. 
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 para auxiliar o processo de definição e elaboração do conteúdo. 
Na versão do programa para computadores de mão decidimos manter o programa em Flash, fazendo algumas adaptações para uma versão para esse tipo de 
computador. Esta versão do programa foi elaborada para computadores de mão com sistemas operacionais Window CE/Pocket PC OS. 
Como última tarefa, iremos fazer uma avaliação visando testar a eficácia do programa como fonte de aprendizado. A princípio, alunos de graduação serão convidados 
a participar de duas avaliações: um pré-teste, que será aplicado aos alunos antes da navegação pelo programa educacional e um pós-teste, que os alunos 
responderão ao final de uma sessão de estudo no programa. Os resultados dos testes serão analisados posteriormente. 
Resultados. 
O Programa Educacional em Cardiologia reúne sons cardíacos de pacientes correspondendo a aspectos fisiológicos e patológicos, exibindo-os em telas que integram 
o som com seus respectivos fonogramas e textos explicativos e que mostram o local no tórax onde o som foi auscultado. Além disso, existem links para outras telas 
com textos complementares ao assunto e links para outros sites na internet sobre ausculta cardíaca. O website contendo o programa pode ser acessado por meio do 
endereço http://www.virtual.unifesp.br/unifesp/torax. 
A versão para computadores de mão é similar à versão on-line e está disponível para download por meio do website do programa. Os recursos de som e textos 
explicativos da versão web foram mantidos, e as imagens e textos complementares simplificados para viabilizar a visualização nesses equipamentos, considerando 
que mais informações poderão ser acessadas pelo usuário através da versão na Internet para uso em microcomputadores. 
Como a fase de avaliação do programa está em andamento, a análise dos resultados sobre sua eficácia no aprendizado de alunos de graduação ainda não está 
disponível.  
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.  
Este trabalho contou com o apoio do CNPq, que forneceu uma bolsa mensal de iniciação científica no período 2006/2007. 
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 Título: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE DUAS AMINOPEPTIDASES EXTRAÍDAS DE 
SEMENTES DE Caesalpinia echinata (PAU-BRASIL) 

 Autores:  Polli, L.S; Cruz-Silva, I.; Praxedes-Garcia, P.; Montanaro, S.; Alves, K.B.; Araújo, M.S. 
 Bolsista: Luana Souza Polli   
 Orientador:  Mariana da Silva Araújo 
 Resumo: 
Caesalpinia echinata (pau-brasil) é uma arvore da família das Fabaceae e subfamília da Caesalpinoidea. As aminopeptidases são enzimas que hidrolisam a ligação 
peptídica da região N-terminal de proteínas, peptídeos e substratos artificiais como L-aminoacil-β-naftilamidas (AA-NA) e as L-aminoacil-p-nitroanilidas (AA-pNan). A 
real importância das aminopeptidases de sementes de plantas ainda não é bem elucidada; mas, provavelmente, estejam envolvidas na germinação das sementes. O 
objetivo desse trabalho foi, então, estudar as aminopeptidases presentes nas sementes de C. echinata. Para a preparação do extrato, as sementes foram descascadas 
e trituradas com tampão fosfato (PB) 0,020 M pH 7,0 (5,0 mL/g). O extrato foi filtrado, centrifugado durante 30 min a 4ºC e 6.000xg, e submetido a uma cromatografia 
de troca iônica em DEAE Cellulose Cellex D (Sistema Äcta) equilibrada com o mesmo tampão. A eluição das proteínas foi feita com gradiente linear de PB (0,020-0,30 
M), pH 7,0. Um único pico proteico (P1), eluido em 710 µS, com atividade naftilamidásica sobre Ala-, Arg- e Leu-NA, foi submetido a uma cromatografia de interação 
hidrofóbica em Octyl Sepharose Fast Flow 4 (Sistema Äcta) equilibrada com PB 0,020 M, contendo KCl 3,0 M. A eluição das proteínas foi feita com gradiente linear de 
KCl (3,0 a 0 M) no mesmo tampão. Dois picos proteicos foram obtidos (P1a e P1b) em 15 mS e 3,7 mS, respectivamente. P1a e P1b, liofilizados, foram filtrados em 
coluna Superdex 200 equilibrada com PB 0,020 M, pH 7,0, contendo NaCl 0,15 M. Dois diferentes picos proteicos, P1a1 e P1b1, apresentaram atividade 
naftilamidásica sobre os três substratos e, na eletroforese em gel de poliacrilamida (10%) em condições desnaturantes, mostraram massas moleculares por volta de 20 
kDa para P1a1 e 31 kDa para P1b1.  
Apoiado por CAPES, FAPESP, Fap-UNIFESP e CNPq. 
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 Título: Relação entre trabalho por turnos e índice de massa corporal em trabalhadores por turnos do 
Complexo Eletronuclear - Eletrobrás Termonuclear S.A. 

 Autores:  Domingos, D.S.; Crispim, C.A.; Paim, S.L.; Zalcman, I.; Maculano, A.; de Mello, M.T. 
 Bolsista: Daniel Servigia Domingos   
 Orientador:  Marco Túlio de Mello 
 Resumo: 
A obesidade vem se tornando um dos problemas contemporâneos de saúde mais importantes de todos os tempos, sendo considerada uma epidemia mundial. 
Diversos estudos relacionam a curta duração do sono com o aparecimento de obesidade e, neste âmbito, trabalhadores por turno, indivíduos que são cronicamente 
acometidos pela perda de sono, seriam mais vulneráveis a ocorrência desta doença. Além disso, evidências postulam que que a medida que o tempo de trabalho por 
turno aumenta, tende a se elevar também o índice de massa corporal (IMC). Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo estudar uma possível correlação do IMC 
com o tempo de sono e tempo de trabalho por turnos em trabalhadores por turnos do Complexo Eletronuclear (Eletrobrás Termonuclear S.A.). Foram analisados 282 
homens com idade entre 18 e 60 anos que trabalham no Complexo Eletronuclear. O IMC foi construído considerando-se o quociente entre a massa corporal em 
quilogramas e a estatura em metros elevados ao quadrado. A análise do tempo de sono foi realizada por meio do Questionário do Sono proposto por Del Giglio (1988) 
e adaptado por Mello e cols. (2000). Os resultados mostraram que não houve correlação significante entre IMC e tempo de sono, porém foi encontrada correlação 
positiva significante entre IMC e tempo de trabalho por turno. Desta forma, apesar de não haver relação entre IMC e tempo de sono, o tempo de trabalho por turnos 
parece ser um fator desencadeante para a obesidade. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0654/07  
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 Título: Uma injeção indutora de cafeína não facilita o efeito estimulante locomotor de uma injeção desafio 
de nicotina em camundongos 

 Autores:  Reis, M.A.; Fukushiro, D.F.; Alvarez, J.N.; Rodriguez, R.V.; Neves, J.M.; Dantas, P.; Frussa-Filho, R. 
 Bolsista: Marília Alves dos Reis   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho 
 Resumo: 
Introdução: A sensibilização comportamental é um modelo animal de dependência que consiste no aumento progressivo de respostas comportamentais após a 
administração repetida de uma determinada droga de abuso. Tem sido demonstrado que a sensibilização comportamental pode ocorrer de forma “cruzada”, ou seja, 
um efeito comportamental eliciado por uma determinada droga de abuso pode ser potencializado pelo tratamento repetido prévio com outra droga de abuso. No que diz 
respeito à cafeína e a nicotina, embora estas sejam drogas comumente utilizadas concomitantemente pela população mundial, estudos sobre suas possíveis 
interações em modelos animais são ainda escassos, com resultados variáveis de acordo com a dose de cada droga e com as condições ambientais.  
Objetivos: No presente trabalho procuramos verificar se uma única injeção de cafeína seria capaz de sensibilizar os efeitos de uma injeção desafio de nicotina sobre a 
locomoção de camundongos. 
Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas com 3 meses de idade. Os animais foram habituados em campo aberto por 10 minutos durante 3 dias 
consecutivos. Após 24 horas, os animais receberam uma injeção de salina ou de cafeína nas doses de 3, 10, 15, 20 ou 30 mg/kg, sendo, após 30 minutos, colocados 
em campo aberto para quantificação de sua atividade locomotora. Após 7 dias, os animais receberam uma injeção desafio de salina, 0.6 mg/kg de nicotina ou de 20 
mg/kg de cafeína, sendo, após 30 minutos, colocados em campo aberto para quantificação de sua atividade locomotora. 
Resultados: A nicotina não promoveu um aumento na freqüência de locomoção dos animais quando administrada agudamente. Além disso, nenhuma das doses 
indutoras de cafeína foi capaz de facilitar o surgimento deste efeito.   
Conclusão: Nossos resultados demonstram que todas as doses de cafeína utilizadas foram ineficazes em produzir sensibilização cruzada com nicotina sobre a 
locomoção dos animais nas condições estipuladas para este trabalho.  
 
 Participantes: Marília Alves dos Reis, Daniela Fukue Fukushiro, Juliana do Nascimento Alvarez, Renan Volner Rodriguez, Joseli Miele Neves, Patrícia Dantas, 

Roberto Frussa Filho 
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 Título: Uma injeção indutora de nicotina não sensibiliza o efeito estimulante locomotor de uma injeção 
desafio de cafeína em camundongos 

 Autores:  Neves, J.M.; Fukushiro, D.F.; Alvarez, J.N.; Reis, M.A.; Rodriguez, R.V.; Dantas, P.; Frussa-Filho, R. 
 Bolsista: Joseli Miele Neves   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho 
 Resumo: 
Introdução: A sensibilização comportamental é um modelo animal de dependência que consiste no aumento progressivo de respostas comportamentais após a 
administração repetida de uma determinada droga de abuso. Tem sido demonstrado que a sensibilização comportamental pode ocorrer de forma “cruzada”, ou seja, 
um efeito comportamental eliciado por uma determinada droga de abuso pode ser potencializado pelo tratamento repetido prévio com outra droga de abuso. No que diz 
respeito à cafeína e a nicotina, embora estas sejam drogas comumente utilizadas concomitantemente pela população mundial, estudos sobre suas possíveis 
interações em modelos animais são ainda escassos, com resultados variáveis de acordo com a dose de cada droga e com as condições ambientais.  
Objetivos: No presente trabalho procuramos verificar se uma única injeção de nicotina seria capaz de sensibilizar os efeitos de uma injeção desafio de cafeína sobre a 
locomoção de camundongos. 
Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas com 3 meses de idade. Os animais foram habituados em campo aberto por 10 minutos durante 3 dias 
consecutivos. Após 24 horas, os animais receberam uma injeção de salina ou de nicotina nas doses de 0.2, 0.4 ou 0.6 mg/kg, sendo, após 30 minutos, colocados em 
campo aberto para quantificação de sua atividade locomotora. Após 7 dias, os animais receberam uma injeção desafio de salina, 0.6 mg/kg de nicotina ou de 20 mg/kg 
de cafeína, sendo, após 30 minutos, colocados em campo aberto para quantificação de sua atividade locomotora. 
Resultados: A cafeína, administrada agudamente, promoveu um aumento na freqüência de locomoção, que não foi potencializado por nenhuma das doses indutoras de 
nicotina utilizadas.  
Conclusão: Nossos resultados demonstram que todas as doses de nicotina utilizadas foram ineficazes em produzir sensibilização cruzada ao efeito estimulante 
locomotor da cafeína nas condições estipuladas para este trabalho.  
 
 Participantes: Joseli Miele Neves, Daniela Fukue Fukushiro, Juliana do Nascimento Alvarez, Marília Alves dos Reis, Renan Volner Rodriguez, Patrícia Dantas, 

Roberto Frussa Filho 
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 Título: A atuação do profissional de enfermagem no atendimento a vítimas de violência 
 Autores:  Raizer, M.V. 
 Bolsista: Milena Veiga Raizer   
 Orientador:  Cyntia Andersen Sarti 
 Resumo: 
Esse estudo decorre de reflexões surgidas da participação na pesquisa mais ampla “O atendimento à violência na perspectiva dos profissionais da emergência: um 
estudo qualitativo”, cujo objetivo era indagar sobre as implicações da criação de uma atenção especializada a casos de violência para o trabalho dos profissionais e 
funcionários de um hospital público de emergências na cidade de São Paulo. A parte sob minha responsabilidade dava particular atenção aos profissionais de 
enfermagem. Buscamos 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. Dentre os achados da pesquisa, encontramos certo distanciamento dos profissionais da enfermagem em relação às vítimas de 
violência. O foco do presente trabalho, portanto, foi o aprofundamento dessa questão. 
A pesquisa foi desenvolvida 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. . 
Utilizamos, para o trabalho de campo, as técnicas que acompanham a metodologia etnográfica: a observação do trabalho na emergência, elaboração de diários de 
campo para registrar as visitas e entrevistas com os profissionais da enfermagem.   
Como resultados da pesquisa, destacamos a não atribuição da responsabilidade da identificação das vítimas de violência ao profissional da enfermagem, fato esse 
justificado por estes profissionais, de um lado, pela forma de encaminhamento das vítimas que chegam ao hospital: o primeiro contato é feito pelo médico, e, de outro, 
pela própria dinâmica do trabalho dos profissionais que são, na maioria das vezes, plantonistas. Notamos, entretanto, que as outras profissões reconhecem as ações 
de enfermagem em relação aos casos de violência, dado o maior tempo de permanência dessa equipe com os pacientes. Observamos também o entrosamento da 
enfermagem com outras categorias profissionais não-médicas na atenção à violência, em particular o serviço social. Segundo relato de uma assistente social: “A 
enfermagem também é muito comprometida, também notificam muitos casos, mesmo porque muitos casos são identificados durante a observação, quando se 
consegue observar o comportamento da mãe, ou do pai que está com a criança”, e de uma auxiliar de enfermagem: “Quando percebemos que a mãe não trata bem 
seu filho, nós mesmas chamamos a equipe do serviço social”. 
 
 Participantes: Milena Veiga Raizer 
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 Título: A PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E O PREPARO DOS EDUCADORES E DAS 
INSTITUIÇOES DE ENSINO PARA ENFRENTAR ESTE DESAFIO 

 Autores:  Mendonça, F.C.; De MICHELI, D.; Souza-Formigoni, M.L.O. 
 Bolsista: Fernanda Campanha de Mendonça   
 Orientador:  Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni 
 Resumo: 
Sendo o período escolar um momento importante na formação de caráter e personalidade do indivíduo, principalmente na adolescência, é  importante um 
acompanhamento adequado deste desenvolvimento. Essa necessidade é explicitada ao reconhecer-se o grau de exposição dos adolescentes, tanto em relação ao 
consumo de substâncias psicoativas quanto à violência e à marginalidade. Sabe-se que a escola é um espaço privilegiado para promoção de saúde, justamente por 
compreender uma potencial clientela de risco para o consumo de drogas e ser um centro de formação e informação para os jovens.  Neste sentido, o objetivo principal 
deste estudo foi conhecer as opiniões e os conceitos de educadores (de uma escola particular e de uma escola pública de primeiro e segundo graus) sobre o tema 
drogas e prevenção.   
Participaram deste estudo preliminar, 44 educadores de uma escola particular (N=26) e uma escola pública (N=18) da cidade de São Paulo. Os educadores tinham 
idade média de 38 anos (dp=7,0), sendo 54,5% do sexo feminino. Os dados foram coletados por meio de um questionário anônimo, que abordou questões sobre 
conhecimento geral dos educadores sobre drogas e prevenção, bem como sobre a postura e filosofia da escola sobre tal tema, com questões gerais sobre o assunto.  
De modo geral, os resultados preliminares indicam que mais da metade (79,5%) dos educadores acreditam que é fundamental ou muito importante a realização de 
programas preventivos no contexto escolar. A maioria (57%) dos educadores participantes refere a existência de algum programa preventivo quanto ao uso de drogas 
na escola em que atuam, realizadona forma de palestras com especialistas (55%) e palestras com ex-usuários (2%). Os demais educadores (43%) não encaram estas 
atividades como um programa de prevenção, mencionando portanto a não existência desta atividade na escola. No que se refere ao conhecimento dos educadores 
sobre o tema drogas, 70% mencionaram ter conhecimentos básicos, 20,5% mencionaram ter bons conhecimentos no assunto e somente 9,5% relataram não saber 
nada sobre o tema em questão. Embora grande parte dos educadores (90,5%) tenha mencionado algum nível de conhecimento no assunto, 41% deles acreditam que 
não é aconselhável conversar sobre drogas com os adolescentes, 29,5% acreditam que se deve relatar somente os malefícios provocados pelas drogas e 29,5% 
mencionaram ser importante uma conversa aberta sobre o assunto. Quando questionados sobre sua experiência no assunto, mais da metade dos educadores (61%) 
mencionaram dificuldades em lidar com a questão, principalmente em relação à forma de abordagem que, segundo eles, na maioria das vezes é mais freqüentemente 
de repressão e não de educação e prevenção. Além disso, 70,5% mencionaram sentirem-se pouco ou nada preparados para desempenharem alguma atividade 
relacionada à prevenção do uso de drogas. 
Em suma, os resultados parciais mostraram que, embora grande parte  dos participantes tenham mencionado ter conhecimentos básicos no assunto, a maioria não se 
sente preparada para de fato atuar em um programa de prevenção, denotando a carência de informações e orientações adequadas sobre o tema, além da falta de 
coesão sobre o que de fato é realizado em termos de política preventiva dentro do ambiente escolar. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0688/05  
 
 Participantes: Fernanda Campanha de Mendonça, Denise De Micheli, Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni 
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 Título: A PRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 Autores:  Lima, M.; Vieira, T.; Cruz, L.; Sala, D.C.P.; Oliveira, E.M. 
 Bolsista: Mariana Luisa Vieira Lima   
 Orientador:  Eleonora Menicucci de Oliveira 
 Resumo: 
Este estudo é parte de um Projeto de Pesquisa maior, financiado pela FINEP  realizado em três capitais brasileiras : São Paulo, Brasília e Recife. Para o estudo de 
PIBIC, recortamos o desenho da pesquisa para as Unidades Básicas de Saúde  do território administrativo de saúde da Vila Marina,Jabaquara e Ipiranga; Prontos 
Socorros de dois Hospitais públicos da região citada e Delegacias de Defesa das Mulheres da Vila Mariana e da Praça da Sé. 
Justificativa :A violência urbana ocorre de diversas formas, sendo influenciada pela estigmatização de determinados grupos sociais. O sub-relato de casos de violência 
nos serviços de saúde e segurança pública, especialmente aquela contra mulheres, tem sido atribuído a diversas causas, entre as quais se destacam a falta de 
resolutividade dos serviços e as atitudes inadequadas dos profissionais, por ocasião do atendimento as vítimas, o que também pode ser considerado uma forma de 
violência. Para abordar  esta questão é necessário ampliar o conhecimento sobre a natureza deste problema e desenvolver  métodos de intervenção adequados para 
alterar a dinâmica do sistema. 
Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar a violência, que se apresenta, ou ocorre em serviços públicos de saúde e de segurança. Para tanto serão considerados 
dois vetores de investigação: por um lado, situações relacionadas a tensão no ambiente de trabalho, em especial aquelas decorrentes da sobrecarga da jornada e de 
problemas de relacionamento entre colegas e , por outro, aqueles envolvendo, características dos usuários dos referidos serviços. Neste ponto ganha especial 
relevância às atribuições de significados a violência exercida, nos serviços de saúde e de segurança, contra mulheres que sofreram violência. Trata-se assim de 
acessar aspectos da subjetividade e do cotidiano dos profissionais de saúde e de segurança que levam a reprodução da violência na sua prática profissional. 
Metodologia : A metodologia utilizada é a qualitativa. Inicialmente serão realizadas visitas nas instituições públicas de saúde e segurança para elaboração de um Diário 
de Campo e, posteriormente,  entrevistas gravadas, com roteiros semi  - estruturados  com  profissionais de saúde e de segurança. 
Para apresentação no Congresso PIBIC de 2007, serão apresentadas, além da justificativa do estudo, as primeiras observações e entrevistas junto às instituições 
UBS, DDm e os resultados preliminares de aproximação com alguns campos e sujeitos da pesquisa.   
 
Número de referência do projeto 222/06. 
 
 Participantes: Mariana Luisa Vieira Lima, Thaís Fernanda Vieira, Luanna Nunes Mello da Cruz, Danila Cristina Paquier Sala, Eleonora Menicucci de Oliveira 
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 Título: A violência sexual é um fator de risco para depressão pós-parto? 
 Autores:  Silva, J.F.; DeAquino, N.M.R.; Abrahão, A.R.; Oliveira, E.M.; Mattar, R. 
 Bolsista: Juliana de Fátima da Silva   
 Orientador:  Rosiane Mattar 
 Resumo: 
Introdução: A violência sexual é problema de saúde pública que determina importante agravo à saúde das mulheres e pode atingir todas as classes sociais e faixas 
etárias. Não obstante sua gravidade e impacto social, acredita-se ser desconhecida sua real prevalência, contribuindo para este cenário o medo e a vergonha das 
vítimas em procurar ajuda especializada. Além disso, inquérito sobre este evento, em qualquer época da vida de uma mulher, não faz parte da anamnese de rotina nos 
serviços de assistência toco-ginecológica.  
A literatura sugere que além de determinar inúmeras conseqüências para a saúde física e psicológica das vítimas, o evento esteja relacionado a quadros de depressão 
diagnosticados no período posterior ao nascimento de um filho.  
A depressão pós-parto é assunto preterido no currículo das escolas médicas, e dificilmente investigado de maneira apropriada, o que dificulta o seu diagnóstico e 
tratamento adequado.  A relevância destes temas e o desejo de melhor compreendê-los deram ensejo a este estudo 
 
 
Objetivos: Este estudo teve como objetivos: (1) Estimar a prevalência de violência sexual em algum momento da vida de puérperas atendidas em dois hospitais 
públicos da cidade de São Paulo; (2) Estimar a prevalência de risco aumentado para depressão pós-parto nessas puérperas, no período imediato ao parto e (3) 
Investigar a associação entre antecedente de violência sexual e risco aumentado para depressão puerperal no pós-parto imediato. 
 
 
Métodos e pacientes: O estudo foi realizado no Hospital São Paulo, da UNIFESP-EPM e Maternidade Amparo Maternal entre os meses de outubro de 2006 e abril de 
2007. Foram entrevistadas 160 puérperas, que tiveram parto vaginal e/ou cesáreo, com idade superior a 14 anos e que tiveram gestações de baixo risco. As 
entrevistas foram realizadas individualmente, pela mesma entrevistadora, nas enfermarias, até uma semana após o parto, e consistiram na aplicação de inquérito de 
violência sexual e do questionário EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale).As pacientes foram escolhidas de maneira aleatória e consentiram voluntariamente 
em participar do estudo. 
  
 
Resultados: Do total de 160 mulheres, destaca-se que 13,3% sofreram algum tipo de abuso sexual em algum momento da vida e 19,4% apresentaram risco 
aumentado para depressão pós-parto, segundo os critérios adotados na literatura. Dentre as mulheres com histórico positivo para abuso sexual, observou-se que 38% 
apresentaram risco aumentado para desenvolver depressão pós-parto na época da entrevista, enquanto que na população que não referiu o evento, a prevalência foi 
de 16,5%. 
  
 
Conclusões: As prevalências de abuso sexual e de risco aumentado para depressão pós-parto são compatíveis com as relatadas na literatura. Os resultados de nosso 
estudo sugerem associação entre o histórico de violência sexual e risco aumentado para depressão puerperal. Entendemos que a introdução de inquérito sobre 
violência sexual no atendimento toco-ginecológico permita a prevenção de alguns agravos à saúde, dentre os quais a depressão pós-parto. 
 
 Participantes: Juliana de Fátima da Silva, Nicole Moraes Rego De Aquino, Anelise Riedel Abrahão, Eleonora Menicucci de Oliveira, Rosiane Mattar 
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 Título: Alimentação infantil no município de Santos 
 Autores:  Carmanhães, E.R.F.; Devincenzi, M.U.; Damaceno, R.J.P. 
 Bolsista: Elis Regina Ferreira Carmanhães   
 Orientador:  Macarena Urrestarazu Devincenzi 
 Resumo: 
Introdução: A introdução adequada da alimentação complementar, a partir dos seis meses de vida, é de suma importância para prevenir distúrbios nutricionais. 
Objetivo: Verificar a alimentação de crianças de seis meses a dois anos no município de Santos. Casuística e Método: A coleta de dados das 40 crianças foi feita em 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de diferentes regiões do município de Santos, em rotina normal de atendimento da pediatria. Foi aplicado questionário às mães / 
responsáveis através de entrevista, que possuía questões referentes à alimentação pregressa e atual da criança, tais como: tempo de aleitamento materno, época de 
introdução de alimentos, responsável pela alimentação da criança, freqüência do consumo de carnes, ovos e feijão. Os dados coletados foram introduzidos em 
software computacional Epi Info versão 2000 para composição de banco de dados e análise estatística. Resultados: Quanto ao tempo de aleitamento materno, 22,7% 
recebeu esse leite somente até um mês de idade e, até os seis meses, a porcentagem foi de 50%. Cerca de 50% das crianças já recebiam suco ou fruta até os quatro 
meses de idade e 23,1% receberam papa salgada até essa época. Quanto à freqüência atual do consumo de carne, 15% não consome nenhuma vez por semana e 
72,5% recebe diariamente. Já com relação à freqüência do consumo de feijão, 5% não consome nem uma vez por semana e 75% o ingere diariamente. Com relação 
ao ovo, 40% não consome nenhuma vez por semana e 5% come todos os dias da semana. Em 62,5% dos casos a alimentação oferecida à criança é preparada 
exclusivamente para ela e seus irmãos, e em 37,5% a criança já consome a refeição preparada para a família. Conclusão: Verifica-se ocorrência da introdução de 
alimentação e o desmame precoces. E, esses aspectos são indicadores de risco para distúrbios nutricionais como anemia ferropriva e desnutrição. Assim, fica evidente 
a necessidade de intervenção educativa junto aos profissionais das UBS e às mães, por serem as principais responsáveis pela alimentação da criança nesta idade. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1583/06  
 
 Participantes: Elis Regina Ferreira Carmanhães, Macarena Urrestarazu Devincenzi, Rafael Jeferson Pezzuto Damaceno 
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 Título: Aspectos clínicos, laboratoriais e sócio-comportamentais de crianças e adolescentes órfãos por Aids 
seguidas em um serviço universitário 

 Autores:  Yamada, F.Y.; Machado, D.M. 
 Bolsista: Flávio Yudi Yamada   
 Orientador:  Daisy Maria Machado 
 Resumo: 
Introdução: A epidemia de HIV/Aids encontrou, nos últimos 25 anos, uma riqueza de oportunidades para desenvolver-se em condições humanas desfavoráveis, 
nutridas pela pobreza, violência, preconceito e desinformação. Circunstâncias sociais e econômicas contribuem para a vulnerabilidade à infecção pelo HIV e 
intensificam seu impacto. Com o advento de novos medicamentos capazes de produzir um efeito terapêutico em pessoas portadoras de HIV/Aids, não apenas a 
expectativa de vida foi ampliada, como também a qualidade de vida desses indivíduos (Galvão MTG et al, 2004). Apesar disso, um dos atuais desafios decorrentes da 
epidemia inclui a grande massa de crianças vulneráveis e órfãos pela Aids. Estudos apontam que os órfãos por Aids podem sofrer estigma e discriminação 
relacionados ao estado sorológico de seus pais, entre outras situações desfavoráveis (Foster G, 1998; Foster G, 2000), refletindo no adiamento da revelação 
diagnóstica para si e para os outros e, conseqüentemente, retardando o acesso à saúde e a vida afetiva, sexual, social e educacional (Seidl et al, 2005). Sendo assim, 
a meta a ser atingida nesta pesquisa é conhecer de maneira mais detalhada este grupo vulnerável, pontuar suas principais dificuldades e propor ações que as 
minimizem. 
 
Objetivo: Avaliar os aspectos clínicos, laboratoriais e sócio-comportamentais de um grupo de crianças e adolescentes órfãs e infectadas pelo HIV, acompanhadas no 
ambulatório da Disciplina de Infectologia Pediátrica da UNIFESP. 
 
Casuística e Métodos: Etapa retrospectiva- Foram analisados os prontuários de 15 crianças ou adolescentes órfãos infectadas pelo HIV por via vertical e coletados 
dados clínicos e laboratoriais. Etapa prospectiva- Durante entrevista realizada pelo aluno, foram avaliados aspectos de integridade física e mental do grupo, condições 
de moradia, escolaridade, ambiente familiar e lazer, época da morte da mãe e do pai e a caracterização do atual cuidador de cada criança ou adolescente participante 
do estudo. 
 
Resultados: A idade atual média do grupo foi de 11,69 anos, sendo 6 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Doze dos 15 pacientes eram órfãos por parte de mãe e 
3 por parte de pai, sendo que sete não sabiam o nome dos pais. Os atuais cuidadores eram os avós (N=6), tios (N= 3), outro parente (N=1) ou tutor legal (N=1). 
Segundo a classificação clínica da AIDS, 6 dos 15 pertenciam à categoria C, 7 à categoria B, 1 à categoria A e 1 à categoria N. Em relação à classificação imunológica, 
7 já apresentavam comprometimento imunológico grave (pregresso ou atual), 7 em grau moderado e 1 não apresentava nenhum comprometimento imunológico. Todos 
freqüentavam a escola (2ª série=3; 3ª série=2; 4ª série=2; 5ª série=3; 6ª série=6; 8ª série=2 e 1º colegial=1) e 8 referiram algum grau de dificuldade escolar 
(matemática ou leitura) A maioria do grupo (N=13) refere faltar raramente na escola; 5 dos 15 referiam história de reprovação anterior. As formas de lazer mais 
referidas (sempre por mais de 10 jovens dos 15) foram: assistir TV, ouvir rádio, falar no telefone, encontrar amigos e fazer algum esporte. O fator limitante mais referido 
para a realização de atividades nas horas vagas foi “falta de dinheiro”. As pessoas que mais dão atenção ao que as crianças e adolescentes falam foram: avós (N=6), 
amiga (N=3), mãe adotiva (N=2), tia (N=1), irmã (N=1), madrinha (N=1), professora (N=1). Os locais onde fizeram melhores amigos foram: escola (N= 13), família 
(N=1), igreja (N=1). Em relação às condições de moradia, encontramos a maioria (mais que 10 dos 15) com cuidadores com casa própria, água encanada e lixo 
coletado, sendo que 14 referiram receber algum tipo de auxílio de voluntários ou do governo: bolsa família (N=2), vale transporte ou alimentação (N=3), bolsa-escola 
(N=3), cesta básica (N=5), roupas (N=1).  
 
Conclusões: Apesar de potencialmente desfavorecido, o grupo estudado apresenta-se atualmente relativamente estável em relação aos parâmetros clínicos e 
laboratoriais. As maiores dificuldades encontradas relacionam-se a questões financeiras dos cuidadores / familiares. A escola mostrou-se um lugar importante de 
referência, socialização e atividades de lazer desse grupo, necessitando maiores incentivos que favoreçam a implementação de programas destinados às crianças e 
adolescentes mais vulneráveis. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0071/07  
 
 Participantes: Flávio Yudi Yamada, Daisy Maria Machado 
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 Título: Avaliação da qualidade da ´´prescrição´´ de medicamentos feita pelo balconista da farmácia 
 Autores:  Ribeiro, L.A.; Sanchez, Z.V.D.M.; Nappo, S.A. 
 Bolsista: Luciana Abeid Ribeiro   
 Orientador:  Solange Aparecida Nappo 
 Resumo: 
Introdução: Auto-medicação é uma prática bastante difundida que pode ser definida como sendo o uso de um medicamento por iniciativa do consumidor, ou seja, sem 
orientação médica. Os determinantes que interferem na escolha do medicamento pelo consumidor para a auto-medicação são vários, destacando-se a re-utilização de 
medicamento prescrito anteriormente, a indicação feita por um conhecido que obteve algum tipo de benefício com o medicamento recomendado assim como, a 
indicação feita pelo balconista da farmácia e a propaganda de massa. Objetivos: Considerando essa realidade, a presente pesquisa pretende estudar a qualidade da 
“prescrição” do balconista da farmácia, um dos mais importantes agentes dessa prática, principalmente quando este indica um medicamento sob prescrição médica. O 
objetivo principal deste trabalho é avaliar se há erros freqüentes de indicações e os conseqüentes riscos potenciais a que estariam o consumidor exposto. Metodologia: 
Inicialmente foi realizado um estudo piloto em 4 farmácias do bairro da Vila Clementino em São Paulo. Nestes locais, a pesquisadora fez uma queixa clínica padrão, 
sugestiva de infecção urinária, muito objetiva ao balconista e foi solicitada uma “sugestão” de medicamento para ser utilizado nessa condição. Nesta fase foi possível 
elaborar e testar a ficha de registro das informações que serão analisadas através da técnica de “análise de conteúdo”.  Num segundo momento, foram mapeadas 
todas as farmácias da cidade de Campinas, através de listagem disponibilizada pela Vigilância Sanitária deste município. Será feito sorteio aleatório para uma 
amostragem de 25% da população global de farmácias. As farmácias sorteadas serão submetidas ao mesmo procedimento de queixa padrão no balcão.  Resultados: 
Todas as observações feitas pelos balconistas nas farmácias estão sendo registradas. Dentre elas, as principais são: informações dadas pelo atendente sobre reações 
adversas, instruções de uso, interações ou quaisquer outras informações sobre o medicamento recomendado por ele. Após coleta de todo o material, será feita uma 
avaliação do ponto de vista da adequação do medicamento à queixa feita; da procedência do mesmo (laboratório produtor); medicamento isento ou sob prescrição 
médica, genérico ou referência e riscos potenciais. No momento atual ainda não há resultados concretos do estudo, uma vez que o projeto ainda se encontra na fase 
de amostragem e confecção das fichas de avaliação das prescrições. 
 
 Participantes: Luciana Abeid Ribeiro, Zila van der Meer Sanchez, Solange Aparecida Nappo 
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 Título: Avaliação das atitudes dos alunos da UNIFESP diante de situações relevantes para a Prática Médica 
 Autores:  Mascia, A.R.; Santos, J.F.Q.; Lucchese, A.C.; Nogueira-Martins, L.A.; Braga, F.S.; De Marco, M.A. 
 Bolsista: Adriana Rainha Mascia   
 Orientador:  José Francisco Fernandes Quirino dos Santos 
 Resumo: 
Introdução: Várias experiências do curso médico (lidar com a morte, com a realidade psicossocial dos pacientes) têm efeitos no desenvolvimento pessoal do estudante 
e também no engajamento e no empenho com que o futuro médico tratará seus pacientes. Assim, conhecer as atitudes dos estudantes frente a situações relevantes da 
prática médica pode contribuir para o aperfeiçoamento da formação profissional em medicina. 
Objetivo: Avaliar atitudes dos alunos frente a aspectos relevantes da prática médica. 
Método: Estudo transversal com três amostras randomizadas de alunos do 2º, 4º e 6º ano; foi aplicada a escala “Instrumento de avaliação de atitudes de estudantes de 
medicina frente a aspectos relevantes da prática médica”.  
Resultados: Os resultados provêm de 112 alunos: 41 do 2º ano, 30 do 4º e 41 do 6º. Os alunos do 2º ano apresentaram atitudes positivas frente a quatro fatores: (1) 
aspectos emocionais em doenças orgânicas, (3) atenção primária à saúde, (5) contribuição do médico ao avanço científico da Medicina e (6) outros aspectos da 
atuação médica na comunidade; tiveram atitudes predominantemente conflitantes frente ao fator (4) doença mental; e atitude predominantemente negativa frente ao 
fator (2) morte. Os alunos do 4º ano apresentaram atitudes positivas frente aos fatores (1) aspectos emocionais em doenças orgânicas, (3) atenção primária à saúde e 
(6) outros aspectos da atuação médica na comunidade; revelaram atitude conflitante frente aos fatores (4) aspectos relacionados à doença mental e (5) contribuição do 
médico ao avanço científico da Medicina; e predominantemente negativas frente ao fator (2) morte. Os alunos do 6º ano apresentaram atitudes predominantemente 
positivas frente a três fatores: (1) aspectos emocionais em doenças orgânicas, (3) atenção primária à saúde e (6) outros aspectos da atuação médica na comunidade; 
revelaram atitudes conflitantes frente aos fatores (2) morte e (5) contribuição do médico ao avanço científico da Medicina; e predominantemente negativas frente ao 
fator (4) doença mental. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados quanto aos fatores da escala, com exceção do fator (2) morte; em 
relação a este fator houve diferença entre as atitudes dos alunos do 6º ano e do 2º ano (chi2=6,901 ,g.l.=1, p<0,05).  
Conclusões: Os estudantes de medicina do 2º, 4º e 6º anos revelaram tendência a apresentar atitudes positivas frente a três situações relevantes da prática médica 
avaliadas pela escala. Atitudes conflitante e/ou negativas estiveram associadas principalmente aos fatores morte e doença mental, indicando a importância de se 
investir na criação de projetos educacionais que contemplem estes aspectos durante a formação médica. 
 
 Participantes: Adriana Rainha Mascia, José Francisco Quirino dos Santos, Ana Cecília Lucchese, Luiz Antonio Nogueira Martins, Fernanda Braga Silva, Mario 
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 Título: Avaliação do estado nutricional dos alunos ingressantes nos cursos  de Educação Fisica , Nutrição, 
Terapia ocupacional , Fisioterapia e Psicologia da Unifesp-Campus Baixada Santista 

 Autores:  Silva Neto, S.B.; Dâmaso, A.R,; Costa, R.F.; Prado, W.L; Piano, A.; Caranti, D.A.; Eguchi, R.; Barão, T.C.; MASQUIO, D.C.L. 
 Bolsista: Salvador Bicudo da Silva Neto   
 Orientador:  Ana Raimunda Dâmaso 
 Resumo: 
A avaliação nutricional esta sendo desenvolvida em uma parcela de universitários de 17 a 35 anos de  idade de ambos os sexos ,do  campus Baixada Santista da 
Universidade Federal de São Paulo,no município de Santos  com o  objetivo de traçar o  perfil do estado nutricional dos estudantes quanto a doenças como obesidade 
e baixo peso. Para isso são realizadas  avaliações  ,por uma equipe multidisciplinar treinada ,onde os voluntários foram submetidos a  medidas antropométricas 
(estatura,massa corpórea e porcentagem de gordura),anaminese nutricional (24horas) e questionários psicológicos. Com esses  instrumentos  observamos  que 
parcialmente  o perfil dos universitários,os voluntários do sexo masculino apresentaram  44,4 % sobrepeso e obesidade, já nos voluntários do sexo feminino 
15%apresentam baixo peso., mostrando se  mais eutrofico do que a população brasileira.Nos dando um caráter heterogêneo a realidade do país. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1358/06  
 
 Participantes: Salvador Bicudo da Silva Neto, Ana Raimunda Dâmaso, Roberto Fernandes Costa, Wagner Luis Prado, Aline de Piano, Danielle Arisa Caranti, 

Ricardo Eguchi, Tatiana Camacho Barão, Deborah Cristina Landi Masquio 
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 Título: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SOBRE 
O USO DE DROGAS (POP-Drogas) DIRIGIDO A PAIS DE ADOLESCENTES 

 Autores:  Marra, C.E.B. 
 Bolsista: Carlos Eduardo Borges Marra   
 Orientador:  Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni 
 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 avaliar, em pais de adolescentes, seus 
padrões de uso de álcool e outras drogas; seus conceitos e atitudes em relação à prevenção e ao uso de drogas e em relação à educação dos filhos e, também, avaliar 
a viabilidade da implantação do POP-Drogas, direcionado a pais de adolescentes. 
Metodologia: Participaram do estudo, 185 pais de adolescentes, sendo 90 alocados para o grupo experimental e 85 para o grupo controle. Todos os participantes 
responderam questionários padronizados sobre conceitos, atitudes e consumo de drogas, perfil sociodemográfico e seu próprio consumo de substâncias psicoativas, 
para o que foi utilizado o questionário ASSIST–OMS. Imediatamente após o preenchimento dos questionários, o grupo experimental recebeu uma orientação 
padronizada com duração de 2 horas e o grupo controle não recebeu orientação naquele momento. Após três meses, os mesmos questionários foram reaplicados por 
telefonemas, após o que, foi oferecida orientação aos pais do grupo controle. Foram utilizados para divulgação do POP-Drogas cartazes afixados em locais públicos, 
notícias na mídia, convites e contato com escolas. 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. 
Resultados: Em ambos os grupos, observou-se homogeneidade, com clara predominância de mulheres casadas, na faixa etária de 40 anos, sendo a maioria 
empregadas, com nível de escolaridade igual ou superior ao 2º grau completo. O número médio de filhos relatado pelos pais foi entre 2 e 3, os quais, na maior parte, 
se encontram na faixa etária de 10 a 16 anos. Quanto às informações sobre drogas de abuso, destaca-se a televisão – controle (81,1%) e experimental (65,5%) – 
como meio mais influente, sendo a influência da escola dos filhos relativamente pequena – mais prevalente no grupo controle (32,6%) do que no experimental (18,4%). 
Cerca de 25% dos pais de ambos os grupos acreditam que os filhos tenham utilizado bebidas alcoólicas e cerca de 10% dos pais crêem que os filhos tenham utilizado 
tabaco. Para a análise das demais variáveis, foram considerados apenas os pais que participaram do seguimento (4º mês). Em relação aos conceitos sobre drogas, 
observa-se que 90% dos pais consideram álcool, tabaco, maconha e cocaína como drogas. Em relação ao alcoolismo, para ambos os grupos, houve aumento nas 
taxas daqueles que concordam muito que o alcoolismo pode ser causado pelo hábito de beber e/ou problemas psicológicos. Em relação ao fato de a maconha ser 
porta de entrada para outras drogas, nota-se que houve um salto de 2,7% dos discordantes no grupo controle, comparado a 17,4% no grupo experimental, no prazo de 
três meses. Quanto às atitudes em relação ao uso de drogas pelos filhos, comumente sempre se orienta sobre os danos que as drogas podem causar. Na primeira 
abordagem (1º mês), 75,6% dos pais informaram ter consumido álcool pelo menos uma vez, enquanto, para o uso de tabaco, esse valor foi de 51,2%, para maconha 
de 11,8% e para cocaína de 2,4%. Os resultados sugerem, também, que alguns pais deveriam ser encaminhados para algum tipo de tratamento mais intensivo, visto 
que as pontuações no questionário encontram-se na faixa sugestiva de dependência, especialmente, de tabaco para o grupo controle: 1,6% (1º mês) e 3,8% (4º mês – 
seguimento). Foram encontradas algumas mudanças significativas nas respostas dos pais do grupo experimental entre a avaliação inicial e a avaliação de seguimento, 
em relação ao reconhecimento dos diferentes tipos de drogas; à maneira como encaram a prevenção do uso de drogas pelos filhos e a alguns conceitos sobre a 
etiologia do uso abusivo de álcool e outras drogas. 
Conclusão: Os dados observados sugerem que alguns pais deveriam receber algum tipo de orientação ou intervenção breve dirigida a seu próprio consumo, 
paralelamente à orientação sobre como abordar o assunto com seus filhos adolescentes. Pais que procuram orientação sobre drogas possuem características 
peculiares e o programa de orientação a pais sobre drogas na adolescência oferecido alcançou resultados positivos, mas houve dificuldades em sua implementação 
junto a escolas ou empresas. Além disso, é necessário maior acesso, por pais e seus filhos adolescentes, a fontes de informações sobre o tema, principalmente nas 
escolas. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0978/05  
 
 Participantes: Carlos Eduardo Borges Marra 
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 Título: Avaliação do programa de pré-natal em três unidades básicas do Município de São Paulo 
focalizando o sistema de referência e contra-referência dos agravos de transmissão vertical. 

 Autores:  Peixe, M.B.; Vianna, L.A.C.; Figueiredo, E.N.; Succi, R.C. 
 Bolsista: Marina Biffani Peixe   
 Orientador:  Lucila Amaral Carneiro Vianna 
 Resumo: 
Introdução: entre as ações programáticas em saúde, a assistência pré-natal tem ocupado, historicamente, um espaço relevante na atenção à saúde da população, 
sendo uma das primeiras a ser desenvolvida com uma perspectiva de saúde pública. Tendo por objetivo central diminuir a morbi-mortalidade materna e infantil, o 
programa de pré-natal caracteriza-se tanto pelo desenvolvimento de ações preventivas e educativas (por meio de contato freqüente e planejado da gestante com os 
serviços de saúde) quanto pelo rastreamento de gestantes de alto risco e intervenção precoce nos problemas que afetam a gravidez. Quando realizada uma triagem 
sorológica e for detectada uma forma congênita de alguma doença, esta mulher deve ser tratada precocemente ou na própria unidade básica de saúde (UBS) ou em 
ambulatórios especializados de alta complexidade, evitando-se, assim, o comprometimento do concepto. Objetivos: conhecer a incidência dos agravos sífilis, HIV, 
hepatite B, hepatite C, toxoplasmose e rubéola, em três UBS; verificar a qualidade da assistência pré-natal oferecida pelas UBS às gestantes portadoras dos agravos 
passíveis de transmissão vertical; conhecer o sistema de referência e contra-referência para os agravos; verificar o conhecimento dos profissionais de saúde 
responsáveis pelo atendimento de gestantes e seus recém-nascidos nas UBS em relação aos agravos abordados, e suas propostas para a melhoria do sistema de 
referência e contra-referência. Métodos: estudo epidemiológico com desenho de coorte, cujo objeto de observação foi o binômio mãe-filho com alteração sorológica 
para sífilis, soropositivos para o HIV, reagente para antígeno (HBsAg) da hepatite B e presença de anticorpos (anti-HCV) para hepatite C, e IgM reagentes para 
toxoplasmose e rubéola. As variáveis estavam relacionadas ao pré-natal, ao acompanhamento das crianças e aos profissionais de saúde das UBS, sempre focando a 
qualidade da assistência e os agravos de transmissão vertical. Resultados: os agravos abordados estavam distribuídos da seguinte forma: UBS 1, 2,08% (5/240); UBS 
2, 6,40% (17/266); e UBS 3, 1,80% (4/220). E a incidência de cada agravo, em todas as unidades, foi de: sífilis 1,93%; HIV 0,27%; hepatite B 0,41%, hepatite C 0,28%; 
e toxoplasmose 0,69%. É importante ressaltar que nenhum caso de rubéola IgM reagente foi encontrado. Quanto à qualidade da assistência pré-natal oferecida a estas 
mulheres, pode-se notar que tanto a acessibilidade quanto o acompanhamento até o final da gestação foram satisfatórios, uma vez que, ao menos, 75% desta 
população iniciou e terminou o pré-natal em período adequado e as sorologias para sífilis, HIV, toxoplasmose e rubéola foram solicitadas. Contudo, observou-se que o 
número de consultas, o retorno à consulta pós-parto, sorologias para hepatite B e C, nas unidades do estudo, não foram satisfatórios, não cumprindo as 
recomendações do Ministério da Saúde. No que diz respeito ao sistema de referência e contra-referência, observou-se que não havia qualquer informação sobre este 
quesito nos prontuários das gestantes. Em relação aos questionamentos com os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de gestantes e seus recém-
nascidos, 37,0% não sabiam qual o local mais adequado de acompanhamento destas mulheres portadoras dos agravos; 29,4% não sabiam se a gestante havia 
chegado ao local de referência e 70,5% disseram que o retorno à consulta do puerpério ocorria na UBS. Quanto ao recém-nascido, 64,7% revelaram conhecer o 
resultado da sorologia para sífilis realizada na maternidade, porém 41,1% não sabiam sobre o acompanhamento da criança; em relação ao HIV, 43,1% desconheciam 
se havia uma supervisão por parte da UBS em relação ao uso de anti-retroviral, amamentação e acompanhamento até o diagnóstico final; para hepatite B e C 29,4% 
contra 41,7%, para toxoplasmose e rubéola, respectivamente, não sabiam se a UBS tinha controle do acompanhamento da criança até o diagnóstico final. O parecer 
dado pelos profissionais, para a melhoria do sistema de referência e contra-referência, foi a necessidade de um relatório por escrito por parte da referência sobre os 
procedimentos adotados em relação à gestante e seu recém-nascido. Conclusão: a incidência dos agravos do estudo está abaixo dos indicadores brasileiros, não 
tendo sido encontrado qualquer caso de rubéola, sugerindo que a vacinação atingiu o objetivo de proteger as mulheres em idade fértil. Além disso, a qualidade da 
assistência mostrou-se adequada dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, apesar do número de consultas anotado nos prontuários estar abaixo do 
preconizado. Observou-se também que, nestas unidades de saúde, não existe um sistema de referência e contra-referência estabelecido. Logo, os resultados deste 
trabalho ressaltam a importância do acompanhamento de mães com sorologia compatível com alguma destas infecções e de seus neonatos, ainda que não 
apresentem sinais e sintomas sugestivos. Salienta-se também a necessidade de um sistema de referência e contra-referência que responda à contento às solicitações 
das UBS, na tentativa de redução da transmissão congênita destes agravos. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0009/05  
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 Título: COBERTURA JORNALÍSTICA SOBRE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL: Análise de matérias 
publicadas nos principais jornais e revistas do país no ano de 2006 

 Autores:  Xavier da Silveira, J.D.; Noto, A.R.; Alencar, A.M.P.; Mastroianni, F. 
 Bolsista: Juliana Doering Xavier da Silveira   
 Orientador:  Ana Regina Noto 
 Resumo: 
O uso de drogas psicotrópicas é alvo de interesse e de preocupação em âmbito mundial (INCB, 2006). Os meios de comunicação representam um dos principais elos 
para a compreensão da dinâmica entre comportamento humano, contexto social e políticas públicas. Entre os psicotrópicos, as bebidas alcoólicas são os mais 
consumidos e apresentam associação com vários problemas de saúde (dependência, acidentes de trânsito, violência, entre outros). No entanto, no Brasil, as políticas 
de saúde sobre o álcool ainda estão aquém do esperado.  
Este estudo tem por objetivo analisar quantitativamente o conteúdo das matérias publicadas sobre bebidas alcoólicas nos principais jornais e revistas de circulação 
nacional no ano de 2006, bem como analisar tendências temporais, por comparação dos resultados com dois estudos anteriores, realizados nos anos de 2000 e 2003, 
os quais utilizaram a mesma metodologia 
O material pesquisado foi coletado ao longo do ano de 2006, sendo composto por todas as matérias jornalísticas publicadas, de janeiro a dezembro de 2006, em 8 
(oito) veículos brasileiros de comunicação: 05 jornais (Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo) e 03 revistas 
(Época, Isto É e Veja). Estes veículos foram escolhidos por possuírem circulação nacional, por possuírem as maiores tiragens nacionais e por terem forte impacto em 
todos os estados brasileiros, sobretudo nos principais centros de decisão política (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília). A busca das matérias foi conduzida por uma 
empresa especializada em clipping jornalístico, por meio de leitura diária dos 08 veículos pesquisados.  
Foram selecionadas, para este estudo, as matérias que tratavam do tema bebidas alcoólicas (cerveja, vinho e destilados) em mais da metade de seu conteúdo, ou que 
tinham este tema explícito em manchete. As matérias encontradas no clipping foram recortadas e identificadas de acordo com: o veículo de comunicação, a sessão, a 
data de publicação e o Estado de origem do Jornal/Revista. Em seguida, foram organizadas nas dependências do CEBRID.  
Foi utilizada a Análise de Conteúdo, do tipo Categorial Quantitativo. Trata-se de uma técnica freqüentemente utilizada para analisar cientificamente as mensagens 
divulgadas na mídia (textos, entrevistas, entre outros). Essa técnica busca, de forma objetiva e sistemática, categorizar os conteúdos do material pesquisado, com a 
finalidade de quantificar elementos e, dessa forma, possibilitar tratamento estatístico e generalizações. Para padronização dos procedimentos, foi elaborado um 
protocolo de pesquisa para nortear a análise.  
Até o momento foram encontradas 130 matérias sobre bebidas alcoólicas, com temas diversificados, como ciência, comportamento, política públicas, entre outros. As 
matérias estão sendo codificadas com base em um sistema de categorias. Estão sendo avaliadas as seguintes categorias gerais: caracterização da matéria, droga e 
tema central, causas do uso/dependência (etiologia), conseqüências do uso/dependência, família, função positiva da droga, soluções para lidar com a questão, fonte 
das informações, e adjetivação do usuário. Cada matéria teve sua codificação, individual, registrada e processada em uma “folha de codificação”.  
Está sendo avaliada a confiabilidade do processo, por meio da codificação em duplicata (por dois codificadores independentes) de uma sub-amostra aleatória de 10% 
das matérias pesquisadas. A concordância será medida por meio do coeficiente estatístico Kappa. Serão excluídas as variáveis (categorias) cuja análise de 
concordância apresentar  k<0,8 (Riffe et al., 1998). 
Os dados serão inicialmente submetidos à análise descritiva. Para tanto, serão organizados em tabelas de freqüência. As hipóteses geradas nesse processo serão 
testadas com auxílio do teste do X2. A análise das tendências temporais, ou seja, a comparação dos resultados deste estudo (2006) com os dos anos anteriores (2000 
e 2003), será realizada com auxílio do teste do X2 para tendências. 
Até o momento foi observado descompasso entre a freqüência de matérias sobre bebidas alcoólicas, comparada aos problemas associados ao uso dessa droga no 
país. No entanto, na comparação temporal (2000-2003-2006) os dados preliminares até então analisados sugerem aumento na freqüência de matérias sobre álcool e 
melhora no conteúdo das mesmas, com crescente freqüência de matérias sobre políticas públicas. Esse contexto pode estar relacionado a um clima social favorável 
para discussões relativas a políticas de saúde para o álcool no Brasil. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0489/04  
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 Título: Comunidade e saúde – as fronteiras urbanas da atenção 
 Autores:  Freire, F.C.F. 
 Bolsista: Fernanda Caruso Fortunato Freire   
 Orientador:  Mara Helena de Andréa Gomes 
 Resumo: 
Introdução: a diversidade de acesso aos serviços de saúde revela desigualdades sociais cujas explicações permanecem parciais, no nosso ponto de vista. Acreditamos 
que essa reflexão deve ter como pressuposto a consideração do acesso ao cuidado como um processo dinâmico, que tanto se inscreve nas biografias individuais como 
é socialmente construído, razão pela qual requer abordagem multidisciplinar.  
Objetivo: identificar o modo como as pessoas do grupo social estudado entendem, percebem e lidam com seus problemas de saúde, levando em conta a importância 
que atribuem ao lugar em que moram e suas percepções sobre adoecimento.  
Materiais e Métodos: O componente quantitativo foi realizado por meio do cadastramento das famílias da “comunidade” Paula Ney, com intuito de levantar dados 
populacionais tais como número de crianças, média de idade, sexo etc. 
Para coletar informações que dizem respeito aos hábitos de vida e de sociabilidade dos moradores, por outro lado, realizamos entrevistas semi-estruturadas com 
moradores antigos e mais recentes do local, numa perspectiva qualitativa. As entrevistas foram gravadas e complementadas com registro de atividades e das nossas 
impressões em diário de campo, prática caracteristicamente antropológica. 
Discussão e Resultados: a “comunidade” é constituída por 103 famílias, num total de 304 pessoas, sendo que dessas, 60% são homens e 40% mulheres. A média de 
idade é jovem, sendo a masculina de 24,38 anos e a feminina de 29,36, mas encontramos pessoas com 60 anos de idade. A maior parte dos moradores é proveniente 
do Maranhão (41%), acompanhada do estado de São Paulo (32%) e da Bahia (11%). Este levantamento já ajuda a desfazer um preconceito tipicamente paulista, para 
quem qualquer migrante nordestino é genericamente denominado de “baiano”. A maioria freqüentou a escola (74%), sendo que desses, 34% concluíram o Ensino 
Fundamental. Apesar de grande parte se considerar empregado (49%), a maioria não possui vínculo formal e garante a sobrevivência com os chamados “bicos”. 
Quase todos alegam muita dificuldade de acesso ao Centro de Saúde de Vila Mariana, seja por não terem comprovante de residência seja por não conseguirem 
agendamento. Nestas situações, recorrem aos serviços médicos das igrejas mais próximas ou acorrem a um hospital, mesmo para atenção primária. Reconhecem-se 
sujeitados a maus tratos e mau atendimento no serviço público por serem pobres, e verbalizam esta condição com resignação.  
Conclusão:os maranhenses estão em maior número na comunidade Paula Ney, mas por fazerem parte do grupo de pessoas que se estabeleceu mais recentemente, 
formam um grupo quase isolado, que não interage com os outros moradores, muito provavelmente pelo fato de não terem criado vínculos familiares e de vizinhança no 
local, ou por terem vindo individualmente com a expectativa futura de trazerem seus familiares, tão logo consigam se estabelecer. Já alguns moradores que 
entrevistamos, tanto mais novos como mais velhos, fizeram questão de destacar com perceptível orgulho que suas famílias estavam lá há muito mais tempo, sendo 
que algumas ajudaram a construir o assentamento. Estes relatos mostram a importância do vínculo pessoal e grupal com o local e faz com que constituam um grupo. 
Os maranhenses não eram considerados como parte da “Comunidade” Paula Ney pelos moradores mais antigos e nem por eles próprios, já que a liderança que 
observamos se exercia sobre os membros reconhecidos como tais pelos demais moradores, e estes não incluíam os maranhenses. Essa condição de “mútua 
exclusão” também se reflete nas oportunidades de acesso aos serviços (públicos inclusive) de saúde, pois aqueles que lá moravam há mais tempo, ou mesmo os mais 
novos, mas com laços de parentesco, conheciam e podiam contar com a estrutura organizada na comunidade como, por exemplo, a mobilização para levar alguém de 
carro ao hospital ou à Igreja como alternativa de atendimento de saúde.  
Enfim, embora os moradores tenham clareza da exclusão social a que são sujeitados pela situação de pobreza, manifestam-na com resignação mais do que com 
indignação. Essa reação resignada é a que mais embaça seu auto-reconhecimento como cidadãos e, portanto, como portadores de direitos. A possibilidade de 
reivindicar pelo menos bom tratamento só é vislumbrável no plano da cidadania, pois esta constitui, atualmente, a única via de igualdade de acesso – ainda que 
apenas formal - que podemos ter por perspectiva.   
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1178/03  
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 Título: Conhecimento do idoso sobre métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis: 
elaboração de um questionário 

 Autores:  Matsuoka, P.K.; Locali, R.F.; Fonseca, E.S.M.; Girão, M.J.B.C. 
 Bolsista: Priscila Katsumi Matsuoka   
 Orientador:  Manoel João Batista Castello Girão 
 Resumo: 
Objetivo: Elaborar um questionário capaz de avaliar o conhecimento dos idosos sobre métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  
Materiais e Métodos: No período de agosto de 2006 a abril de 2007 foram avaliadas 74 pacientes de ambos os sexos, com idade variando entre 50 e 100 anos, sem 
restrições quanto a atividade sexual, escolaridade e nível sócio-econômico. Estes pacientes eram provenientes do Ambulatório de Generalidades do Centro-Alfa da 
Unifesp.As etapas do estudo foram divididas em 3 fases, a primeira delas foi  a elaboração inicial de um questionário piloto sobre conhecimento de prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. Na segunda etapa, realizou-se a adaptação cultural do questionário para idosos. E por fim, a terceira teve como objetivo realizar 
a validação do questionário, atentando para consistência interna e reprodutibilidade do questionário.  
Resultados: O questionário piloto, elaborado pelos autores do estudo, é composto por 8 questões relacionadas ao conhecimento dos idosos sobre métodos de 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A seguir, após reunião de consenso entre especialista, com docentes, mestrandos e doutorandos Departamento de 
Ginecologia da Unifesp, desenvolvemos um questionário com 9 questões mais claras e abrangentes. A terceira versão do questionário foi obtida após a adaptação 
cultural a partir de entrevistas com 74 idosos, e concordância entre a compreensão dos idosos maior que 85% de cada questão. Por fim, foi realizada a validação do 
questionário, obtendo um questionário com 14 perguntas, divididas em 3 domínios sendo eles: “Conhecimentos sobre as DST”; “Conhecimento sobre como prevenir 
DST” e “Opiniões Pessoais sobre Prevenção de DST”. 
Conclusão:Elaboramos um questionário adaptado para população de idosos brasileiros e validado para avaliar o conhecimento dos idosos sobre métodos de 
prevenção dedoenças sexualmente transmissíveis. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1043/06  
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 Título: Depressão no hospital geral: fracasso diagnóstico em pacientes internados em enfermarias clínicas 
 Autores:   Moraes, V.Y.; Marques Fidalgo, T.; Rusca, GF.; Jorge, M.R. 
 Bolsista: Vinícius Ynoe de Moraes   
 Orientador:  Miguel Roberto Jorge 
 Resumo: 
Introdução: Cerca de metade dos pacientes internados em hospital geral apresentam depressão sub-diagnosticada e sub-tratada. O não diagnóstico leva a um 
aumento da mortalidade e morbidade desse pacientes, além de onerar o sistema de saúde. 
Objetivo: Avaliar a capacidade de médicos não psiquiatras identificar quadros de depressão em hospital geral. 
Método: O estudo foi conduzido em enfermarias clínicas de um hospital geral universitário. Foi utilizada a Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), constando de 
duas sub escalas: uma para depressão e outra para ansiedade. Um assistente de pesquisa aplicava a escala e outro – “cego” para os resultados desta aplicação – 
procedia à análise de prontuário do paciente à procura de qualquer menção a aspectos psiquiátricos de depressão. 
Resultados: Oitenta e oito pacientes foram avaliados em sete enfermarias clínicas, sendo 54,5% homens e 45,5%, mulheres. Dezenove pacientes apresentaram 
escores na HADS compatíveis com depressão. No entanto, a partir dos prontuários, foi constatada uma baixa taxa de diagnóstico de depressão. Utilizando-se a escala 
HDS como padrão-ouro, o diagnóstico realizado pelo clínico geral mostrou sensibilidade de 15,8% e especificidade de 94,2%. Foi observada uma correlação positiva 
entre as pontuações nas duas sub-escalas ( coeficiente de Pearson = 0,632; p<0,001). Por outro lado, encontrou-se uma correlação negativa com o tempo de 
internação tanto para a sub-escala de depressão (coeficiente de Spearman = -0,225; p=0,037) como de ansiedade (coeficiente de Spearman = -0,276; p=0,01), 
havendo predomínio destes sintomas psíquicos na fase inicial da internação (p=0,05). Em apenas quatro casos (4,5% do total) foi solicitada interconsulta da 
Psiquiatria. 
Conclusão: A depressão é sub-diagnosticada mesmo em enfermarias de hospital geral universitário. Este achado pode indicar falta de habilidade de médicos não 
psiquiatras no reconhecimento de quadros depressivos ou um certo descaso com sintomatologia psíquica apresentada por pacientes médicos gerais, uma vez que 
sintomas psíquicos foram relatados nos prontuários, sem que o diagnóstico fosse feito ou qualquer conduta preconizada. A baixa sensibilidade do diagnóstico de 
depressão realizado por médicos clínicos indica a necessidade de incrementar o treinamento em psiquiatria destes profissionais e até a possível adoção do uso 
rotineiro de instrumentos de rastreamento de depressão como um recurso subsidiário ao diagnóstico médico. 
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 Título: Estado nutricional infantil no município de Santos: subsídios para educação em saúde e nutrição 
 Autores:  Damaceno, R.J.P.; Devincenzi, M.U.; Carmanhães, E.R.F. 
 Bolsista: Rafael Jeferson Pezzuto Damaceno   
 Orientador:  Macarena Urrestarazu Devincenzi 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO O estado nutricional é um importante marcador da qualidade da saúde de uma criança e de uma comunidade. Analisado em conjunto com outros 
fatores, como condições de saúde e situação sócio-econômica, pode caracterizar uma população e subsidiar intervenções educacionais tanto para profissionais de 
saúde como para mães ou responsáveis. OBJETIVO Caracterizar o perfil nutricional de crianças entre seis e vinte e quatro meses de idade do município de Santos. 
CASUÍSTICA E MÉTODOS A coleta de dados das 40 crianças foi feita em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de diferentes regiões do município de Santos, em rotina 
normal de atendimento da pediatria. Foram feitas medidas de peso e comprimento das crianças e aplicado questionário às mães / responsáveis, com informações de 
saúde e situação sócio-econômica. Para a medida do peso foi utilizada balança pediátrica mecânica e para o comprimento foi utilizado antropômetro infantil de 
madeira. Dentre as questões de saúde estão: condições de nascimento, número de internações e seus motivos e freqüência à UBS; dentre as questões de situação 
sócio-econômica estão: idade e escolaridade materna, composição familiar e condições de moradia. Os dados coletados foram introduzidos em software 
computacional Epi Info versão 2000 para composição de banco de dados e análise estatística. Para análise do estado nutricional foi adotado padrão de referência CDC 
/ 2000 e considerados os índices peso / idade e altura / idade. RESULTADOS Com relação aos dados de saúde encontrou-se: 97,5% das mães fizeram pré natal e 
destas, 84,2% tiveram 6 ou mais consultas; 17,5% das crianças nasceram com peso inferior a 2500 gramas; 70% das mães tiveram parto normal e 30% tiveram parto 
cesárea; 47,5% das crianças foram internadas pelo menos uma vez e destas, 42,1% tiveram como motivo da ultima internação doença respiratória e 26,3% ao nascer. 
Com relação aos dados de situação sócio-econômica encontrou-se: 10,3% das mães tem idade inferior a 20 anos e 30,9% tem idade acima dos 35 anos; 47,4% das 
mães tem ensino médio completo, 23,7% tem apenas ensino fundamental completo e 7,9% estudaram até o segundo ano do ensino fundamental; 65% das mães 
nasceram em Santos; 80% dos pais (maridos) moram nas casas; 77,5% das casas são próprias e 22,5% são alugadas; 52,5% das casas são de alvenaria, 45% são de 
madeira; 20% das casas não tem rede esgoto; 2,6% das casas não tem coleta de lixo; 70% das famílias não são beneficiadas por nenhum programa de auxílio (viva-
leite, bolsa-família, outros); 85% das crianças são cuidadas por suas mães e 12,5% por familiares; 27,5% das crianças freqüenta creche e destas, 63,6% são em 
período integral. Com relação aos dados de antropometria (peso e comprimento), encontrou-se para o índice peso / idade 12,5% de crianças com escore z abaixo de -
2 e 15% entre -2 e -1. Para o índice estatura / idade encontrou-se 2,5% com escore z abaixo de -2 e 12,5% entre -2 e -1. CONCLUSÕES Chama a atenção este 
diagnóstico inicial do estado nutricional infantil no município de Santos, visto que o percentual de crianças desnutridas (12,5%) foi bem superior aos valores médios 
nacionais (3,8%). 
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 Título: Estudo da validade discriminante de um instrumento de auto-avaliação para “screening” de pacientes 
com transtorno bipolar e espectro bipolar –o MDQ- Mood Disoders Questionnaire 

 Autores:  Matias, D.F.; Ramaldes, L.L.; Del Porto, J.A. 
 Bolsista: Diego Fernando Moreira Matias   
 Orientador:  José Alberto Del Porto 
 Resumo: 
Introdução A prevalência ao longo da vida de transtorno bipolar I é de aproximadamente 1,5% na população geral. POrém, a prevalência dos transtornos do espectro 
bipolar é substancialmente maior. Transtornos do espectro bipolar são descritos e definidos de várias maneiras, mas usualmente incluem bipolar I, bipolar II, ciclotimia, 
e transtornos bipolares inespecíficos. A prevalência ao longo da vida de transtornos do espectro bipolar está entre 5% a 8%. Segundo a OMS, o transtorno bipolar 
encontra-se entre as 10 primeiras causas de incapacitação, constituindo-se em grave problema de saúde pública. Infelizmente, transtornos do espectro bipolar nunca 
são reconhecidos ou diagnosticadas, muito devido a grande gama de sintomas encontrados em pacientes com transtornos do espectro bipolar, incluindo 
comportamento impulsivo, abuso de álcool e drogas, flutuações do nível de energia, problemas jurídicos. Estes sintomas são facilmente atribuídos a outros problemas 
além dos transtornos do espectro bipolar. As conseqüências do atraso de diagnóstico ou erro do mesmo podem ser devastadoras.Um método para aumentar o 
diagnóstico de uma doença é criando testes de rastreamento. Entretanto, muitos instrumentos de rastreamento existem para vários distúrbios psiquiátricos, mas 
poucos para o transtorno de espectro bipolar. O MDQ (Hirschfeld RMA et al. American Journal of Psychiatry 157: 1873-1875, 2000) é um instrumento de rastreamento 
(“screening”) para a identificação de portadores de formas atenuadas do transtorno bipolar (o chamado “espectro bipolar”). O MDQ rastreia por meio de 13 (treze) 
perguntas de sim ou não derivados dos critérios do DSM-IV. Uma pergunta de sim ou não que pergunta se vários ou algum  dos sintomas relatados foram sentidos 
durante o mesmo período de tempo. Finalmente uma pergunta sobre o grau de acometimento dos sintomas numa escala de 4 (quatro) pontos que vai de “sem 
problemas” até “problemas sérios”. Hirschfeld coordenou um estudo em 2000, que determinou o ponto de corte para a população americana, levando em consideração 
a sensibilidade e a especificidade do Mood Disorder Questionnaire (MDQ) nesta população em relação ao padrão-ouro. De acordo com os próprios autores do 
instrumento (Hirschfeld e cols, 2000) são ainda necessários maiores estudos a respeito da utilidade desse instrumento na comunidade, em centros de atenção primária 
(“primary care”) e mesmo em unidades psiquiátricas (para detectar casos de transtorno bipolar erroneamente classificados como outras condições, a exemplo do que 
ocorre com os casos tidos como de depressão unipolar).Objetivos:O objetivo deste projeto foi avaliar a capacidade discriminante do MDQ. Este questionário foi 
aplicado em pacientes com diagnóstico de Transtorno Bipolar I, Transtorno Bipolar II, Depressão Unipolar, para poder se estudar a capacidade de discriminar os 
diferentes grupos. Metodologia:Foi feita uma versão traduzida do MDQ que foi submetida à “back translation”, sendo enviada para seu autor, com a sua anuência. O 
MDQ foi aplicado em três grupos: o de pacientes atendidos pelo PRODAF (Programa de Distúrbios Afetivos), com diagnóstico de Transtorno Bipolar I ou com 
diagnóstico de Transtorno Bipolar II de acordo com a SCID e os critérios do DSM-IV; o de pacientes atendidos pelo PRODAF com diagnóstico de Transtorno Unipolar. 
O padrão-ouro considerado foi o diagnóstico pelo PRODAF. Análise estatística:Foram realizados os testes de Fisher, X2 (Qui-quadrado) e intervalo de confiança nas 
variáveis categóricas, para verificar a existência de associação entre as variáveis. Foram realizados os testes t de Student , de Wilcoxon para as variáveis numéricas e 
intervalo de confiança. Os resultados foram expressos em média ±IC e o valor de p<0,05 será considerado estatisticamente significativo. Não foram realizados os 
testes diagnósticos de sensibilidade, especificidade e valor preditivo pois todos os pacientes bipolares foram positivos ao MDQ.A média aritmética de pontos obtida por 
pacientes com Transtorno Bipolar foi 10,92,com intervalo de confiança indo de 7,72 até 12,12.A média do Transtorno Unipolar foi 3 com intervalo de confiança indo de 
0,23 a 5,77. Na versão americana o MDQ é considerado “positivo” (paciente em transtorno do espectro bipolar) a partir de 7 pontos. Todos os pacientes bipolares 
fizeram pelo menos 8 pontos na escala, portanto todos foram positivos ao MDQ. Resultados:Com a aplicação do questionário nestes grupos, até agora, foi possível 
discriminar pacientes com transtorno bipolar, dos com depressão unipolar.Perspectivas:  Continuar a aplicação deste questionário em um maior número de pacientes. 
O MDQ até o presente momento pontua muito pouco nos pacientes unipolares sendo necessária a comparação com pacientes sem transtornos psiquiátricos para 
verificar se há discriminação entre estes grupos. Fazer a comparação entre o MDQ e o HCL- 32 desenvolvido por outra estudante. 
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 Título: ESTUDO MULTICÊNTRICO EPIDEMIOLÓGICO DA CERATITE POR ACANTHAMOEBA 
 Autores:  Aoki, A.M.; Freitas, D.; Coelho, A.V.G. 
 Bolsista: Adriana Mary Aoki   
 Orientador:  Denise de Freitas 
 Resumo: 
ESTUDO MULTICÊNTRICO EPIDEMIOLÓGICO DA CERATITE POR ACANTHAMOEBA. Adriana Mary Aoki, Aline de Vasconcelos Guimarães Coelho, Profa Dra 
Denise de Freitas (Departamento de Oftalmologia, UNIFESP). 
A ceratite por Acanthamoeba é uma doença emergente e pouco se sabe sobre seus aspectos epidemiológicos no mundo. A literatura mostra somente relatos de casos 
e algumas poucas séries, e geralmente de Serviços Referência. Foi mostrada inicialmente uma associação a traumas oculares e exposição à água contaminada, 
porém, os casos aumentaram com o uso crescente da lente de contato. Este trabalho tem como objetivo implantar um estudo multicêntrico nas cinco regiões brasileiras 
onde, por acesso via internet, estes Serviços preencham dados epidemiológicos dos casos detectados. Primeiramente, foi desenvolvido um projeto-piloto deste estudo 
multicêntrico para os casos relatados no Departamento de Oftalmologia da UNIFESP. Este projeto-piloto inclui um estudo caso-controle com casos encontrados no 
Brasil para esclarecer os possíveis fatores de risco no uso da lente de contato para ceratite por Acanthamoeba. Usuários de lente de contato, que adquiriram a ceratite 
e usuários que não adquiriram, responderam um questionário contendo itens relacionados aos cuidados da lente de contato, todos assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Como resultado parcial encontrado, uma vez que não foi possível a análise estatística pelo número ainda restrito de casos com a 
doença, percebe-se uma tendência para fatores de risco o tipo da lente, o descuido na desinfecção, horas de uso e tempo de descarte, e a exposição a águas 
possivelmente contaminadas. Detectar possíveis causas através de análise epidemiológica permitirá a implantação de medidas preventivas eficazes para o combate 
dessa grave infecção. Também, permitirá avaliar as possíveis diferenças do padrão da doença nas diferentes regiões do Brasil, inclusive que permitam um melhor 
entendimento da sua fisiopatogenia, uma vez que há clara relação com o tipo de água, clima, entre outros. E promoverá uma melhor divulgação do problema uma vez 
que, em se tratando de uma doença emergente, profissionais de saúde, tanto médicos como tecnólogos, assim como a população usuária de lentes de contato, podem 
tornar-se mais a par do problema, evitando ou prevenindo-o. 
Apoio: CNPq 
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 Título: O Atendimento à Criança Vítima de Violência 
 Autores:  Puccini, P.F.; Barbosa, M.G.; Sarti, C.A.; Barbosa, R.M.; Benze, C.V.; Suarez, M.M.; Raizer, M.V.; Paiva, P.M. 
 Bolsista: Pedro Fiorini Puccini / Mariana Granado Barbosa 
 Orientador:  Cynthia Andersen Sarti 
 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. 
Apesar de os profissionais estarem anotando suas considerações na ficha de notificação, não se envolvem profundamente com o caso, restringindo-se ao papel de 
atender o problema orgânico no pronto-socorro e de encaminhar o caso, se necessário, à Assistência Social ou ao setor de Psicologia do Hospital. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 0497/02  
 
 Participantes: Pedro Fiorini Puccini, Mariana Granado Barbosa, Cynthia Andersen Sarti, Rosana Machin Barbosa, Carolina Viana Benze, Marcelo Mendes 
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 Título: O atendimento ao aborto: um estudo qualitativo 
 Autores:  Gonçalves, L.H.; Botelho, L.F.F.; Asanuma, F.Y.; Stoianov, M.; Oliveira, K.F.; Sala, D.C.P.; Francischinelli, J.D.; Oliveira, E.M. 
 Bolsista: Lélia Hanae Gonçalves   
 Orientador:  Eleonora Menicucci de Oliveira 
 Resumo: 
Introdução: O aborto inseguro é um grave problema de saúde pública, reconhecido pela comunidade internacional em conferências promovidas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) na década de 90. No Brasil, 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 quarta causa de morte materna.Somente em São Paulo no ano de 2006 segundo dados da SES/SUS, 47.560 mil abortos foram realizados na 
rede pública de saúde, entre espontâneos e provocados. Em março de 2005 o Ministério da Saúde lançou uma Norma Técnica para o atendimento humanizado ao 
aborto com o objetivo de minimizar os danos causados às mulheres em situação de abortamento provocado ou espontâneo. 
Objetivos: O trabalho tem como objetivo conhecer e apreender o atendimento prestado às mulheres com abortamento espontâneo e aquelas em situação de 
abortamento provocado que foram internadas em três hospitais da rede pública de saúde do município de São Paulo para realização de curetagem; conhecer e 
apreender o percurso dessas mulheres até conseguirem atendimento e se elas sofreram alguma discriminação por parte dos profissionais que trabalham nesses 
serviços de saúde; conhecer e apreender os métodos utilizados pelas mulheres para iniciarem o processo de abortamento; conhecer e apreender a complexidade de 
fatores objetivos e subjetivos que interferem nas atitudes dos profissionais e das mulheres.  
Metodologia: A abordagem qualitativa sustenta a escolha metodológica para o estudo e utiliza as entrevistas gravadas com as usuárias e os/as profissionais dos 
serviços e observação do fluxo do atendimento. O instrumento das entrevistas possibilita compreender a dimensão da subjetividade com o qual é possível aprofundar a 
análise das informações obtidas 
Resultados Preliminares: Pelo fato do aborto inseguro ser considerado crime pelo código penal há muito receio por parte das mulheres em relatar que recorreram a 
essa prática para evitar uma gestação indesejada. No Hospital VNC foram entrevistadas 10 mulheres que referiram ter utilizado algum método para provocar o aborto; 
no Hospital  ARS foram 8 e no Hospital SP 3 até o momento. Com relação ao aborto espontâneo, foram entrevistadas 14 no Hospital VNC, 22 no Hospital ARS e 6 no 
Hospital SP. Considerando a magnitude do problema e o grande número de mulheres que procuram tais maternidades 21 casos foi um número reduzido. Encontramos 
um grande número de mulheres/pacientes que referiram abortamento espontâneo. Acreditamos que alguns dos abortos espontâneos tenham sido provocados, uma 
vez que algumas mulheres omitem a causa do aborto por medo de não serem atendidas e agredidas. Entrevistamos um total de 36 profissionais e apesar da maioria 
ser contra a prática do aborto eles afirmam que a opinião pessoal não deve interferir no atendimento. O principal método utilizado para provocar o aborto foi o 
misoprostol, conhecido por cytotec. Das 21 mulheres que provocaram o aborto, 6 utilizaram outros métodos, tais como permanganato de potássio, sonda, Microvlar e 
chás. No HVNC não observou diferença em relação ao tratamento dispensado às mulheres que referiram aborto espontâneo e às que referiram aborto provocado. No 
HARS observou-se que a conduta da equipe dependia bastante do chefe de plantão. Assim, se este tivesse uma posição radicalmente contrária ao aborto, isso se 
refletiria no atendimento prestado por toda a equipe. No HSP, campo que ainda se encontra em andamento, percebe-se que os médicos são mais jovens e talvez por 
terem tido contato com o tema na graduação, não apresentam posturas tão radicais perante a mulher em situação de abortamento, embora alguns sejam contra a 
prática do aborto. Apesar dos problemas observados quanto a falta do misoprostol e o grave desrespeito aos direitos de uma mulher que provocou o aborto após ser 
molestada pelo pai, os relatos das mulheres permitem afirmar que o HVNC é uma referência ao atendimento na área de ginecologia e obstetrícia. Quanto ao HARS, 
embora os relatos das mulheres não sejam negativos e ele seja “referência” devido ao fato de que foi o primeiro hospital a realizar o aborto legal no país, não se pode 
dizer que hoje ele continue como referência no atendimento ao aborto, principalmente pelas condições precárias de infra estrutura para o atendimento. As mulheres 
que procuram esse serviço são moradoras da região. Já no caso do HSP, mesmo com o pequeno número de entrevistadas, percebe-se que ele é referência para as 
mulheres por ser um hospital grande “conhecido”, sendo procurado inclusive por mulheres vindas de Botucatu. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1209/04  
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 Título: O atendimento de emergência a vítimas de violência na perspectiva dos profissionais da 
enfermagem. 

 Autores:  Paiva, P.M.; Sarti, C.A. 
 Bolsista: Priscila Mendes Paiva   
 Orientador:  Cynthia Andersen Sarti 
 Resumo: 
Esta pesquisa faz parte de um projeto maior que envolve uma equipe de pesquisadores e alunos de IC.¹ Tem como objeto de reflexão o atendimento à violência na 
perspectiva dos profissionais da emergência, a partir do estudo de um hospital público municipal, na cidade de São Paulo, especializado em casos de emergência. A 
partir do foco no atendimento a estes casos, em grande parte, relacionados à ocorrência de alguma forma de violência, buscamos analisar como as concepções sobre 
violência dos profissionais de saúde, principalmente dos profissionais enfermeiros, se articulam às suas práticas, no sentido de problematizar o atendimento prestado a 
vítimas de violência no âmbito da emergência.  
Os objetivos da pesquisa são: investigar a relação dos profissionais, principalmente enfermeiros/as, com os pacientes vítimas de violência que chegam à emergência; 
buscar elementos para entender as implicações da criação de uma atenção especializada a vítimas de violência, no referido hospital, para o trabalho dos 
enfermeiros/as, a partir de seu ponto de vista e de sua percepção; e contribuir, assim, para a avaliação da possibilidade de consolidação de uma atenção especializada 
a vítimas de violência no hospital.   
No que se refere à iniciação científica, os objetivos são: sensibilização para lidar com a problemática da violência, tanto na prática futura como enfermeira, quanto na 
reflexão teórica; sensibilização para uma abordagem interdisciplinar (bio-psico-social) do corpo, da saúde e da doença; e capacitação em metodologia qualitativa, dada  
a natureza interpretativa do problema proposto.  
Tomando como referência empírica o hospital mencionado, a pesquisa de campo consiste numa etnografia, com os procedimentos que acompanham este método: 
levantamento dos dados necessários para contextualizar o fenômeno que se está estudando; observação; e entrevistas. Os dados qualitativos da pesquisa foram 
coletados por toda a equipe; foram sistematizados e trabalhados de forma articulada, envolvendo os diários de campo, registros feitos por toda a equipe, ao longo de 
todo o trabalho de observação, as entrevistas gravadas e transcritas pelos próprios integrantes da equipe, além do material referente à organização do atendimento no 
hospital (organograma, etc.); Entre os resultados obtidos por meio das observações da dinâmica do trabalho dos profissionais e da possibilidade de aprofundamento 
com as entrevistas, concluiu-se que, embora se reconheça a necessidade de uma atenção específica à violência, para a maioria dos profissionais enfermeiros os 
pacientes são atendidos da mesma forma, indiferenciando “casos de violência” e outras ocorrências, uma vez que, dizendo-se  “acostumados” com os casos que 
chegam para o atendimento na emergência,  pensam ser sua tarefa principal a de cuidar da patologia,  além do aspecto burocrático que tem caracterizado a 
Enfermagem como profissão. Os resultados apontam para a necessidade de institucionalização de práticas de atendimento à violência, que são reconhecidas como 
necessárias, mas não são incorporadas na organização do trabalho no hospital. 
Apoio: Edital 24/2004, CNPq/MCT/MS. 
 
¹A equipe é composta ainda por: Profa. Dra. Rosana Machin Barbosa, professora do Campus Baixada Santista; Milena Veiga Raizer, aluna do Curso de Enfermagem 
da UNIFESP; Marcelo Mendes Suarez, Carolina Viana Benze, Pedro Fiorini Puccini e Mariana Granado Barbosa, alunos do Curso de Medicina da UNIFESP. 
 
 Participantes: Priscila Mendes Paiva, Cynthia Andersen Sarti 
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 Título: O CORPO DE QUEM CUIDA DO CORPO DO OUTRO: UM ESTUDO SOBRE A CORPORALIDADE 
DE GRADUANDOS EM ENFERMAGEM 

 Autores:  Eugênio, D.S.; Tadini, A.C.; Brêtas, J.R.S. 
 Bolsista: Daniella Soares Eugenio   
 Orientador:  José Roberto da Silva Brêtas 
 Resumo: 
Trata-se de um estudo qualitativo, com base na Representação Social. Realizado junto a 25 graduandos entre a faixa etária de 19 e 31 anos, matriculados no curso de 
enfermagem da Universidade Federal de São Paulo inscritos em uma atividade denominada “Oficinas de Vivência Corporal”. Objetivos: identificar as sensações e 
conhecimentos emergentes das experiências do corpo proporcionadas pela atividade; avaliar o impacto das atividades junto aos estudantes de enfermagem que 
participaram das oficinas. Metodologia: utilizou-se entrevista aberta com três perguntas norteadoras com a finalidade de investigar as sensações e os conhecimentos 
emergentes das experiências do corpo proporcionada pela oficina;  e avaliar o impacto da atividade junto aos estudantes participantes. Resultados: Por meio do 
procedimento metodológico análise de conteúdo obteve-se as seguintes categorias e subcategorias: percepção do corpo; desvelando subjetividade (conteúdo 
emocional; autoconhecimento; recordações; consciência do auto-cuidado); vendo-se; tocar e ser tocado; sobre representações; contribuição pessoal; inter-
relacionamento; sugestões e opiniões. A caracterização da população demonstrou que 96,6%  constituiu-se pelo sexo feminino e 3,4% pelo sexo masculino. Ambos os 
sexos fazem referência à dificuldade do toque, problema com auto-imagem, as percepções relativas ao corpo, a importância do auto-cuidado na profissão de 
enfermagem, descoberta de si mesmo, revendo momentos passados, a duração da eletiva, contribuições pessoais, relacionam suas representações ao momento 
vivido e a oficina como espaço propiciador de vinculo. Considerações Finais: Concluímos que por meio das atividades vivenciadas os graduandos de enfermagem 
puderam ampliar o conhecimento a cerca de si - mesmo e aumentar suas percepções corpóreas. Os resultados obtidos neste estudo contribuíram para o 
aprimoramento das “Oficinas de Vivência Corporal”. 
 
Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa Nº: 1100/06  
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 Título: O papel da mídia televisiva na construção dos hábitos alimentares das crianças brasileiras 
 Autores:  Pontes, T.E.; Costa, T.F.; Marum, A.B.R.F.; Brasil, A.L.D.; Lopes, L.A.; Taddei, J.A.A.C. 
 Bolsista: Tatiana Elias de Pontes   
 Orientador:  José Augusto de Aguiar Carrazedo Taddei 
 Resumo: 
A televisão é, hoje, o meio mais poderoso para a formação do hábito de consumo. As crianças são bombardeadas por propagandas em toda parte e passam cerca de 
40 horas por semana envolvidas com a mídia, assistindo, em média, a 40 mil comerciais/ano somente na TV. Muitas crianças brasileiras buscam suprir sua 
necessidade de novos conhecimentos e estímulos por meio dos veículos de comunicação televisivos. Os canais de TV abertos preenchem as lacunas geradas pela 
falta de acesso a lazer e informação e o excesso de tempo gasto em frente à TV pode estimular o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, expondo 
precocemente as crianças a importantes condições clínicas como obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Essas doenças crônico-degenerativas, 
responsáveis por 48,3% das mortes no Brasil, são, atualmente, a principal causa de morte da população brasileira. Assim, a exposição das novas gerações a erros 
alimentares, introduzidos pela inundação do mercado por alimentos pouco balanceados desde a primeira infância, deve levar a maiores níveis de morbi-mortalidade. 
Podem, inclusive, diminuir a expectativa de vida desses futuros cidadãos que comporão a população adulta das próximas décadas. O presente trabalho teve como 
objetivo analisar criticamente a composição nutricional e o custo de alimentos cujas propagandas foram veiculadas na TV. Para tal, procedeu-se uma criteriosa 
gravação da programação infantil das 2 emissoras de maior audiência da TV aberta brasileira, durante 8 semanas alternadas, totalizando 228 horas, entre agosto de 
2006 e janeiro de 2007. Posteriormente, tabularam-se os dados e aplicaram-se testes estatísticos para análise quantitativa. Em paralelo, foram selecionadas 7 
propagandas de alimentos, referentes a lançamentos de produtos e/ou extensivamente veiculadas no período, para análise crítica nutricional e econômica. Verificou-se 
que as guloseimas representaram 44,5% das propagandas alimentícias, seguidas das institucionais (fast food) (22,5%), bebidas não lácteas (17,9%), cereais (9,3%), 
bebidas lácteas (4,1%), outros (1,2%) e pré-preparados (0,5%). A análise da composição nutricional de 1 porção do alimento selecionado, informada pelo rótulo, em 
relação à ingestão diária recomendada (IDR) em uma refeição completa para crianças em idade escolar (4 a 8 anos), revelou que 15% deles apresentaram alta 
densidade energética e quantidade excessiva de carboidratos, de gorduras totais e saturadas e de sódio. Somente 15% deles atingiram os valores recomendados para 
proteínas e nenhum alcançou a recomendação para fibras alimentares. Quanto ao custo dos alimentos, o preço (em R$) médio de 1kg ou 1l dos alimentos analisados 
representou cerca de 11 vezes o preço médio de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, carne e leite integral (R$ 26,17/kg ou l x R$ 2,42/kg ou l, 
respectivamente). Já o custo médio (em R$) de 1 kcal dos alimentos das propagandas foi aproximadamente 6 vezes maior que o custo médio de 1 kcal dos 
pertencentes à cesta básica (R$ 0,0118/kcal x  R$ 0,0020/kcal, respectivamente). Nesse contexto, inegavelmente, o marketing alimentício tem-se ratificado como parte 
do processo de transição nutricional, uma vez que os produtos alimentícios presentes nas propagandas de TV do horário infantil são, em sua maioria, inadequados do 
ponto de vista nutricional. Por meio das estratégias mercantilistas, criam-se demandas de consumo e promovem-se produtos de alto custo, de modo que os 
consumidores pagam mais, por alimentos de alta densidade energética e reduzido valor nutricional, em detrimento daqueles que compõe a cesta básica, mais nutritivos 
e acessíveis financeiramente. A mídia televisiva propaga, dessa forma, hábitos alimentares pouco saudáveis que, se mantidos e associados ao sedentarismo, podem 
levar a inúmeras complicações crônicas na saúde do indivíduo. Espera-se, portanto, que estes resultados estimulem a multiplicação de iniciativas similares na 
sociedade civil e em outras instituições, almejando a educação e a promoção de mudanças no estilo de vida das crianças brasileiras. Por outro lado, é desejado que os 
órgãos públicos trabalhem em prol de um marketing alimentício mais responsável socialmente, por meio da regulamentação da publicidade destinada ao público 
infantil; da restrição de propagandas de alimentos potencialmente prejudiciais à saúde; da incorporação de um conteúdo de caráter educacional a elas, com noções 
básicas de nutrição; e, sobretudo, do respeito ao poder de escolha do consumidor, ao seu bem-estar e à melhora de sua qualidade de vida. 
Palavras-chave: criança; televisão; propaganda; marketing; hábitos alimentares. 
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 Título: O uso da regressão logística na identificação dos fatores que afetam a freqüência de ocorrência de 
aborto provocado na favela Comunidade Inajar de Souza, 2005, FaseII 

 Autores:  Takase, H.M.; Silva, R.S. 
 Bolsista: Henrique Mochida Takase   
 Orientador:  Rebeca de Souza e Silva 
 Resumo: 
Introdução: Na Conferencia sobre População do Cairo (1994), reconheceu-se, pela primeira vez, em documento intergovernamental, o aborto inseguro como grave 
problema de saúde pública. Ademais, no plano de ação Pequim + 5, recomendou-se expressamente  que se desse devida atenção às mulheres com complicações 
advindas de tal procedimento. Passados mais de 10 anos, o aborto provocado ainda é uma das principais causas de mortalidade materna na América Latina e Caribe. 
E, desafortunadamente, nesses mesmos paises, ele é indevidamente utilizado como método anticoncepcional – portanto convivem com uma elevada proporção de 
mulheres que recorrem a esta prãtica -, na maioria das vezes realizada por pessoas imperitas, em precárias condições de higiene e sem o menor suporte técnico 
hospitalar para os casos de complicações. Desta feita, o estudo da epidemiologia do aborto provocado assume importância primordial.  
Objetivos: Identificar, mediante regressão logística, os fatores mais associados à recorrência ao aborto provocado no decorrer da vida reprodutiva das 375 mulheres 
residentes na Favela Inajar de Souza em finais de 2005. O mesmo para o subconjunto de 278 mulheres com alguma gestação. Objetiva-se, ainda, a utilização da 
regressão logística na identificação dos fatores que expliquem, conjuntamente, a ocorrência ou não de uma gestação. 
Metodologia: O ponto de partida para a identificação das variáveis independentes a serem contempladas em cada um dos três modelos acima citados é a analise 
univarida. Esta, consiste na avaliação da associação entre a variável resposta – com e sem aborto, no caso dos dois primeiros objetivos e, sim ou não, no caso do 
terceiro – e cada uma das variáveis explicativas. Todas as variáveis que se mostraram associada à variável resposta, com um nível de significância de pelos 20% 
foram integraram o primeiro modelo (completo) de regressão logística. A partir daí, as variáveis não significantes foram retiradas uma a uma dos modelos até que nos 
modelos finais restassem apenas aquelas que, em conjunto, apresentaram um nível  de significância de no máximo%..  
A significância estatística das possíveis inteirações entre as variáveis do modelo final foram testadas e refutadas. Apenas ao se avaliar a ocorrência de aborto 
provocado dentre as mulheres com alguma gestação foi necessária a inclusão da variável idade à primeira gestação como controle. Ela em si não se revelou 
estatisticamente significante, para explicar a ocorrência de aborto, mas sem ela no modelo as demais perdiam a significância estatística  A idade atual, também não 
significante, respondia no modelo de total de mulheres à significância atribuída à escolaridade, que portanto, foi retirada do modelo.  
Resultados: No grupo total de mulheres, a única variável associada  à ocorrência de aborto provocado é: a defasagem de filhos – total de filhos tidos menos o número 
de filhos considerado como sendo ideal pela própria mulher - com OR de  4,11, favorecendo-a  enormemente.  
No grupo de mulheres com alguma gestação, a escolaridade, desponta  protegendo (OR 0,49) a opção pelo aborto e; ser solteira, favorecendo (OR 2,38) a recorrência 
à prática, mesmo dentre as mulheres mais escolarizadas. 
Por fim, na explicação de a mulher ter ou não engravidado, as variáveis que compõem o modelo final são a defasagem (OR 50,68) e ser solteira (OR 0,04), A primeira 
favorecendo uma gravidez e a segunda protegendo. 
Conclusão: Notamos que os fatores determinantes para a ocorrência de gestação são defasagem e ser solteira. Ou seja, as mulheres que já superaram a fecundidade 
idealizada engravidam 50 vezes mais do que as que não atingiram a fecundidade ideal. Certamente, as gravidezes foram não planejadas ou indesejadas. As solteiras, 
provavelmente, engravidam em menor escala, apenas por não terem companheiro fixo e.não por terem menos filhos do que o idealizado. Ou seja, recorre-se 
indevidamente ao aborto provocado como forma de controle da fecundidade. Via de regra, para limitar o tamanho da família. De fato, para o  total das 375 mulheres, a 
defasagem mais elevada é que favorece a ocorrência de aborto provocado, Por outra parte, diante de uma gravidez não planejada e/ou indesejada não ter 
companheiro ou ser solteira resulta numa maior ocorrência de aborto, mesmo entre as mais escolarizadas. 
 Urge o investimento de recursos na área da saúde para se ampliar o leque de alternativas contraceptivas mais inócuas, bem como ampliar o acesso aos já existentes, 
para as populações mais carentes, como é bem o caso das mulheres desse estudo. Não obstante, legalizar a prática do aborto é a conduta mais democrática, para 
minimizar a mortalidade materna. Apenas quem não pode pagar por um atendimento adequado padece com as complicações de realizá-lo clandestinamente. (cerca de 
90% relataram complicações pós aborto). 
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 Título: O Uso de Drogas Lícitas na Visão de Adolescentes que Frequentam Escolas do Munícipio de 
Embu,São Paulo 

 Autores:  Moreno, R.S.; Ventura, R.N. 
 Bolsista: Rafael Souza Moreno   
 Orientador:  José Roberto da Silva Brêtas 
 Resumo: 
O presente estudo faz parte do rol de pesquisas-intervenção desenvolvidas junto a um Projeto de Extensão Universitária denominado ´´Corporalidade e Promoção da 
Saúde´´, que é desenvolvido junto a adolescente que freqüentam escolas de ensino fundamental e médio da região de Santo Eduardo, município de Embu, São Paulo. 
Este estudo tem por meta a prevenção do uso de drogas lícitas por adolescentes que freqüentam as escolas citadas; é um estudo transversal descritivo e correlacional 
desenvolvido  junto a 660 adolescentes de ambos os sexos, entre 10 e 20 anos de idade, determinados por meio de amostragem aleatória simples. Teve por objetivos: 
caracterizar a população estudada; identificar o uso e possíveis conseguências da ingestão de drogas lícitas segundo os adolescentes. Para coleta de dados utilizou-se 
instrumento semi-estruturado contendo 25 questões com as variáveis: sexo, idade, escolaridade, estado civil, religião, uso de drogas lícitas, frequência e quantidade de 
consumo, história familiar e influência da mídia. Os resultados mostram que 65.9% da população está entre 14 e 16 anos; 5.6% fumantes; 57.7% experimentou bebida 
alcoólica; a média de idade na iniciação de bebidas alcoólicas foi de 12,5 anos (DP=2,2); média de 13 anos para iniciação ao tabaco (DP=1,75); dos adolescentes 
iniciados no uso de bebidas alcoólicas 70,3% fizeram uso de álcool nos últimos 12 meses, sendo que 88% destes relatam ingerir bebidas alcoólicas de vez em quando 
e 62,3% em pouca quantidade, tendo o vinho como a bebida preferida (54,5%). Os resultados demostram que 12.7% não sentiu vontade de usar drogas lícitas após 
verem uma propaganda na qual os personagens faziam uso e 65,2% dos que não ingeriram bebidas alcoólicas não possuem familiar que bebe frequentemente e 
83,8% dos que são fumantes possuem familiar que mantêm esse hábito. Concluímos que a população estudada apresenta baixo consumo de tabaco e iniciação 
precoce ao álcool, tendo como fator de influência os hábitos familiares no uso de drogas lícitas. 
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 Título: Organização do Trabalho e cuidado à saúde entre portuários de Santos/SP 
 Autores:  Simões, M.M.R. 
 Bolsista: Mariana Mendonça Ramos Simões   
 Orientador:  Rosana Machin Barbosa 
 Resumo: 
O presente projeto de pesquisa está voltado à investigação do ethos masculino e suas conexões com o cuidado à saúde entre homens trabalhadores do setor portuário 
de Santos/SP. A esfera do trabalho tem sido considerada como marco importante na construção da identidade masculina, porque dá sustentabilidade às noções de 
“provedor” material e moral da família e unidade doméstica. O entendimento do contexto de trabalho (formas de emprego, condições de trabalho, características do 
serviço) é importante não apenas para mapear as condições gerais de trabalho, mas também para identificar o quanto estas afetam o bem estar e a saúde dos 
homens. Já a compreensão dos aspectos simbólicos (o valor do trabalho, a representação de provedor e a concepção de honra) relacionados ao trabalho propicia o 
entendimento ampliado das diferentes masculinidades e o quanto estas influenciam comportamentos mais protetores e promotores da saúde, ou comportamentos 
‘danosos’ à saúde. Trata-se, em linhas gerais, de compreender como as formas de viver destes homens acarretam formas diferenciadas de adoecer e cuidar da saúde. 
No que se refere à pesquisa, os objetivos são: 
1.Identificar e analisar a percepção dos trabalhadores (segundo as diferentes categorias profissionais) sobre a saúde e o cuidado à saúde, incluindo as estratégias de 
manter saúde e lidar com a doença-sofrimento-perturbação; 
2.Indagar sobre como os trabalhadores portuários buscam responder suas demandas por saúde; 
No que se refere à Iniciação Científica, os objetivos são: 
capacitação em metodologia qualitativa; 
sensibilização para uma abordagem interdisciplinar (bio-psico-social) do corpo, da saúde e da doença; 
Os propósitos e características da investigação orientam a opção pela metodologia de natureza qualitativa. Foram empregados os seguintes instrumentos de coleta de 
dados: 
1. Levantamento de dados secundários (dados relativos ao Porto de Santos – atividade e organização de trabalho, processo de trabalho e demais necessários para 
contextualizar o fenômeno que se está estudando); 
 a. Levantamento de dados quantitativos relativos aos trabalhadores portuários, sua distribuição segundo categoria profissional; tipos de jornada de 
trabalho; contrato de trabalho;  
 b. Levantamento do perfil dos trabalhadores do porto segundo idade, sexo, formação/especialização, tempo de exercício da atividade, horário de trabalho, 
área/setor onde exerce sua atividade. 
2. Entrevistas na modalidade semi-estruturadas com trabalhadores portuários a partir de roteiro semi-estruturado. 
Resultados: 
De acordo com as entrevistas realizadas, foram investigados os seguintes tópicos: 1) Cuidado à saúde: verificou-se que independente da categoria profissional, a 
maioria dos trabalhadores portuários cuidam da saúde visto que é uma exigência para o trabalho, pois se tiverem com algum problema, eles tem que ficar afastados e 
em alguns casos eles deixam de ganhar, já que ganham por horas trabalhadas ou por embarque e desembarque. Uma grande parte vai ao médico com freqüência 
porque gostam de saber se estão com saúde e alguns praticam atividades físicas diárias com objetivo de melhorar a performance no trabalho, manter a qualidade de 
vida, não levar uma vida sedentária. 2)Alimentação e sono: Alguns entrevistados alimentam-se muito bem e sempre se preocupando com a saúde e procuram dormir 
bem e evitar trabalharem muitas horas seguidas, só em casos extremos, para não prejudicarem o sono e não chegarem a exaustão tanto física quanto mental. 3) A 
percepção que eles têm sobre o cuidado à saúde comparado com o cuidado das mulheres com a saúde: todos em unanimidade consideram que a mulher cuida melhor 
da saúde, uns acham que é pelo fato de elas terem mais tempo para se cuidarem e outros acham que o homem é que não se preocupa como deveria. 4) Satisfação 
pessoal no trabalho: Quase que a totalidade dos trabalhadores amam o serviço e não trocariam por nada, e todos relataram que as amizades que eles construíram 
dentro do ambiente de trabalho  é o que os mantém firmes todos os dias. 5) Acidentes no trabalho: dependendo da categoria, alguns portuários disseram que têm que 
conviver com vários incidentes que dependendo da gravidade levam até à morte. 
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 Título: Recuperação Populacional e Fecundidade dos Suyá, Povo Jê do Parque Indígena do Xingu, Brasil 
Central (1970-2006) 

 Autores:  Carvalho, N.; Pagliaro, H.; Baruzzi, R.G. 
 Bolsista: Natalia da Silva Carvalho   
 Orientador:  Roberto Geraldo Baruzzi 
 Resumo: 
Os Suyá são o único povo de língua Jê habitante do Parque Indígena do Xingu (PIX), onde vivem outros povos das línguas Arawak, Karib, Tupi e da língua isolada 
Trumai. Essa população tem vivenciado uma recuperação demográfica desde a década de 1970 e mudanças em seu comportamento reprodutivo podem ser uma das 
causas dessas alterações.  Este estudo tem como objetivo analisar a fecundidade das mulheres Suyá no período 1970-2006. As fontes de dados são as fichas médicas 
e os livros de registro de eventos vitais do Programa de Saúde da UNIFESP no PIX. As medidas de fecundidade utilizadas são: taxas específicas de fecundidade por 
idade da mãe (TEF), taxas de fecundidade total (TFT), contribuição das mulheres < de 20 e 30 anos para a fecundidade, idade media e mediana da fecundidade, 
média de idade das mães ao nascimento do primeiro filho e intervalo entre os nascimentos. Os resultados indicam que a TFT aumentou de 5,2 para 8 filhos por mulher 
de 1970 a 1999, e declinou para 6,7 em 2000-06. O padrão etário da fecundidade evoluiu de tardio na década de 1970, concentrando-se entre 25-34 anos, para 
tipicamente jovem de 1980 a 1999, com polarização entre 15-24 anos, voltando a concentrar-se até os 34 anos em 2000-06. Esses resultados são confirmados pelo 
aumento da contribuição das mulheres < de 30 anos, de 60,6% em 1970-79 para 64,6 e 62,8% nas décadas seguintes, e pela diminuição da idade mediana da 
fecundidade de 27 para 24 anos de 1970 a 2006. A média de idade ao nascimento do primeiro filho oscilou de 19,2 a 16,3 anos e o intervalo médio entre os 
nascimentos diminuiu de 49 para 37,5 meses. O estudo mostrou que apesar das TFT serem bastante altas, elas ainda são menores do que a de outros povos do PIX, 
mas estão próximas à das mulheres indígenas da região Centro-Oeste do Brasil e já representam mais do que o triplo da fecundidade do conjunto do país (2,4). Este 
estudo concluiu também que houve um rejuvenescimento do padrão reprodutivo ao contrario do observado entre os Kaiabi, também habitantes do PIX. A ampliação do 
tamanho de família dos Suyá, que contribuiu para a sua recuperação demográfica, reflete a melhoria das condições de saúde, decorrente das ações médico-sanitárias 
implantadas pelo Programa de Saúde da UNIFESP no PIX desde de 1965. 
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 Título: Representações de Trabalhadores Portuários de Santos-SP sobre Saúde, Saúde Mental e Uso de 
Serviços 

 Autores:  Rossi, C.C.S. 
 Bolsista: Cintia Cristina Silva Rossi   
 Orientador:  Marcia Thereza Couto Falcão 
 Resumo: 
Representações de Trabalhadores Portuários de Santos-SP sobre Saúde, Saúde Mental e Uso de Serviços.  
Cintia Cristina Silva Rossi, Bolsista do PIBIC-CNPq; Profa. Dra. Márcia Thereza Couto Falcão, Orientadora (Departamento Ciências da Saúde,Campus Baixada 
Santista, Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP). 
Introdução: O presente projeto de pesquisa está voltado à investigação do ethos masculino e suas conexões com o cuidado à saúde em geral e à saúde mental em 
particular, entre homens de 18 a 60 anos que trabalham no setor portuário de Santos - SP. O entendimento do contexto de trabalho (formas de emprego, condições de 
trabalho, características do serviço) é importante não apenas para mapear as condições gerais de trabalho, mas também para identificar o quanto tal contexto afeta o 
bem estar e a saúde dos homens. Já a compreensão dos aspectos simbólicos relacionados ao trabalho (o valor do trabalho, a representação de provedor, a concepção 
de honra) propicia o entendimento ampliado das diferentes masculinidades e o quanto estas influenciam hábitos mais protetores e promotores da saúde ou, pelo 
contrário, hábitos prejudiciais à saúde. Trata-se, em linhas gerais, de compreender como os comportamentos dos trabalhadores portuários acarretam formas 
diferenciadas de adoecer e cuidar da saúde. Ojetivos: Geral: investigar a relação entre trabalho e saúde entre a população masculina que trabalha no setor portuário da 
cidade de Santos-SP. Específicos: 1. Investigar as mudanças ocorridas no processo de trabalho portuário em decorrência da privatização do Porto de Santos; 2. 
Identificar e analisar a percepção de homens que trabalham no setor portuário e que usam a referida unidade sobre a saúde em geral e a saúde mental em particular, 
bem como o cuidado à saúde, incluindo as estratégias de manter saúde e lidar com a doença-sofrimento-perturbação. Material e Métodos: Os propósitos e 
características da investigação orientam a opção pela metodologia de natureza qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados empregados foram: 1. Levantamento de 
dados secundários relativos ao Porto de Santos (sobre trabalho portuário em geral e sobre o processo de trabalho, incluindo distribuição segundo categoria 
profissional, tipos de jornada de trabalho, contrato de trabalho); 2. Entrevistas semi-estruturadas com trabalhadores portuários. Resultados: O conhecimento sobre as 
mudanças ocorridas no Porto de Santos após a sua privatização, no tocante à organização e ao processo de trabalho, implicou num melhor entendimento sobre este 
setor em geral e sobre as atividades dos trabalhadores portuários. As entrevistas, além de traçar um perfil geral dos trabalhadores portuários e um perfil particular de 
cada trabalhador entrevistado, também forneceram subsídios para a compreensão das estratégias masculinas para acesso e uso de serviço de saúde na cidade de 
Santos. Conclusão: A aproximação com o trabalho e trabalhador portuários permitiram o conhecimento das necessidades de saúde neste âmbito. As atividades típicas 
de trabalho no setor portuário exigem muitos esforços dos trabalhadores, acarretando problemas de saúde de ordem física e mental. O trabalho, realizado em equipe, 
exige muita atenção do trabalhador para evitar possíveis erros e acidentes, o que elicia condições propícias para o estresse. As condições de trabalho demandam 
cuidados específicos com a saúde, não só devido à insalubridade do porto, mas também em razão das atividades portuárias representarem riscos à saúde e até à vida 
do trabalhador. É fundamental que o trabalhador use os equipamentos de segurança e mantenha hábitos saudáveis para promover a sua saúde, para que então possa 
realizar o seu trabalho da melhor forma.  
Órgão Financiador: CNPq/PIBIC; 
Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 
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 Título: Representações do Corpo Adolescente 
 Autores:  Gomide, M.M.; Russo, H.R.; Brêtas, J.R.S. 
 Bolsista: Mariana Merath Gomide   
 Orientador:  José Roberto da Silva Brêtas 
 Resumo: 
Estudo descritivo realizado em três escolas de ensino fundamental e médio da região de Santo Eduardo do município de Embu-SP. Teve como sujeitos 995 
adolescentes e jovens de ambos os sexos, entre 10 e 24 anos de idade, no período de março de 2005 a outubro de 2006. Os objetivos da presente pesquisa 
constituíram-se por: identificar quais as características corporais mais significativas na mudança do corpo em adolescentes do sexo masculino e feminino; desvelar 
quais as vantagens e desvantagens atribuídas a essas mudanças.  A coleta de dados foi efetuada de forma coletiva nas salas de aula por meio da aplicação de 
desenho de um corpo adolescente, seguido de duas questões norteadoras. A análise dos dados revelou que a população estudada constituiu-se de 48,2% de garotas, 
45,2% garotos e 6,5% não declarante, a maior parte (41,7%) encontrava-se entre 14 e 16 anos de idade e cursam a 7ª série do ensino fundamental (37,7%); quanto às 
modificações corporais, obtivemos 1179 características masculinas e 1703 femininas, destacaram-se os seios (14,5%), cintura e quadris (8,0%), pêlos em geral (7,9%) 
e desenvolvimento dos genitais (7,8%). As subcategorias emergentes da categoria vantagens foram: crescimento, conhecimentos e novas habilidades (9,7%); 
responsabilidade (18,2%); relacionamento e mudanças de comportamento (26,3%); a mudança do corpo e repercussões (20,9%); mudança na relação com a família 
(7,9%); planejando um futuro (1,3%); questões de gênero (0,3%); sentimento de liberdade (15,4%). As subcategorias emergentes da categoria desvantagens foram: 
perigos do ambiente (13,5%); características e mudanças que incomodam (37,3%); problemas na família (13,9%); comportamentos inadequados (4,5%); questões 
legais (4,1%); responsabilidade (16,8%); lutos (9,9%). Concluímos, a partir do discurso da população estudada, que dentre as mudanças no corpo, as mais citadas são 
aquelas que são construtos da caracterização sexual masculina e feminina, o que denota significativa transformação no comportamento interpessoal, desveladas como 
principais vantagens. Por outro lado, constatamos que tais características de mudança também provocam estranhamento e são tidas como desvantagens, porque as 
mesmas exigem tempo para adaptação; também são apontados problemas familiares resultantes dessa grande mudança. 
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 Título: Sintomas psiquiátricos entre médicos clínicos e anestesistas de um hospital público universitário em 
São Paulo 

 Autores:  Marques Fidalgo, T.; Julião, A.M.; Silveira, D.X. 
 Bolsista: Thiago Marques Fidalgo   
 Orientador:  Dartiu Xavier da Silveira Filho 
 Resumo: 
Introdução: Supõe-se que médicos, em particular os anestesistas, apresentem taxas mais elevadas de transtornos psiquiátricos comparativamente à população geral. 
Em nosso meio, no entanto, ainda são escassos os levantamentos das condições de saúde mental de médicos.  
Objetivos: Avaliar o desempenho de médicos de áreas clínicas em escalas de detecção de transtornos psiquiátricos, em comparação a médicos anestesiologistas. 
Método: Foram incluídos no estudo 100 médicos de áreas clínicas e 95 anestesistas, selecionados ao acaso entre os profissionais com vínculo junto ao Hospital São 
Paulo da Universidade Federal de São Paulo. Desse total, 178 concluíram o estudo. Todos responderam três instrumentos validados em nosso meio para detecção de 
transtornos psiquiátricos: o Self Report Questionnaire (SRQ), que avalia a existência de transtornos mentais em geral; a Center for Epidemiologic Studies – Depression 
que avalia depressão; e, a IDATE que avalia a presença de ansiedade. 
Resultados: Considerando-se as primeiras 20 questões da escala SRQ, a média de pontuação dos clínicos foi de 2,60 ± 2,44, enquanto entre os anestesistas essa 
pontuação foi de 4,63 ± 3,90. Utilizando-se o ponto de corte 7/8, apenas 3,6% dos profissionais clínicos seriam portadores de transtornos mentais, enquanto entre os 
anestesiologistas esse índice seria de 26,3% (p < 0,001). Após a regressão logística, foram identificadas como variáveis que interferiram no resultado de forma 
independente o sexo, a carga horária de trabalho semanal e a especialidade (clínico ou anestesista). A prevalência de depressão foi avaliada pela escala CES-D, 
sendo que a média de pontos foi de 11,66 ± 26,75 no primeiro grupo e de 12,37 ± 9,83 no segundo. Considerando-se o ponto de corte 15/16, 10,8% dos médicos 
clínicos podem ser considerados deprimidos, contra 27,4% dos anestesistas (p = 0,013). Entre as variáveis que interferiram de forma independente no resultado temos 
o sexo, a freqüência com que são praticadas atividades de lazer e a especialidade. Nesse caso, a carga horária de trabalho total foi um fator de confundimento. Por 
fim, a pontuação média na escala IDATE foi de 23.39 ± 5,09 e de 38,00 ± 9,60, respectivamente. Utilizando-se o ponto de corte 21/22, 60,2% dos clínicos seriam 
considerados portadores de transtorno de ansiedade e 98,9% dos anestesistas (p < 0,001). A freqüência com que são realizadas atividades de lazer foi identificada 
como determinante independente desse resultado e a especialidade mostrou-se como um fator de confundimento. 
Conclusão: Pôde ser constatada alta prevalência de sintomas psiquiátricos entre os anestesiologistas quando comparados com médicos clínicos. Isso se torna ainda 
mais importante quando consideramos que a especialidade foi identificada como fator independente para o resultado na escala SRQ e na CES-D. Tais dados reforçam 
a necessidade de programas de suporte psiquiátrico a esses profissionais, a fim de garantir sua qualidade de vida.  
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 Título: Viver em situação de exclusão: na rua ou no albergue? 
 Autores:  Fernandes, F.S.L.; Raizer, M.V.; Brêtas, A.C.P. 
 Bolsista: Flávia Saraiva Leão Fernandes   
 Orientador:  Ana Cristina Passarella Brêtas 
 Resumo: 
Esse estudo decorre de reflexões surgidas na pesquisa de iniciação científica por nós realizada em 2006, ´´Pobre, velho e na rua: uma trajetória de exclusão´´. Tem por 
objetivo compreender as crenças, os valores e atitudes relacionadas às estratégias de sobrevivência na rua para moradores de rua: albergados e não. Foi utilizada a 
abordagem qualitativa, por meio do método da história oral temática. Os dados foram coletados pela técnica da entrevista e analisados pela análise temática. Foram 
entrevistadas quatro pessoas, sendo que dois moram na rua e dois pernoitam em albergue. A interpretação das narrativas mostra que algumas das instituições básicas 
da sociedade como propriedade privada, família, mercado de trabalho, deixaram de propiciar estratégias usuais de sobrevivência, fazendo com que tenham que buscar 
outras formas para viver. O que os difere não é apenas a condição do pernoite. Se no albergue têm assegurado o banho e a cama, e se sujeitam à rotina institucional e 
a insegurança do convívio; na rua dependem de instituições, de esmola e reinventam diariamente estratégias de sobrevivência. Consideramos que os nossos achados 
podem contribuir na elaboração e/ou implementação de políticas públicas, bem como no atendimento social e de saúde, destinados a população em situação de rua. 
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