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XIII CONGRESSO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), criada em 15 de dezembro de 1994, resulta
da transformação da Escola Paulista de Medicina, fundada em junho de 1933, federalizada em
janeiro de 1956 e transformada em estabelecimento isolado de ensino superior de natureza
autárquica em setembro de 1964. A UNIFESP tem por objetivo desenvolver, em nível de
excelência, atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino
compreendem as áreas de graduação, pós-graduação e de extensão. Na área de graduação a
UNIFESP é responsável por cinco cursos de formação profissional: Medicina (1933), Enfermagem
(1939), Ciências Biológica - modalidade Médica (1966), Fonoaudiologia (1968) e Tecnologia
Oftálmica (1976).
O ensino de graduação na UNIFESP, universidade dedicada ao ensino e à pesquisa na área da
saúde, é fortemente influenciado algumas características da Instituição que evidenciam a
importância de programa institucional de iniciação científica:
 integração científica e geográfica entre os Departamentos das áreas básicas e profissionais;
 corpo docente com titulação pós-graduada em porcentagem superior a 90%;
 atividade de grupos de excelência em pesquisa e
 significativo envolvimento de alunos em programa de iniciação.
O PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), completa, em 2005, treze
anos na UNIFESP. Esta importante ação indutora do CNPq ampliou de maneira considerável a
iniciação científica na Instituição.
No período de agosto/2004 a julho/2005, duzentos e sessenta e dois (262) alunos de graduação
receberam bolsa de IC e apresentarão seus trabalhos durante o XIII Congresso de Iniciação
Científica, seja na forma de painéis ou de apresentação oral. Ainda, deverão participar deste
Congresso alunos de IC bolsistas da FAPESP, e de outras agências de fomento que desenvolvem
projetos na nossa Instituição, bem como em outras universidades.
O Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP visa principalmente a divulgação dos
resultados de projetos de pesquisa dos alunos de graduação, concluídos ou em desenvolvimento.
Através de formas variadas de apresentação e discussão dos trabalhos, pretende-se estimular:
 o treinamento do estudante de graduação na análise e na interpretação dos dados de sua
pesquisa, bem como na divulgação de seus resultados,
 a troca de experiência entre pesquisadores de grupos de pesquisa já consagrados e emergentes;
 o apoio e a oferta de subsídios teóricos, visando ao aperfeiçoamento daqueles que se
qualificam para a investigação científica;
 a vocação e os talentos potenciais para o pensar e o criar cientificamente;
 a divulgação de trabalhos de pesquisa desenvolvidos através dos Programas Institucionais da
UNIFESP e de outras Instituições.
Em nome dos docentes e funcionários técnico-administrativos da UNIFESP, em especial de
todos da Pró-Reitoria de Graduação, dou as boas vindas aos participantes, desejando sucesso
nesta reunião, e que discussão sobre os resultados sejam de grande proveito no encaminhamento
dos trabalhos de cada um.
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Helena Bonciani Nader
Lucia de Oliveira Sampaio
Edmund Chada Baracat
Pró-Reitoria de Graduação

PROGRAMAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO

20/06
18:00 horas Abertura
Palestra proferida pelo Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP
Prof. Dr. István Jancsó
Local: Teatro Marcos Lindenberg
21/06
08:30 às 10:30 horas - Apresentação Oral
Áreas Temáticas:
Ciências Básicas Moleculares
Cirurgia Aplicada e Experimental
Medicina Aplicada
Medicina Experimental
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
11:30 às 13:30 horas - Apresentação Pôster
Áreas Temáticas:
Medicina Aplicada
Cirurgia Aplicada
Cirurgia Experimental
Local: Cobertura Estacionamento C
14:30 às 16:30 horas - Apresentação Pôster
Áreas Temáticas:
Ciências Básicas Moleculares
Medicina Experimental
Local: Cobertura Estacionamento C
22/06
08:30 às 10:30 horas – Apresentação Oral
Áreas Temáticas:
Ciências Básicas Moleculares
Ciências Básicas Morfológicas
Distúrbios da Comunicação e Audição
Enfermagem
Medicina Aplicada
Saúde Coletiva
Local: Prédio dos Anfiteatros - Edifício Costabile Galucci
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11:30 às 13:30 horas - Apresentação Pôster
Áreas Temáticas:
Ciências Básicas Morfológicas
Distúrbios da Comunicação e Audição
Enfermagem
Saúde Coletiva
Local: Cobertura Estacionamento C

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR ÁREA

Área
Total
Ciências Básicas Moleculares
61
Ciências Básicas Morfológicas
27
Cirurgia Aplicada
7
Cirurgia Experimental
19
Distúrbios da Comunicação e Audição 35
Enfermagem
20
Medicina Aplicada
78
Medicina Experimental
40
Saúde Coletiva
29
Total Global
316
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Ciências Básicas Moleculares
Título:

ADESÃO DE NEUTRÓFILOS A CÉLULAS ENDOTELIAIS DE AORTA DE COELHO (RAECs)
DEPENDE DA PRODUÇÃO DE ÂNION SUPERÓXIDO

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Cardoso, A.S.C.; Fonseca, R.G.; Matroniani, A.; Beolchi, G.; Azzalis, L.A.; Curcio, M.; Monteiro, H.P.; Simon-Giavarotti, K.A.; Junqueira, V.B.C.
André dos Santos Carneiro Cardoso
Virginia Berlanga Campos Junqueira - UNIFESP - Medicina / Geriatria

Resumo:

Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes na circulação sangüínea e desempenham um papel essencial na resposta inflamatória e na defesa contra
microorganismos invasores. A marginação e a adesão dessas células ao endotélio é essencial para que ocorra o processo de exsudação em direção ao tecido lesado.
Atualmente, está claro que a aderência e a transmigração leucocitária são determinadas basicamente pela ligação de moléculas de aderência complementares nas
superfícies leucocitária e endotelial e que os mediadores químicos afetam esses processos modulando a expressão superficial ou avidez dessas moléculas de aderência.
O objetivo deste trabalho foi estudar a participação da produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN) por neutrófilos humanos em sua adesão
a células endoteliais. Para tanto, células polimorfonucleares (PMN) de indivíduos jovens e sadios (n=4; 2 homens e duas mulheres, idade média 19 anos) foram separadas
por centrifugação em gradiente de densidade (Hystopaque/Dextran). Para o experimento de adesão, os PMNs isolados foram adicionados a uma cultura de células
endoteliais de aorta de coelho (RAECs), previamente estimulada por forbol-miristato-acetato (PMA) ou não, e incubados por 60 minutos, a 37 C em estufa de CO2. A
adesão dos PMNs às RAECs foi quantificada pela determinação da atividade da mieloperoxidase no sobrenadante de cultura e na fração aderida após a incubação. A
produção de ânion superóxido (O2 -) foi determinada pela redução do citocromo c e a produção de NO foi medida pela oxidação de oximioglobina, ambas acompanhadas
espectrofotometricamente após a adição de estímulos variados (PMA, zimosan opsonizado, fMLP). Os resultados mostraram uma correlação positiva e significativa
(p=0,01) entre a produção de O2 - estimulada por PMA e a adesão a RAECs não estimuladas, assim como entre a produção de O2 - estimulada por fMLP e a adesão a
RAECs previamente estimuladas com PMA. Apesar de não ter sido observada uma correlação entre a produção de NO e adesão celular, uma correlação inversa e
significativa (p=0,01) foi observada entre a produção de O2 - e NO por PMNs. Uma vez que a produção de O2 - por PMNs depende da cascata de sinalização celular
produzida pela atividade da proteína quinase c (PKC) e das MAP quinases, a expressão das MAP quinases ERK 1/2 e o nível de fosforilação em tirosina estão sendo
investigados nesses PMNs.
Participantes:

André dos Santos Carneiro Cardoso, Raphael Gomes Fonseca, Alessandra Matroniani, Gustavo Beolchi, Ligia Azzalis, Marli Curcio, Hugo
Pequeno Monteiro, Karin Argenti Simon-Giavarotti, Virginia Berlanga Campos Junqueira

Título:

Análise da Ativação do Sistema Receptor/Proteína G Heterotrimérica no Músculo Esquelético
Através da Ligação do [35S]GTPgammaS.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Lopes, A.L.A.P.; Amaral, G.A.; Chiavegatti, T.; Godinho, R.O.
Ana Luiza Andrade de Paula Lopes
Rosely Oliveira Godinho - UNIFESP - Farmacologia / Farmacologia Celular

Resumo:

Objetivo: Vários processos fisiológicos da fibra muscular esquelética, em seus diferentes estágios de diferenciação, são mediados pela ativação de receptores de
membrana acoplados à proteínas G heterotriméricas ligadoras de nucleotídeos da guanina. Por exemplo, agonistas de adrenoceptores beta, de receptores de adenosina
(A1 e A2B) e de receptores P2Y influenciam a contração muscular, a captação de glicose e a expressão da acetilcolinesterase, respectivamente. Na conformação inativa,
o dímero G beta/gamma está associado à subunidade G alpha-GDP. A ativação de receptores por um agonista resulta na dissociação do complexo G alpha-GDP, na
formação do complexo G alpha-GTP e na conseqüente dissociação da subunidade G alpha do dímero beta/gamma. Assim, tanto a subunidade G alpha quanto o complexo
G beta/gamma podem interagir com sistemas efetores intracelulares. A proteína G retorna ao seu estado inativo (heterotrimérico) após a hidrólise do GTP a GDP pela
atividade GTPásica da subunidade G alpha. Com base neste mecanismo de ação, o objetivo do presente estudo foi estabelecer no laboratório um método capaz de
quantificar a ativação da proteína G induzida por receptores a ela acoplados. Para isso, a ligação do [35S]GTPgammaS (análogo não hidrolisável do GTP) à subunidade
alpha das proteínas G de músculo esquelético de rato foi avaliada e as condições ótimas para o ensaio foram estabelecidas.
Métodos e Resultados: Os experimentos de ligação do [35S]GTPgammaS foram realizados em membranas purificadas de músculos diafragma de ratos (n=4), em tampão
Tris 50 mM contendo EGTA 0,2 mM, MgCl2 3 mM e NaCl 100 mM (pH=7.5). Quando necessário, a ligação inespecífica do [35S]GTPgammaS foi determinada na presença
de GTPgammaS não marcado 50 mM. Para a determinação das condições ótimas do ensaio, a influência da concentração de GDP (0 a 100 mM), do conteúdo protéico
(30 a 1000 microg/mL) e do tempo de incubação (15 a 120 min), na ligação do [35S]GTPgammaS, foram analisadas. Com o processamento do tecido para obtenção das
membranas, uma fração das proteínas G em conformação inativa apresenta seu sítio de ligação para nucleotídeos da guanina não preenchidos pelo GDP. Desta forma,
é necessária a adição deste núcleotideo ao meio de incubação para reduzir a ligação do [35S]GTPgammaS à proteínas G em conformação inativa. De fato, os resultados
mostraram que a adição de GDP exógeno foi capaz de reduzir em até 87% a ligação específica basal do radioligante (1,0746 ± 0,0015 fmoles/mg de proteína), permitindo
a quantificação da proteína G em seu estado ativo. O tempo de ideal de incubação do [35S]GTPgammaS foi obtido após duas horas de incubação das membranas. A
ligação específica do [35S]GTPgammaS aumentou linearmente com a concentração de membranas (r2 = 0,935) na presença de GDP 100 microM enquanto que, na
ausência desse nucleotídeo, esta ligação ajustou-se a uma hipérbole (r2 = 0,974) saturando em concentrações maiores que 75 microg de proteína/mL. A diluição isotópica
do [35S]GTPgammaS 0,1 nM com concentrações crescentes de GTPgammaS não marcado (10-11 a 10-3 M) obedeceu uma regressão não linear com um único sítio
de ligação. Além disso, na presença de GDP 100 microM, a incubação das membranas com o agonista beta-adrenérgico isoproterenol (ISO 10 microM) aumentou em
636% a ligação basal do [35S]GTPgammaS (1,0428 ± 0,0031 fmoles/mg de proteína).
Conclusões: A partir deste estudo foi possível concluir que as condições ótimas para a ligação do [35S]GTPgammaS 0,1 nM ocorrem a 37 C, após duas horas de
incubação, na presença de 250 microg/mL de membranas e de GDP 100 microM. Além disso, os resultados mostraram que o ensaio de ligação do [35S]GTPgammaS é
um método viável e altamente sensível para a analise de mudanças conformacionais da proteína G mediadas pela ativação de receptores de membranas de músculo
esquelético.
Participantes:

Ana Luiza Andrade de Paula Lopes, Gracielle Alves Amaral, Tiago Chiavegatti, Rosely Oliveira Godinho
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Título:

Análise do polimorfismo Ser447ter da lipase lipoproteica (LPL) e sua associação com antecedentes
mórbidos e níveis séricos de triglicérides em uma população de idosos de São Paulo

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Gigek, C.O.
Carolina de Oliveira Gigek
Marília de Arruda Cardoso Smith - UNIFESP - Morfologia / Genética

Resumo:

A Lipase Lipoprotéica (LPL) possui um papel crucial no metabolismo de lipoproteínas plasmáticas, catalisando a hidrólise de triglicérides de quilomícrons e VLDL (very
low density lipoprotein). Vários polimorfismos no gene da LPL foram descritos e associados aos níveis séricos lipídicos, mas pouco se sabe sobre suas associações a
doenças. No polimorfismo S447X, há a substituição de C por G (Ser447 à Ter), havendo a formação de uma proteína truncada com dois aminoácidos a menos. Este
polimorfismo possui uma freqüência menor entre indivíduos hipertrigliceridêmicos, sugerindo um papel protetor contra hipertrigliceridemia. Este trabalho tem como
objetivos determinar as freqüências gênicas do polimorfismo S447X do gene da LPL na população de idosos do Estudo Longitudinal do Envelhecimento; verificar se as
freqüências gênicas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg e se há associação entre este polimorfismo e os antecedentes mórbidos estudados. Até o presente momento,
foram genotipados 226 de 371 indivíduos (79,80 anos + 5,32) participantes do projeto EPIDOSO. As morbidades analisadas foram doença cerebrovascular, infarto do
miocárdio, diabetes tipo II, hipertensão, obesidade, demência, depressão e neoplasia. O DNA foi extraído a partir de sangue periférico e genotipados quanto ao
polimorfismo do gene LPL por meio da técnica PCR-RFLP. As freqüências dos alelos S e X foram 0,834 e 0,166, respectivamente A freqüência gênica do alelo X é maior
na população brasileira, quando comparada à outras populações. As distribuições genotípicas encontram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Este é o primeiro trabalho
onde se verifica a associação entre esse polimorfismo e os 8 antecedentes mórbidos analisados. A regressão logística não mostrou associação entre as morbidades
investigadas. Em trabalhos anteriores, não houve associação entre esse polimorfismo e o infarto do miocárdio, confirmando, portanto, nossos resultados.
Participantes:

Carolina de Oliveira Gigek

Título:

Avaliação da viabilidade de células L929 artificialmente enucleadas

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Khusal, K.; Rabinovitch, M.; Coimbra, V.; Okuda, K.
Ketna Guilhermino Khusal
Michel Pinkus Rabinovitch - UNIFESP - Microbiologia, Imunologia e Parasitologia / Parasitologia

Resumo:
Neste segundo período da iniciação científica, as experiências visaram padronizar, em um modelo controlado de lesão celular (tratamento por peróxido de hidrogênio),
métodos simples para quantificação da viabilidadea celular. Esta metodologia será utilizada no estudo da viabilidade de células enucleadas por centrifugação na presença
de citocalasina, e de seus controles nucleados. O projeto se enquadra na linha de pesquisa do laboratório, que é o estudo da participação do núcleo na infecção de
células in vitro por patógenos intracelulares não virais. Um segundo objetivo do projeto de enucleação é a procura de agentes ou condições de cultura que permitam
aumentar a sobrevida dos citoplastos (células enucleadas) tornando assim possível acompanhar sua infecção por patógenos com tempo de dobramento relativamente
longo, como Leishmania ou Mycobacteria. Trabalhamos com fibroblastos L929 de camundongo, regularmente utilizados no laboratório para estudo da infecção de
citoplastos.
O peróxido de hidrogênio, dependendo da concentração e duração do tratamento, induz apoptose e/ou necrose. Nas experiências iniciais procuramos caracterizar a
cinética da perda da viabilidade de células L929 nucleadas em função da concentração de H2O2 e do tempo de tratamento.
A viabilidade foi inicialmente examinada pela coloração vital por vermelho neutro, o qual, em células vivas se acumula em compartimentos acidificados (endossomos e
lisossomos) e em células mortas cora os núcleos; este marcador permitiria, em teoria, estudar a viabilidade, tanto de células nucleadas como a de enucleadas. Todavia,
a intensidade da coloração do citoplasma não se revelou adequada para as contagens rápidas necessárias para o estudo de células enucleadas. Passamos então a
utilizar o método clássico da exclusão do azul de tripan, corante que penetra mais facilmente em células lesadas, acarretando intensa coloração dos núcleos celulares.
Nos ensaios de toxicidade, culturas de células L929 foram incubadas por períodos de 4 a 5 horas com concentrações de 100 à 300 uM de H2O2. Após lavagem, as
culturas foram tripsinizadas, incubadas em meio salino de Hanks contendo 0.5% de azul de tripan e a percentagem de células lesadas determinada em câmara de
Neubauer, segundo a técnica empregada no laboratório pelo Dr. Kendi Okuda. Foi possível verificar que o tratamento.por 4 h com meio de cultura contendo 200 à 300
uM de peróxido de hidrogênio, permitia a sobrevivência de cerca de 50% da células, julgada pela porcentagem de células que não apresentava coloração do núcleo pelo
azul de tripan.
Tendo em vista a necessidade de estudar a viabilidade de células nucleadas e enucleadas, passamos a utilizar um segundo marcador de viabilidade a fluoresceína
diacetato (FDA). Esta molécula hidrofóbica, não fluorescente, atravessa as membranas celulares e, uma vez no citosol, é hidrolisada por esterases, regenerando
fluoresceína que, por ser carregada negativamente é relativamente impermeante; a retenção de fluoresceina no citoplasma, reconhecida pela sua a intensa fluorescência
verde, por ser curta, exige que as células sejam examinadas minutos após sua incubação com o fluorocromo.
Em um experimento preliminar ficou evidente que contrastando com a intensa fluorescência da maioria das células de culturas não tratadas pelo H2O2, a proporção de
fibroblastos que exibia alta intensidade de fluorescência foi claramente reduzida pela exposição das culturas por 4 h a 300 uM de água oxigenada. Deveria ser possível,
assim, utilizar em culturas paralelas, a coloração vital por azul de tripan e por FDA.
Ensaios nos quais azul de tripan e FDA eram utilizados simultaneamente em culturas de células vivas ou de células mortas por exposição à água oxigenada não nos
permitem afirmar, até o momento, que a presença de azul de tripan impede a detecção da fluoresceína ou que esta impeça a incorporação de azul de tripan.
Outro marcador que pretendemos utilizar é o iodeto de propídio, fluorocromo que, como o azul de tripan, é excluído pelas células vivas. A dupla coloração pelo FDA e
pelo iodeto de propídeo, já utilizada em estudos com FACS analítico, deveria facilitar a quantificação de células lesadas; neste caso as enucleadas lesadas seriam
reconhecidas pela falta ou redução da fluorescência do citoplasma, enquanto que as nucleadas lesadas teriam seus núcleos fluorescentes em vermelho e o citoplasma
pouco fluorescente pela reduzida concentração de FDA.
Neste período final da bolsa, pretendemos concluir o estudo da metodologia para avaliação da viabilidade de células nucleadas e enucleadas. Será assim possível
estudar, no ano próximo, alguns tratamentos que poderiam extender a sobrevida dos citoplastos, entre os quais a ciclosporina A (inibidor de ciclofilina que,
paradoxalmente, inibe a necrose); o poloxamero 188, que em certos modelos reduz lesão celular causada por eletroporação; a adição de glicina ao meio de cultura, que
em concentrações da ordem de 5 mM, protege células em diferentes modelos de stress; ou a utilização de meio de cultura com pouco cálcio ou contendo BAPTAAM.para reduzir o nível de cálcio no citosol.
Participantes:

Ketna Guilhermino Khusal, Michel Pinkus Rabinovitch, Vanessa Cristina Coimbra, Kendi Okuda
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Título:

Cálcio citoplasmático e em organelas: papel do trocador Na+/Ca2+

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Almeida, F.R.; Reis, R.C.; Pacheco, N.S.; Ferreira, A.T.; França, L.P.; Shimuta, S.I.
Fernando Ribeiro de Almeida
Suma Imura Shimuta - UNIFESP - Biofísica / Biofísica

Resumo:
INTRODUÇÃO: Sabe-se que a regulação da concentração intracelular de Ca2+ em músculo liso depende de influxo de Ca2+ e de mecanismos de extrusão deste íon
via Ca2+-ATPase e trocador Na+/Ca2+. O trocador Na+/Ca2+ é uma glicoproteína de membrana que já foi clonado e promove a troca de íons Na+ e Ca2+ limitando o
aumento da concentração intracelular de Ca2+. Resultados preliminares mostraram que a transfecção do gene para o trocador Na+/Ca2+ nas células ovarianas de
hamster chinês (CHO) que não expressam endogenamente esta proteína, promoveu alteração na distribuição iônica intracelular de íons Na+ e Ca2+.
OBJETIVOS: Verificar se a diminuição observada na concentração de Ca2+ citoplasmático em conseqüência à expressão do trocador, afetaria ou não o crescimento
celular, uma vez que é sabido que o Ca2+ está envolvido em processos relacionados com a diferenciação e proliferação celular. Paralelamente, investigar o efeito
relaxante de estômagos isolados de camundongos normal ou com decepção do receptor B1 ou do receptor B2 das cininas, em resposta a nitroprussiato de sódio (NPS),
uma vez que a bradicinina (BK) e a DesArg9bradicinina (DesArgBK) não induziram relaxamento mas somente contração neste tecido (manuscrito em preparação).
MÉTODOS: Os níveis de Ca²+ livre intracelular foram determinados usando indicador fluorescente (Fura II – acetoximetil éster, 5µM). Para estudar a proliferação celular
das células CHO-AT1 e CHO-AT1 transfectadas com o trocador Na+/Ca2+ foi feita a contagem de células em câmara de Neubauer. Registros isométricos, da variação
de tensão do fundo de estômago de camundongos, submetidos à tensão de 0,5 g, foram obtidos por meio de um transdutor de força.
RESULTADOS: Foi observado pelo microfluorimetro que as células CHO-AT1 sem o trocador Na+/Ca2+ apresentam o Ca2+ citossólico, detectado pelo fura red (1 µM),
e o Na+ pelo indicador sódio green (10 µM), distribuídos homogeneamente, sem predominância de um deles, enquanto a linhagem de células CHO com o trocador
Na+/Ca2+, se caracterizou por apresentar concentração inicial de Na+ nitidamente predominante sobre a do Ca2+. A concentração intracelular basal de Ca2+,
determinada em células CHO-AT1 foi maior (360 nM) que nas células co-expressando o trocador Na+/Ca2+ (90 nM), confirmando as imagens observadas. Quanto ao
crescimento celular, na linhagem de células CHO-AT1 sem o trocador após 24 h de incubação em meio contendo soro, observou-se um aumento de 209 % (Nº inicial de
células To, 5,5 x 104 células) enquanto a linhagem contendo o trocador foi 159% (To, 5,5 x 104 células). Os resultados sugerem uma correlação entre o nível intracelular
de Ca2+ e crescimento celular, dando destaque ao papel do trocador Na+/Ca2+ na regulação do mesmo. Quanto ao efeito de nitroprussiato de sódio sobre as respostas
mecânicas induzidas no fundus de estomago de camundongos normais (WT) e deficientes em receptores B1 ou B2 de cininas, curvas de relaxamento forneceram a
potencia (EC50) que foram, respectivamente, 29 nM e 11 nM, na ausência e presença do inibidor da fosfodiesterase (zaprinast, 100 nM) para WT; 29,5 nM e 34 nM para
o nocaute B1 e 3,5 nM e 3,4 nM para o nocaute B2. Esses dados indicam que no nocaute B2 o estomago isolado tem a sensibilidade ao nitroprussiato de sódio,
comparável a do WT, enquanto no nocaute B1, a potencia foi menor. Interessante observar que o zaprinast não afetou o efeito induzido pelo NPS nos animais nocaute
B1.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: Os resultados obtidos com a concentração intracelular de Ca2+ determinada pelo fura-II, e o índice de crescimento, comparando-se as
linhagens de células CHO sem e com a expressão do trocador Na+/Ca2+ sugeriram que pode haver uma correlação entre o menor índice no crescimento da linhagem
celular expressando o trocador e a concentração intracelular de Ca2+. Essa correlação entre a concentração de Ca2+ e o crescimento das células CHO deverá ser
melhor investigada, determinado-se a incorporação de 3H-timidina, indicativa de síntese de DNA. Quanto ao efeito do NPS, a falta de efeito do inibidor da fosfodiesterase
sugere que a decepção do receptor B1 mas não do B2 levou a inibição dessa enzima, reduzindo o tônus basal pela previa ativação do mecanismo de relaxamento,
causando inibição da resposta ao NPS.
APOIO FINANCEIRO: CNPq e FAPESP.
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Resumo:
Introdução e Objetivo: A LDL modificada está envolvida no desenvolvimento da aterosclerose, uma coronariopatia de importância social e econômica. Sua participação
nesta patologia envolve mecanismos celulares e humorais. Os autoanticorpos circulantes produzidos contra a LDL modificada têm sido estudados usando-se (como
antígenos) peptídeos sintéticos com sequências derivadas da apolipoproteína B-100 (apoB-100), componente protéico da LDL, ou modelos, como a LDL oxidada (oxLDL).
Nosso objetivo neste projeto foi de relacionar dados estruturais com os correspondentes dados de atividade biológica. Como a oxidação da LDL também leva à
fragmentação da partícula nativa, nossa proposta é caracterizar quimicamente a LDL e os fragmentos da oxLDL, observar sua ação sobre plaquetas e obter sua separação
por eletroforese capilar. Entre as propriedades físicas e físico-químicas de interesse para estudar a LDL e a oxLDL estão o tempo de retenção em cromatografia (exclusão
molecular e troca aniônica), propriedades espectrofotométricas, massa ‘molecular’ relativa e microscopia.
Materiais e Métodos: A fonte de LDL foi plasma obtido de doador voluntário humano (Hemocentro do HSP, Disciplina de Hematologia e Hemoterapia, Depto de Medicina
da UNIFESP) e mantido em freezer (-40 oC, em presença de CPDA) até o momento do uso.
O plasma foi descongelado gradualmente em banho de gelo com água e ultracentrifugado (4 oC, com inibidores de proteases; Hitachi CP70G, rotor RP65T, 60.000 rpm)
seqüencialmente em solução de KBr (d = 1,019 g/ml, 6 h) para separar a VLDL (superficial), e a porção mais densa em outra solução de KBr (d = 1,063 g/ml, 10 h) para
separar a LDL (superficial) da HDL.
A LDL assim obtida foi dialisada (4 oC, PBS 0,05 M e EDTA 0,01%, pH 7,4, 48 h) e seu conteúdo de proteína (apolipoproteína B-100, apoB-100) foi dosado pelo método
de Bradford (BioRad; microplacas) contra uma curva padrão (l = 540 e 620 nm) para albumina (2.000 µg/ml).
A LDL (1 mg/ml, 1 ml) foi novamente dialisada (4 oC, PBS 0,05 M, pH 7,4, 24 h), e oxidada com CuSO4 (20 mM, 37 ºC, 18 h). A reação foi finalizada com a adição de
EDTA (54 mM, 18,5 µl). O produto foi analizado em espectrofotômetro (Hitachi U-3210, l = 234 nm) contra o material não incubado.
A LDL foi filtrada (0,45 mm, Millex, Millipore) e analisada em coluna de exclusão molecular (Superdex 200HR - FPLC, Pharmacia) equilibrada (0,5 ml/min) com PBS (pH
7,4). Além disso, a LDL também foi analisada em coluna de troca aniônica (Resource Q - FPLC, Pharmacia, equilibrada com Tris-HCl 0,01 M, pH 7,4, 1 ml/min; eluída
com NaCl 1 M em gradiente linear até 42% de NaCl, em 47 min, seguido de outro gradiente de 42-100% de NaCl, de 47 a 52 min. As eluições foram monitoradas por
absorção de luz UV (l = 280 nm).
Os testes de agregação plaquetária espontânea e induzida por colágeno estão sendo feitos em plasma rico em plaquetas. A análise por eletroforese capilar será feita
em solução ternária contendo tampão, acetonitrila e SDS. A caracterização antigência da oxLDL será feita em placas para ELISA sensibilizadas com a oxLDL, bloqueadas
com gelatina. Soro de pacientes hipercolesterolêmicos serão usados na detecção dos elementos antigênicos da oxLDL.
Resultados: Plasma humano foi ultracentrifugado diferencialmente, permitindo separar a VLDL (dVLDL = 0,95-1,006 g/ml), LDL (dLDL = 1,019-1,063 g/ml) e HDL (dHDL
= 1,063-1,210 g/ml). Depois de remover o excesso de KBr, a LDL teve sua concentração determinada em termos do conteúdo de apoB.
Após remoção do EDTA por diálise, a LDL foi oxidada com íons cobre. Ao final do tempo de reação, o EDTA foi reintroduzido para remover os íons de cobre da solução.
A absorção de luz UV monocromática com energia específica permitiu evidenciar a formação de dienos conjugados típicos dos produtos de peroxidação lipídica que
surgem na formação da oxLDL.
A análise cromatográfica mostrou que a oxidação gera fragmentos com massa molecular menor que a da LDL, com maior carga líquida negativa superficial.
Os testes de agregação plaquetária ainda estão em andamento, mas sugerem que a oxLDL (2 ug/ml) agiu sobre plasma rico em plaquetas inibindo sua agregação,
quando estimulada por colágeno.
As análises eletroforética e imunogênica estão em andamento.
Conclusões: Os dados disponíveis de aumento das cargas negativas superficiais na oxLDL são compatíveis com o bloqueio dos resíduos de lisina na superfície da LDL.
Auxilio financeiro: CNPq e Fapesp.
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Resumo:
Nos últimos anos, as células da glia deixaram de ser vistas como tendo apenas funções de preenchimento de espaço, suporte e defesa. Um crescente número de
evidências sugere que as células da glia desempenham um papel ativo no desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso central (SNC). Células da glia secretam
fatores de crescimento, componentes da matriz extracelular e fatores tróficos que regulam a diferenciação, maturação e sobrevivência de neurônios. O objetivo deste
projeto é estudar fatores expressos pelas células da glia que afetem neurônios tanto em situações fisiológicas quanto em situações patológicas. O modelo utilizado neste
estudo é o cerebelo de camundongos, onde existe uma íntima relação entre as células da glia e os neurônios. A influência de fatores secretados por células da glia na
extensão de axônios de precursores neuronais de cerebelo foi estudada in vitro, num ensaio desenvolvido por nós. Nesse ensaio, precursores de células granulares,
principal tipo de neurônio do cerebelo, foram mantidos em cultura na presença de meio condicionado por células da glia, enquanto que o grupo controle recebeu meio
de cultura fresco. O procedimento foi feito com células de animais de 3, 6 e 9 dias pós natal (P3, P6 e P9). Observamos um aumento no tamanho dos processos dos
neurônios que receberam meio condicionado quando comparado àqueles que receberam meio fresco. Tal incremento foi igualmente notado em todas as idades, sendo
que a extensão dos processos neuronais foi duas vezes maior nos neurônios que receberam meio condicionado. Nesses mesmos experimentos, as células que migraram
para fora dos agregados celulares foram contadas e não observamos diferenças entre culturas tratadas ou não com meio condicionado. Sendo assim, pode-se dizer que
as células da glia secretam fatores que são importantes para o crescimento axonal, mas não para a mobilidade celular. Com o objetivo de estudarmos a participação das
células da glia em processos patológicos, desenvolvemos um ensaio de injúria in vitro, baseado no ensaio de “fechamento de ferida” realizado com fibroblastos. Para
esse estudo foi realizada co-cultura de precursores de neurônios e de células da glia de camundongos P9. Após um dia de cultura, foi realizada a remoção de células
em uma faixa de cerca 300-400µm de largura. A análise da dinâmica de fechamento da ferida mostrou que, em aproximadamente 7 dias, cerca de 80% do espaço aberto
pela remoção das células estava preenchido por células da glia. Iniciamos, então, o estudo dos possíveis fatores envolvidos com o fechamento da ferida in vitro, que
corresponderia à formação de uma cicatriz no SNC in vivo, conhecida como cicatriz glial. Dados da literatura mostram que óxido nítrico (NO) é um dos fatores liberados
pelas células da glia em resposta a uma injúria. Com base nesses dados, investigamos a participação de NO no fechamento da ferida in vitro utilizando inibidores de NO
sintases (NOS). Células tratadas com L-NAME (inibidor da isoforma endotelial da NOS, eNOS) não apresentaram diferença em relação ao controle quanto ao tempo de
fechamento da ferida. Já o tratamento com aminoguanidina (inibidor da isoforma induzível da NOS, iNOS) levou ao fechamento da injúria mais lentamente. Após 7 dias
de injúria, o fechamento do espaço foi de apenas 43%. Esses dados sugerem que a indução de iNOS esteja envolvida no processo de resposta à injúria no SNC. Nossos
resultados indicam que as células da glia cerebelares sintetizam fatores solúveis que estão envolvidos tanto no desenvolvimento normal dos precursores neuronais
cerebelares quanto nos processos de resposta à injúria.
Participantes:

Maria Emilia de Oliveira Brenha Ribeiro, Hugo Pequeno Monteiro, Marimélia Aparecida Porcionatto

Título:

Clonagem do ´´core´´ protéico do proteoglicano de heparina do molusco Anomalocardia brasiliana

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Negrão e Silva, J.R.S.; Barreto, S.R.M.; Nader, H.B.; Dietrich, C.P.; Toma, L.
João Renato Souza Negrao e Silva
Leny Toma - UNIFESP - Bioquímica / Biologia Molecular

Resumo:

Clonagem do “core” protéico do proteoglicano de heparina do molusco Anomalocardia brasiliana.
O presente estudo visa a investigação de clones de cDNA que codificam para o “core” protéico do proteoglicano de heparina, conhecido como Serglicina. Uma biblioteca
de cDNA foi previamente construída em fago lambda (l) a partir de RNA mensageiro extraído do molusco Anomalocardia brasiliana. Estudos prévios do laboratório já
haviam detectado e caracterizado a presença de heparina nesse invertebrado (Dietrich et al., 1985; Santos, EA, 1997). Trabalhos na literatura descrevem a presença de
um “core” protéico bastante peculiar neste proteoglicano, composto por uma região altamente repetitiva de serina alternada com glicina, origem do nome Serglicina
(Stevens et al., 1989). Este proteoglicano já foi clonado e sequenciado em mastócito de medula óssea de camundongo (Avraham et al.,1989), bem como de basófilos de
leucemia de ratos (Avraham, 1988 ), e promielócitos de leucemia humana (Stevens, et al., 1988 ).O presente projeto se encontra em fase de investigação de clones de
interesse na biblioteca de cDNA em lambda. Para isso, optamos investigar os clones amplificando diretamente a biblioteca por PCR (Reação de Polimerase em Cadeia).
Primers foram desenhados, analisando-se inicialmente as sequências de aminoácidos mais conservadas das proteínas clonadas de camundongo, rato e humano,
levando-se em consideração ainda, os aminoácidos menos degenerados possíveis. Frente à impossibilidade de evitarmos sequências altamente degeneradas, os primers
foram baseados na sequência de camundongo (Avraham et al., 1989). Na reação de PCR, além dos primers específicos, M3 e M5, primers que flanqueam o vetor foram
utilizados em diferentes combinações (M3-M5, M3-T7, M3-SP6, M5-T7, M5-SP6) . Após o PCR utilizando a biblioteca, uma banda bastante nítida foi observada com os
primers M3-M5 e M3-T7, demonstrando que é possível que a biblioteca contenha clones representando o proteoglicano Serglicina. A banda foi recortada do gel e está
sendo sequenciada. Uma vez confirmada a presença de clones positivos, as mesmas condições de PCR serão utilizadas para obtermos o isolamento do clone para o
proteoglicano de heparina.
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Resumo:

O Triatoma infestans é um inseto exclusivamente hematófago e vetor da doença de Chagas. Sua saliva apresenta anticoagulantes, inibidores de agregação plaquetária,
apirases, proteases, inibidores de canal de sódio assim como uma proteína formadora de poro em bicamadas lipídicas. Esta última tem atividade lítica para vários tipos
celulares e é denominada de trialisina. Com o objetivo de entender o mecanismo de ação da trialisina o nosso laboratório tem procurado obter esta proteína a partir de
sua expressão em sistemas heterólogos. Em virtude de sua toxicidade, não temos tido sucesso na expressão da trialisina recombinante em sistemas bacterianos. Neste
projeto nos propomos a inserir a trialisina em vetores apropriados para expressá-la na levedura Pichia pastoris, a qual produz proteínas recombinantes solúveis,
secretadas no meio de cultura. Três construções do gene da trialisina foram feitas, uma contendo apenas a pró-trialisina, outra da pró-trialisina com uma cauda de
histidinas, e a terceira correspondendo à pró-trialisina em fusão com glutationa S-transferase (GST). Esses genes foram amplificados por PCR utilizando como molde
plasmídeos contendo diferentes construções do gene de trialisina e inseridos nos plasmídeos de expressão de P. pastoris pPIC9 e pHIL-S1. Esses plasmídeos carregam
um gene que permite às leveduras crescerem na ausência de histidina. As construções obtidas foram linearizadas e utilizadas para eletroporar e transformar as leveduras.
Após quatro dias, clones recombinantes foram selecionados, inicialmente por permitir crescimento conferir auxotrofia à histidina, e depois pela presença do plasmídeo
correto por analise em gel de agarose do produto de PCR esperado. Os clones contendo as diferentes formas de pró-trialisina estão sendo testados para expressão da
proteína recombinante.
Participantes:
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Resumo:

Células endoteliais expostas à heparina aumentam a síntese de um heparam sulfato (HS) antitrombótico presente na superfície celular, assim como liberado para o meio.
O aumento da síntese do HS pode ser observado utilizando células endoteliais mas não células musculares lisas. Este efeito é mostrado também por compostos
semelhantes à heparina e outras drogas antitrombóticas (Nader et al., Curr. Pharm. Des. 10: 955-66, 2004). Muitas evidências mostram que heparinas, heparinas de
baixo peso molecular, pentassacarídeo de heparina e alguns compostos semelhantes à heparina, como oligossacarídeo C3, PI-88 (fosfossulfomanana), HS de pâncreas
bovino e suíno, fucanas sulfatadas de Spatoglossum schröederi e defibrotides (polidesoxirribonucleotídeos de fita simples) exibem atividade antitrombótica em diferentes
modelos animais (Nader et al., Braz. J. Med. Biol. Res. 34: 699-709, 2001). No presente trabalho, os resultados mostram diferenças entre os compostos semelhantes à
heparina e outras drogas antitrombóticas em relação às atividades antitrombótica, anticoagulante e hemorrágica quando comparadas à heparina. O HS de pâncreas
bovino e fucanas sulfatadas de Spatoglossum schröederi mostram uma ação antitrombótica significante mas não atividade hemorrágica (Rocha et al., Plant Med. 71:
379-81, 2005). Assim torna-se interessante testar se esses compostos ligam-se às células endoteliais e musculares lisas em cultura. Os resultados obtidos mostram que
todos os compostos competem com a heparina pela ligação de maneira dose dependente. Isto foi demonstrado utilizando microscopia confocal e ensaio de fluorescência
baseado na utilização de estreptavidina conjugada com Europium. Estes resultados sugerem que, a despeito das diferenças na estrutura química, há um mecanismo
comum para o efeito desses diferentes compostos, como agentes antitrombóticos e nenhuma correlação com as atividades anticoagulante e hemorrágica.
(CNPq, CAPES, FAPESP)
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Resumo:
Nos últimos anos, a incidência do melanoma maligno vem aumentando numa taxa muito superior à de todos os outros tumores sólidos. Além disso, ao contrário de outros
tipos de câncer, os melanomas afetam uma população relativamente jovem e são, na maioria dos casos, altamente metastáticos e resistentes à terapia. A compreensão
dos mecanismos moleculares envolvidos na carcinogênese deste tumor, até agora pouco esclarecidos, poderá trazer novas possibilidades terapêuticas.
Desenvolvemos um modelo experimental de transformação celular onde linhagens de melanoma mais (Tm1 e Tm5) e menos agressivas (4C3,4C11) foram estabelecidas
através do bloqueio seqüencial da adesão ao substrato de uma linhagem imortalizada de melanócitos murinos não tumorigênicos (melan-a). A perda da adesão celular
como o agente causador da transformação sugere que mecanismos epigenéticos tenham um papel importante neste processo. O propósito deste trabalho foi estudar
possíveis alterações em componentes do ciclo celular e seu possível envolvimento na regulação da metilação do DNA, um dos mecanismos epigenéticos mais estudados.
Em melanomas é muito freqüente a perda da expressão de produtos supressores de tumor do locus INK4a/ARF, p16INK4a e p19ARF. Análises por Western Blot,
imunofluorescência indireta e RT-PCR demonstraram que, ao contrário dos melanócitos melan-a, que expressam p19ARF no nucléolo, as linhagens de melanoma
agressivas (Tm1 e Tm5) não expressam esta proteína. Linhagens de melanoma pouco agressivas (4C3 e 4C11) apresentam-se heterogêneas quanto a expressão de
p19ARF, com células negativas para esta proteína e células expressando p19ARF no nucléolo. Segundo dados da literatura, p19ARF se liga a Mdm2 e o seqüestra no
nucléolo, liberando a regulação negativa de p53 imposta por Mdm2. De fato, observamos que a linhagem não tumorigênica que expressa p19ARF, expressa p53, ao
passo que as linhagens de melanoma que perdem a expressão de p19ARF, expressam baixos níveis de p53 e tem um aumento bastante significativo na expressão de
Mdm2, supondo que a perda de expressão de p19ARF levaria ao aumento da expressão de Mdm2 que, como já observado na literatura, causa a conjugação da proteína
p53 com ubiquitina, o transporte citoplasmático de p53 e sua degradação no proteossoma.
A expressão de RNAm para as diferentes DNA metiltransferases (DNMTs), avaliada por RT-PCR, mostrou-se bastante alterada ao longo da transformação dos
melanócitos melan-a, indicando o envolvimento da metilação de DNA neste processo. Pouco se sabe sobre os mecanismos que regulam a expressão e/ou atividade das
DNMTs. Dados recentes colocam p53, Rb e PCNA entre as moléculas com potencial ação regulatória sobre as DNMTs. Através de análises por imunofluorescência
indireta, observamos um aumento na expressão de PCNA nas linhagens de melanoma. Nenhuma diferença foi encontrada na expressão da proteína Rb. Ensaios de
imunoprecipitação de cromatina (ChiP) e de proteínas estão em andamento em nosso laboratório com o objetivo de identificar a participação de componentes do ciclo
celular na regulação das DNMTs ao longo da transformação de melanócitos induzida por bloqueio de adesão ao substrato.
Uma vez que a metilação de DNA é um mecanismo de regulação da expressão gênica, é possível que, neste modelo, este evento epigenético tenha sido determinante
na aquisição de um padrão de expressão gênica compatível com o fenótipo transformado, e que alterações em componentes do ciclo celular tenham contribuído com a
regulação das DNMTs.
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Resumo:
A Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) é o principal agente bacteriano causador de diarréia aguda em crianças de países em desenvolvimento. Entre os fatores de
virulência mais relevantes encontra-se a intimina que é uma proteína de 94 kDa presente na membrana externa da bactéria e necessária para que haja a adesão íntima
entre a bactéria e a célula do hospedeiro. Diversas intiminas, designadas ´´alfa´´, ´´beta´´, ´´gama´´,´´dhelta´´ e ´´épsilon´´, têm sido identificadas apresentando diferenças
antigênicas. Visando o desenvolvimento de métodos diagnósticos mais eficientes e baratos, o presente projeto tem como objetivo estudar a especificidade de anticorpos
presentes no soro de crianças com diarréia e saudáveis com relação as diferentes intiminas.
Foram coletadas 53 amostras de fezes de crianças menores de 5 anos com diarréia provenientes de creches da cidade de Osasco. As amostras foram encaminhadas
ao Laboratório de Infecções Entéricas da Disciplina de Gastroenterologia Pediátrica, para realização da coprocultura. Após cultivo em em ágar MacConkey foi feita a
identificação bioquímica, sorológica e molecular das amostras de E. coli isoladas nas fezes. Para a identificação bioquímica foram utilizados os meios EPM, MILI e Citrato
de Simmons. Para a identificação sorológica foram utilizados antissoros polivalentes e monovalentes anti-EPEC. A identificação molecular foi feita através de um PCR
multiplex aplicado diretamente nas fezes utilizando um kit de extração do DNA bacteriano adquirido comercialmente. O PCR multiplex foi desenvolvido para detectar
conjuntamente as cinco categorias de E. coli diarreiogênica: E. coli enteropatogenica (EPEC), E. coli enteroagregativa (EAEC), E. coli enterotoxigenica (ETEC), E. coli
enteroinvasora (EIEC) e E. coli produtora de toxinas de Shiga (STEC). Este PCR multiplex utiliza sete conjunto de primers: eae e bfpA para EPEC, aggR para EAEC, ST
e LT para ETEC, ipaH para EIEC e Stx para EHEC.
Foram estudadas 265 amostras de E. coli isoladas no meio de MacConkey e identificadas bioquimicamente. Nenhuma das amostras de E. coli aglutinou qualquer um
dos antissoros testados. Através do PCR multiplex foram identificadas 11 amostras de E. coli diarreiogênica: sete EPEC, três EAEC e uma EIEC.
Foram coletados soros das 7 crianças com EPEC, e o efeito destes quanto a inibição de adesão das amostras a células HEp-2 estão sendo estudados.
Participantes:
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Resumo:

Introdução: Glicoesfingolipídeos (GSLs) são estruturas encontradas principalmente na camada externa da membrana plasmática de células eucarióticas de animais,
plantas, fungos e parasitas. São moléculas importantes na interação célula-célula, célula-matriz e estão também associadas a eventos de interação, crescimento e
desenvolvimento celular.
Objetivos: Extrair e isolar GSLs neutros e acídicos de cérebro de camundongos BALB/c e analisar, através de diversos métodos imunoquímicos, utilizando os anticorpos
monoclonais (mAbs) MEST-1, específico para resíduos de beta-galactofuranose; MEST-2, específico para glucosilceramida contendo ácido graxo 2-hidroxilado e MEST3, específico para o glicoepitopo Man alfa1 3Man alfa1 2R.
Materiais e Métodos: Cérebros de 10 camundongos BALB/c, cedidos pelo Biotério do INFAR, foram removidos, lavados com PBS e pesados. Os glicoesfingolipídeos
(GSLs) foram extraídos três vezes com uma mistura de isopropanol:hexano:água (IPA:HEX:H2O; 55:20:25; v/v/v) e duas vezes com clorofórmio:metanol (C:M; 2:1; v/v).
O material foi seco em rotaevaporador, ressuspenso em água destilada e dialisado ´´overnight´´ a 4oC, contra água bidestilada. GSLs acídicos e neutros de cérebro
foram fracionados por cromatografia em coluna de DEAE-Sephadex A-25, previamente equilibrada com o solvente clorofórmio:metanol:água (solvente A 30:60:8; v/v/v).
Os componentes neutros foram eluídos com o solvente A e os componentes acídicos foram eluídos com 0,5M de acetato de sódio em metanol. Os GSLs neutros foram
fracionados em uma coluna de Sílica-Gel 60 previamente equilibrada com clorofórmio e eluídos por um gradiente de clorofórmio:metanol (9,8:0,2; 9,7:0,3; 9,6:0,4; 9,5:0,5;
9,0:1,0; 8,0:2,0; 7,0:3,0; 3,0:7,0; v/v), os componentes mais hidrofílicos foram eluídos com uma mistura de isopropanol:hexano:água (55:20:25; v/v/v). As frações obtidas
com diferentes concentrações de C:M e IPA:HEX:H2O, foram secas em rotaevaporador, ressuspensas em C:M 2:1 e analisadas por cromatografia delgada de alta
resolução (HPTLC). A analise do perfil dos GSLs totais, bem como das frações contendo GSLs neutros e GSLs acidicos de cérebro de
camundongo foi realizada por HPTLC utilizando o solvente C:M:CaCl2 0,02% (30:60:10; v/v/v), os GSLs foram visualizados por coloração com orcinol ou resorcinol. A
reatividade dos GSLs extraídos foi analisada por imunocoloração de placas de HPTLC, utilizando os mAbs MEST-1, MEST-2 e MEST-3. A placa de HPTLC foi inicialmente
bloqueada com polimetacrilato 0,5% em éter de petróleo por um minuto e com albumina bovina sérica (BSA) 5% em PBS com azida por uma hora. Em seguida a placa
de HPTLC foi incubada seqüencialmente com o mAb primário (MEST-1, MEST-2 ou MEST-3),´´overnight´´, com o anticorpo de coelho anti-IgG de camundongo (diluído
1:500 em BSA 1%) por 2 horas, e finalmente incubado com proteína A marcada com 125I(2x106 cpm/50mL de BSA 1% em PBS com azida) por uma hora. Entre as
diferentes etapas a placa de HPTLC foi lavada 3 vezes com PBS. As bandas reativas com o mAbs MEST-1, MEST-2 ou MEST-3 foram visualizadas após radioautograma
da placa de HPTLC. As bandas reativas foram comparadas quanto às suas migrações cromatográficas em relação a diferentes GSLs padrões.
Resultados e Conclusões: Os estudos imunoquímicos com o mAb MEST-1 e MEST-2 não detectaram a presença de GSLs contendo resíduos terminais de betagalactofuranose ou glucosilceramida contendo ácido graxo 2-hidroxilado em cérebro de camundongos. No entanto, análises imunoquímicas com mAb MEST-3 mostraram
a presença, em cérebro de camundongos, de um glicolipídeo acídico com migração cromatográfica em HPTLC similar a sulfatídeo, reativo com este mAb. Estes resultados
são relevantes, pois até o momento não há a descrição de compostos apresentando a estrutura Man alfa1 3Man alfa 2R em mamíferos. Este glicoconjugado está sendo
purificado em larga escala visando identificar a estrutura do composto reativo com o mAb MEST-3. Estes estudos poderão contribuir para a caracterização de um
glico(esfingo)lipídeo acídico não descrito previamente em mamíferos.
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Resumo:

Introdução: A Oftalmopatia de Graves (OG) é uma doença autoimune freqüentemente associada ao hipertiroidismo causado pela Doença de Basedow-Graves. Tal
doença caracteriza-se por proptose ocular associada a sinais e sintomas inflamatórios como edema e hiperemia das pálpebras, dor à movimentação ocular, sensação
de areia nos olhos, diplopia e, nos casos mais graves com perda de visão devido à ulceração da córnea ou por compressão do nervo óptico. Tais sinais e sintomas
ocorrem devido a um aumento dos tecidos retrooculares, músculo e gordura, devido ao acúmulo de ácido hialurônico e condroitim sulfato nesses tecidos. Acredita-se
que a OG tenha um curso natural no qual na fase inicial predomina um processo inflamatório agudo o qual evolui com resolução para fibrose. Tal diferenciação é
importante uma vez que a partir dela é que se vai definir o melhor tratamento para um determinado doente: antiinflamatório (corticóide e/ou radioterapia) para aqueles
na fase ativa, e cirurgia para aqueles que apresentarem fibrose. Infelizmente, na prática clínica é virtualmente impossível definir em qual fase se encontra um determinado
doente. Tendo em vista que a glândula lacrimal se localiza dentro da órbita fizemos a hipótese de que também esteja sujeita aos mesmos estímulos imunológicos que
os demais tecidos orbitários e que possa estar sintetizando glicosaminoglicanos em excesso. Material e métodos: Neste piloto foi colhida lágrima de indivíduos normais
do nosso laboratório usando uma fita de Schirmer por 5 minutos. O papel foi seco à temperatura ambiente e mantido a –20 C até a análise. A fita foi cortada e colocada
em tubos eppendorf de 1,5 ml ao qual foi adicionada 500 microlitros de água destilada. Os tubos foram agitados e, a seguir, centrifugados 10.000 x g, 30 minutos. A
solução obtida teve a concentração de proteína determinada por colorimetria (Comassie) e o ácido hialurônico determinado por método previamente descrito (Martins et
al., Anal Biochem 2003). Resultados: Amostras colhidas de ambos os olhos de dois voluntários saudáveis mostraram uma concentração de ácido hialurônico de 32-104
ng/mL. Os testes preliminares indicam que é possível extrair o ácido hialurônico a partir das fitas de Schirmer e que talvez tal medida seja útil no estudo dos pacientes
portadores da OG. Estão em andamento coletas de lágrima de indivíduos normais em diferentes períodos do dia e em dias diferentes para sabermos as variações
individuais de tal macromolécula na lágrima. Ainda, pacientes portadores de OG acompanhados no ambulatório de Órbita da UNIFESP estão sendo avaliados e a lágrima
colhida e estocada para análises futuras.
Financiamento: CNPQ, FAPESP; bolsa IC- CNPq
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Resumo:
A psoríase é uma dermatose caracterizada por lesões inflamatórias crônicas da pele. Fatores genéticos, estresse, exposição ao frio, uso de certos medicamentos e
ingestão alcoólica estão envolvidos no aparecimento e evolução da doença. Seu diagnóstico é geralmente clínico, mas pode ser confirmado por biópsia. Recentemente
foi demonstrado que a enzima conversora de angiotensina I (ECA) é um importante mediador da resposta inflamatória da pele. Além disso, evidencias crescente indicam
que pacientes tratados com inibidores da ECA tem suas lesões psoriaticas exacerbadas. O objetivo do nosso trabalho foi monitorar a atividade da ECA em pacientes
com psoriase dosando a enzima em amostras de tecido normal, lesões psoriáticas e soro. As amostras de tecido foram obtidas no Instituto da Pele, após aprovação do
Comitê de Ética. Os tecidos foram homogeneizados em solução de NaCl 0.9% contendo 0.01 % de tween 20. Os homogenatos foram centrifugados (1000g, 10 minutos)
e os sobrenadantes congelados a –20o C. A atividade de ECA foi determinada pela hidrólise do peptídeo com supressão intramolecular de fluorescência Abz-YRK(Dnp)POH, onde o grupo Abz (ácido orto-aminobenzoico) é o grupo fluorescente e o Dnp (dinitrofenil) é o grupo apagador. A hidrólise do substrato foi monitorada, diretamente
na cubeta do fluorimetro, em tampão Tris-HCl 100 mM contendo NaCl 50 mM e ZnCl2 10 µM, pH 7.0. O aumento de fluorescência devido à hidrólise do substrato foi
detectado em espectrofluorímetro Hitachi F-2000.Foi observado que dos 17 pacientes que participaram do estudo, 15 apresentaram atividade de ECA diminuída nas
lesões psoriáticas, em relação ao tecido normal. Além disso, verificamos o efeito sistêmico da atividade da ECA, obtido pelas dosagens em soro de 8 pacientes com
psoríase, dentre os quais 6 pacientes apresentaram uma atividade de ECA normal quando comparadas com padrão Sigma de plasma humano normal. Os resultados
evidenciam o envolvimento da enzima conversora de angiotensina I (ECA) nas lesões psoriáticas, indicando uma relevante importância na mediação local da resposta
inflamatória da pele. A realização deste estudo pode contribuir para um melhor entendimento da participação enzimática específica da ECA sistêmica e local, e ainda
auxiliar no desenvolvimento de drogas que controlem esta dermatose.
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Resumo:

O processo inflamatório é primeiramente uma resposta dos tecidos vascularizados a agressões físicas, químicas ou biológicas. É caracterizado pelo aumento local do
fluxo sanguíneo, exudação de proteínas do plasma, migração e ativação de leucócitos acompanhado de efeitos gerais. A enzima conversora da angiotensina I (ECA)
participa do processo inflamatório degradando bradicinina, que é um dos mediadores desse processo. O objetivo do nosso trabalho foi dosar a ECA em soro e exudato
inflamatório de camundongos machos e fêmeas provenientes de linhagens de alta ou baixa resposta à inflamação para verificar se existe uma diferença na atividade
desta enzima entre as linhagens. As amostras de soro e exudato inflamatório de camundongos foram preparadas no laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan.
A atividade de ECA foi determinada utilizando o substrato com supressão intramolecular de fluorescência, Abz-YRK(Dnp)P-OH. O aumento de fluorescência devido à
hidrólise do substrato foi continuamente registrado em espectrofluorímetro com fenda de excitação ajustada para 320 nm e emissão 420 nm. Os valores obtidos foram
convertidos em atividade específica (nmoles/min.ml), após a determinação da quantidade de proteína da amostra. A especificidade do ensaio foi determinada pela
inibição com lisinopril. Foram dosados 60 soros e 16 amostras de exutados inflamatórios. Os resultados obtidos sugerem que não existe uma diferença significativa da
atividade da ECA entre os camundongos provenientes de linhagem de alta ou baixa resposta à inflamação. Entretanto, pudemos observar que em ambas as linhagens
a atividade da ECA no soro e exudato inflamatório dos machos foi superior a encontrada nas fêmeas. A análise desses resultados comparativos da atividade de ECA
entre machos e fêmeas direciona os nossos estudos para uma pesquisa mais aprofundada dessa diferença com a perspectiva de avaliá-la em humanos na próxima
etapa deste projeto.
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Resumo:
Os estudantes possuem diferentes preferências na forma de absorver e processar as informações, ou seja, possuem diferentes estilos de aprendizagem. Alguns preferem
trabalhar com informações concretas (fatos, dados experimentais), enquanto outros se sentem mais confortáveis com informações abstratas (teorias, informações
simbólicas e modelos matemáticos). Alguns preferem informações visuais (figuras, diagramas, mapas, esquemas, etc.) enquanto outros preferem explicações verbais.
Alguns gostam de aprender testando coisas novas, observando e analisando o que acontece, outros preferem refletir sobre o que planejam fazer e entender
profundamente antes de concretizar a experiência. É objetivo deste projeto investigar os estilos de aprendizagem de graduandos do primeiro ano do curso médico da
UNIFESP e confrontá-los com a forma de navegação em um programa educacional não-linear na web. O tema escolhido para o programa foi a malária por tratar-se da
principal doença endêmica do Brasil. Os estilos de aprendizagem dos alunos serão identificados por meio de um questionário on-line baseado no modelo FelderSilverman1. Os tópicos abordados no programa educacional são sete: agente etiológico, diagnóstico, epidemiologia, imunologia, vetor e patologia. Em cada tópico o
conteúdo é apresentado sob a forma de texto e texto com imagens, animações e figuras. O aluno poderá escolher como ele prefere ler as informações. Na página
principal do site, os tópicos são representados por ícones dispostos de maneira dinâmica na tela, ou seja, os alunos poderão optar quais tópicos irão acessar, sem que
haja uma seqüência pré-estabelecida de navegação. Para investigar a influência dos estilos de aprendizagem na navegação do programa educacional, os tópicos de
conteúdo ou objetos de aprendizagem, serão associados a marcadores de navegação ao modelo hipertextual, permitindo assim a identificação da trajetória realizada
pelo aluno durante uma sessão de estudo. Para avaliar a eficiência da aprendizagem, alunos voluntários do primeiro ano do curso médico serão submetidos a 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. Até o presente momento, o questionário dos estilos de aprendizagem foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa. O programa educacional está
em fase final de desenvolvimento, sendo que o conteúdo educacional sobre a Malária já foi escolhido, organizado e está sendo disponibilizado em forma e linguagem
adequada para uso por meio da Internet. Também já foram definidos: layout do website do curso e a forma de apresentação dinâmica dos tópicos de conteúdo.
Esperamos ao final desta análise, efetuar uma reflexão sobre novos métodos de ensino seja na educação convencional, seja na educação a distância, assim como
desenvolver novos métodos de ensino e novas formas de oferecer conteúdos referentes à área da saúde para os alunos do ensino superior.
1.

FELDER, R and SOLOMON, B, Index of Learning Styles. North Carolina State University. (http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html). Acessado
em 25/05/2005.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Pequenos roedores não são aptos a manter a temperatura corporal ao nascimento, tornando-se totalmente homeotermos após um período de três a
quatro semanas. É sabido que o tecido adiposo marrom (TAM) exerce papel fundamental na termogênese de mamíferos neonatos. Isso se deve à presença de proteínas
desacopladoras mitocondriais (UCPs), principalmente à UCP1, que dissipam o gradiente de prótons do espaço intermembrana para matriz mitocondrial, sem a formação
de ATP, somente sob forma de calor. Estudos recentes em nosso laboratório demonstraram que a redução no aporte de nutrientes, como ocorre na restrição alimentar
intra-uterina (RAIU), retardam o controle termorregulatório dos filhotes. OBJETIVO: Estudar a expressão da UCP1 no TAM de animais submetidos à RAIU, bem como
sua composição corporal. METODOLOGIA: Após constatada a prenhez, ratas adultas Wistar EPM-1 foram divididas em dois grupos: gestante controle (CON), que
recebeu ração à vontade, e gestante restrita (RES), o qual foi alimentado com 50% da média diária da ração consumida pelo grupo anterior, durante toda a gestação.
Após o nascimento por parto normal, os filhotes foram pesados e sacrificados por decaptação 15 horas após o nascimento para coleta de TAM ou sangue. A glicemia foi
determinada utilizando-se o kit-Glicose GOD-ANA – Labtest. O TAM foi utilizado para extração de RNA por TRIzol®. As carcaças foram utilizadas para análise da
composição corporal, na qual foram medidas as concentrações de gordura, utilizando-se do método de clorofórmio-metanol, e de proteína pelo método de Lowry. Além
disso, parte das carcaças foi utilizada para determinação do percentual de água. RESULTADOS: Dados preliminares indicam uma redução significativa na expressão do
RNAm UCP1 (p<0,05) entre os grupos estudados, uma vez que a relação entre as densidades ópticas da UCP1 e -actina (unidades arbitrárias) no grupo controle (CON)
foi de 1,63 ± 0,15 e de 1,09 ± 0,03 no grupo restrito (RES). O peso médio dos filhotes ao nascimento foi estatisticamente diferente entre os grupos CON e RES (5,8 ±
0,004 e 4,6 ± 0,003, respectivamente), entretanto, a restrição alimentar de 50% não foi suficiente para alterar o número médio de filhotes por ninhada (10,78 ± 0,35 para
CON e 10,58 ± 0,70 para RES). A composição corporal não se alterou significativamente, de modo que a concentração média de proteína foi de 124,75 ± 7,54 mg/g de
carcaça para o grupo CON (n=14) e 125,31 ± 9,08 mg/g para o grupo RES (n=6). Enquanto os níveis médios de gordura foram de 27,21 ± 1,35 mg/g (n=14) e 25,45 ±
2,03 mg/g (n=6), para CON e RES, respectivamente. Do mesmo modo o percentual de água não foi estatisticamente diferente, sendo 84,10 ± 0,33% para CON (n=9) e
85,05 ± 0,39% para RES (n=7). A glicemia média da ninhada se mostrou diminuída nos animais RES (73.09 ± 7,60 mg/dl) (n=7) em relação aos CON (108,82 ± 6,04
mg/dl) (n=15). DISCUSSÃO: A análise dos resultados obtidos para quantificação o RNAm UCP1 mostrou uma expressão diminuída no grupo restrito, sendo uma provável
justificativa para o atraso no controle termorregulatório dos filhotes. Uma vez que a UCP1 é a principal responsável pela produção de calor no TAM, sua expressão
diminuída acarretaria dificuldades no controle termorregulatório, visto que a termogênese encontra-se comprometida ao nascimento. A composição corporal não estaria
relacionada a esse atraso, mesmo com a diminuição do peso dos filhotes, já que ela não se mostrou alterada. Por fim, estudos posteriores serão providos de maior
amostragem para comprovação dos resultados.
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Resumo:
As proteases participam de diversos processos biológicos e do desenvolvimento de inúmeras condições patológicas. Um importante membro dessas enzimas é a elastase
liberada dos neutrófilos, uma serinoendopeptidase que forma um par enzima-inibidor com a a1-anti-tripsina; uma vez não regulada, essa enzima, entre outras atividades,
pode alterar a permeabilidade dos vasos sangüíneos e induzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias. A constatação de que glicosaminoglicanos afetam seletivamente
a atividade de algumas proteínas abriu perspectivas para um melhor entendimento da dinâmica desses processos patofisiológicos, relacionando proteases e seus
inibidores a componentes da matriz extracelular. Os glicosaminoglicanos são heteropolissacarídeos que apresentam, como estrutura básica, unidades alternadas de
hexosamina e de um açúcar não nitrogenado. O objetivo desse trabalho foi, então, determinar a influência de glicosaminoglicanos na atividade amidolítica da elastase e
na sua estrutura secundária. Para se estudar a atividade proteolítica, a enzima (85 nM) foi mantida, na ausência ou presença de glicosaminoglicanos – heparina, heparam
sulfato, dermatam sulfato e uma mistura de condroitim 4- e 6-sulfatos (4,25 µM), em tampão Tris 50 mM pH 8,0, por 5 minutos a 37oC. Logo após do substrato
cromogênico Suc-Ala-Ala-Ala-pNan ter sido adicionado (0,05 a 1 mM), sua hidrólise foi acompanhada pela absorbância em 405 nm e assim foi possível se determinar os
valores das constantes catalíticas da hidrólise. Para se verificar o efeito de glicosaminoglicanos na estrutura secundária da elastase, a enzima (13,6 µM) foi pré-incubada
na ausência ou presença daqueles polissacarídeos (100 µM) por 5 minutos a 370C. O espectro do dicroísmo circular foi obtido em espectropolarímetro a 37 C entre os
comprimentos de onda 185 e 260 nm. A heparina e uma mistura de condroitim 4- e 6-sulfatos melhoraram a eficiência catalítica da elastase 1,2 e 1,4 vezes,
respectivamente (no controle, kcat/KM = 2,07 x 103 M-1 s-1), mas a estrutura secundária da elastase foi pouco modificada pela presença dos glicosaminoglicanos
estudados.
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Resumo:
INTRODUÇÃO - O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, ou da incapacidade deste hormônio de exercer
adequadamente seus efeitos metabólicos, gerando altos níveis de glicose no sangue. Em relação ao DM materno, ocorrendo como um distúrbio metabólico temporário
ou pré-existente, a possibilidade do concepto sofrer conseqüências é bastante significativa. Roedores neonatos são incapazes de exercer total controle da temperatura
corporal, em que participa o tecido adiposo marrom (TAM). Em mamíferos, o TAM é um dos principais efetores termogênicos na fase neonatal, cuja capacidade está
relacionada às proteínas desacopladoras UCP1, UCP2 e UCP3. A UCP1 é a principal responsável pela ação termogênica do TAM, pois permite a difusão passiva de
prótons gerados pela cadeia respiratória. Estudos recentes de nosso laboratório mostraram que o DM tipo 1 materno em ratas, induzido por administração de
estreptozotocina, leva ao atraso no desenvolvimento da capacidade termorregulatória dos filhotes, que apresentaram baixo peso ao nascimento. Este retardo no
desenvolvimento dos processos termorregulatórios pode estar relacionado a um período de latência para a expressão das proteínas desacopladoras, particularmente a
UCP1. OBJETIVOS - Estudar a expressão da UCP1 no TAM de neonatos filhos de mães diabéticas, bem como a composição corporal (conteúdo protéico, lipídico e
percentual de água na carcaça). MATERIAIS E MÉTODOS – Foram utilizados ratos fêmeas Wistar EPM-1 de 3 meses de idade, que foram divididos em grupo controle
(GC), os quais foram tratados com tampão citrato; e grupo diabético (GD), que receberam dose única intraperitoneal de estreptozotocina (60 mg/Kg) em tampão citrato,
para indução do DM. A glicemia foi medida 72 horas depois da indução do DM, sendo consideradas diabéticas as ratas com glicemia 250 mg/dl, que passaram a receber
insulina da dose de 1 unidade/dia/animal, via subcutânea, para que a gestação pudesse ser levada a termo. Os animais do GC receberam solução salina na mesma
dose que a de insulina. Após 15 dias da indução do DM, os animais tiveram sua glicemia novamente medida e, uma vez confirmado o estado diabético, foram submetidos
a acasalamento e teste de prenhez. Durante todo o período gestacional, os animais tiveram a ingestão alimentar e o peso corporal diários medidos. A prole nasceu por
parto normal, sendo sacrificada por decapitação 15 horas após o nascimento. Os tecidos (TAM) foram coletados conjuntamente (pool da ninhada) e homogeneizados,
para que pudesse ser feita a extração de RNA total, com reagente TRIzol®. A concentração de RNA total foi determinada pela leitura em absorbância a 260 nm e sua
integridade avaliada em gel de agarose 1%. A análise da expressão gênica das UCPs foi realizada por RT-PCR, com a utilização do software TINA 2.08 (análise da
densidade óptica). O sangue do tronco dos filhotes, em pool da ninhada, foi coletado, centrifugado e armazenado a – 20 ºC, para determinação da glicemia.
Posteriormente à coleta de sangue, 50% da carcaças foram congelados (– 20 ºC) para determinação da composição corporal (conteúdo protéico – método de Lowry - e
lipídico – método do clorofórmio-metanol); e os outros 50% foram pesados e colocados em estufa a 60 ºC, para a determinação do percentual de água na carcaça.
RESULTADOS – Dados preliminares mostraram que houve uma redução significativa (p<0,05) da expressão do mRNA da UCP1 no GD, em relação ao GC. A média da
relação entre as densidades ópticas da UCP1 e -actina (em unidades arbitrárias) no GC foi de 1.63, e de 1.09 no GD. Em relação à composição corporal, o percentual
médio de água na carcaça foi de 84,10 ± 0,33% (n=9) para o GC, e de 83,79 ± 1,03% (n=2) para o GD, não havendo diferença significativa entre ambos (p>0,05). O
conteúdo médio de proteína foi de 124,75 ± 7,54 mg/g de carcaça (n=14) para o GC, e de 100,43 ± 18,11 mg/g (n=2) para o GD, não se observando diferença significativa
entre os mesmos (p>0,05). O conteúdo médio de gordura foi de 27,21 ± 1,35 mg/g (n=14) para o GC, e de 22,05 ± 1,26 mg/g (n=2) para o GD, também não havendo
diferença significativa entre os grupos (p>0,05). CONCLUSÃO – A composição corporal média dos animais do GD mostrou-se inalterada, quando comparada ao GC.
Sendo assim, o atraso no desenvolvimento dos processos termorregulatórios nos animais filhos de mães diabéticas provavelmente está relacionado à menor expressão
de UCP1 em seu TAM, considerando-a como principal responsável pela produção de calor neste tecido, cujo funcionamento ao nascimento fica assim comprometido.
Entretanto, pelo fato da amostragem estar ainda em número insuficiente para análise estatística adequada, necessita-se de estudos posteriores, a fim da comprovação
de tal hipótese.
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Resumo:

A angiogênese compreende a formação de novos vasos sangüíneos a partir da proliferação e migração de células endoteliais. Existem vários fatores de crescimento que
estimulam a proliferação e migração destas células, dentre eles podemos citar o fator de crescimento de endotélio vascular (VEGF), fator de crescimento básico e ácido
de fibroblastos, respectivamente, FGF-2 e FGF-1, o fator de crescimento tumoral beta (TGF-b), dentre outros. Vários trabalhos da literatura demonstram a importância
da interação das cadeias de glicosaminoglicanos dos proteoglicanos de heparam sulfato com os fatores de crescimento, favorecendo a apresentação, a ligação e a ação
de tais fatores com seus respectivos receptores, conseqüentemente, ativando a angiogênese. Este trabalho tem por objetivo verificar se o fator de crescimento VEGF
pode influenciar na síntese dos glicosaminoglicanos em células musculares lisas e células endoteliais. Entretanto, até o momento investigamos o efeito da expressão do
VEGF em células musculares. Para tais estudos foram utilizadas linhagens estabelecidas de células musculares lisas de aorta de coelho. Tais células foram transfectadas
com o cDNA de VEGF, clonadas em um plasmídeo pcDNA3.1. A síntese de glicosaminoglicanos presentes nas células e secretados para o meio de cultura foi quantificada
através da incorporação de [35S]-sulfato. Os resultados demonstraram que nas células musculares lisas houve redução na quantidade de heparam sulfato e condroitim
sulfato, tanto secretados para o meio de cultura, quanto presentes no extrato celular, após transfecção com o plasmídeo contendo o cDNA de VEGF, comparando-se
com a transfecção das células com o plasmídeo vazio ou células não tranfectadas. Concluímos assim que a expressão do fator de crescimento VEGF em células
musculares lisas de aorta de coelho podem influenciar na síntese dos glicosaminoglicanos. A diminuição na síntese do heparam sulfato e condroitim sulfato em células
musculares lisas transfectadas com VEGF pode ser explicada por um ´´feedback´´ negativo, isto é, o aumento na expressão do fator de crescimento inibe a síntese dos
glicosaminoglicanos, visto que estes intensificam a ação dos fatores de crescimento.
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Resumo:
OBJETIVO: O AMP cíclico (AMPc) é produzido pela enzima adenilil ciclase em resposta à ativação de receptores acoplados à proteína G estimulatória (Gs). Dentro da
célula, participa como segundo mensageiro ativando a proteína quinase dependente de AMP cíclico (PKA) e regulando vários processos celulares. Esta sinalização é
interrompida pela ação de fosfodiesterases intracelulares, que degradam o AMPc no metabólito inativo AMP. Mais recentemente, vários estudos mostraram que o AMPc
pode também ser transportado para o meio extracelular, onde é passível de degradação à AMP e subseqüentemente à adenosina pelas enzimas ectofosfodiesterases e
ecto-5’-nucleotidase. Desta forma, a adenosina produzida pela metabolização extracelular do AMPc poderia produzir efeitos sistêmicos, através da ativação de receptores
de adenosina, também acoplados à proteína G. Esta via de sinalização adquire relevância clínica, tendo em vista que drogas broncodilatadoras (e.g., fenoterol) poderiam
ter seu efeito final modificado pela ação da adenosina em receptores específicos na musculatura lisa pulmonar, causando por exemplo broncoconstrição. Assim, o
objetivo deste trabalho foi determinar se a administração aguda de fenoterol, um agonista de adrenoceptores beta-2 utilizado na terapêutica da asma e de doenças
obstrutivo crônicas, promove aumento plasmático do AMPc e dos seus metabólitos AMP e adenosina.
MÉTODOS: Camundongos machos adultos foram tratados p.o. com fenoterol 10, 20 e 50 mg/kg (n=6) ou veículo. Após 1 hora, os animais foram anestesiados para a
coleta de sangue da aorta abdominal (1 mL) em tubos contendo 50 µl de EDTA 500 mM. As amostras foram centrifugadas a 20.000 x g a 4oC por 15 min para a separação
do plasma, que foi fervido por 10 min. A seguir, as amostras foram novamente centrifugadas por 30 min, e o sobrenadante incubado com 2-cloroacetaldeído 20% por 60
min a 80ºC em tampão citrato 0,1M pH 4,0 para a síntese de derivados fluorescentes de purinas. O conteúdo de ATP, AMP cíclico, AMP e adenosina foi determinado
por HPLC.
RESULTADOS: O tratamento dos camundongos com fenoterol aumentou os níveis plasmáticos de ATP, AMP e AMPc de maneira dose dependente. A quantidade de
AMP cíclico detectada no grupo controle (0,32 ± 0,01 nmoles/mL) foi aumentada para 0,57 ± 0,067 e 1,30 ± 0,034 nmoles/mL após o tratamento com 20 e 50 mg/kg de
fenoterol, respectivamente. O tratamento com fenoterol 50 mg/kg aumentou em quatro vezes a concentração plasmática de AMP quando comparada aos valores obtidos
em camundongos que receberam veículo (0,75 ± 0,11 nmoles/mL). Nesta dose, o fenoterol aumentou em 162% a concentração plasmática de ATP em relação à do
grupo controle (1,92 ± 0,56 nmoles/mL).
CONCLUSÃO: Os resultados mostram que o tratamento de camundongos com fenoterol é capaz de aumentar as concentrações plasmáticas de AMPc, comprovando a
existência do efluxo de AMP in vivo. Além disso, a detecção de AMP no plasma de animais tratados com fenoterol demonstra a participação de ectofosfodiesterases.
Assim, o ATP e o AMPc plasmáticos podem ser subseqüentemente degradados a adenosina, sugerindo que agonistas de adrenoceptores beta-2 e possivelmente outras
drogas capazes de estimular a adenilil ciclase podem ter seus efeitos sistêmicos modificados pela ativação de receptores de adenosina.
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Resumo:

Objetivos: Estudar o papel protetor da vitamina C no estresse oxidativo gerado pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) em células de músculo liso de íleo de cobaia (CMLIC).
A funcionalidade dos receptores celulares foi testada pela mobilização de cálcio induzida pela Angiotensina II (AII). Métodos: Culturas de CMLIC foram subdivididas em
4 sub-grupos, tratados por 24 h: controle, 0,5 mM de vitamina C, 0,5 mM de H2O2 e vitamina C com H2O2. Suspensões de células de CMLIC foram obtidas pela
tripsinização, lavadas e ressuspensas em Tyrode e incubadas com 2 µM de fura 2-AM e 0,02% de ácido plurônico por 2 h. A incorporação do fluoróforo foi acompanhada
no fluorímetro Spex-Fluorog na temperatura ambiente, com agitação constante. A concentração de cálcio intracelular ([Ca2+]i) foi obtida pelo método raciométrico descrito
por Grynkiewcz e cols. (1985). Resultados: Estimulação com AII promoveu resposta bifásica do aumento da [Ca2+]i. A [Ca2+]i basal ficou elevada em relação ao controle
de 10%, no grupo com vitamina C; 95% com H2O2 e 38% com H2O2 + vitamina C. Quando estimulada com AII, a % Ca2+, comparada com o controle foi reduzida em
27% na preparação com vitamina C; 27% na com vitamina C + H2O2 e 37% na somente com H2O2. Conclusões: O H2O2 altera o metabolismo do Ca2+ por alteração
da membrana plasmática e/ou do retículo sarcoplasmático. Por outro lado, a vitamina C tem efeito próprio sobre esta preparação e observou-se um efeito parcialmente
protetor contra a ação oxidante do H2O2.
Participantes:

Ana Luisa Salvador Alvarez, Maria Etsuko Miyamoto Oshiro, Alice Teixeira Ferreira, Sandra Claro

Título:

Efeitos da Csa e da NAC na expressão da iNOS e na síntese de NO em cultura de células da artéria
renal de ratos

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Silva, F.A.; Lessio, C.; Di Tommaso, A.B.G.; Glória, M.A.; Mouro, M.G.; Di Marco, G.S.; Schor, N.; Higa, E.M.S.
Fábio de Assunção e Silva
Elisa Mieko Suemitsu Higa - UNIFESP - Medicina / Nefrologia

Resumo:

INTRODUÇÃO: A ciclosporina A (CsA) é uma droga imunossupressora, largamente utilizada no tratamento da rejeição a transplante de órgãos, que tem sua aplicação
clínica limitada devido aos seus efeitos colaterais. Dentre estes, a nefrotoxicidade é um dos mais importantes e é provavelmente conseqüente a vasoconstrição provocada
pela droga, que por sua vez pode ser devida à diminuição na produção de óxido nítrico (NO), um importante vasodilatador.
Atualmente, existem dados sugerindo que a nefrotoxicidade da CsA poderia ser causada pela excessiva produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e que a
utilização de drogas antioxidantes como a N-acetilcisteína (NAC), um tiol de baixo peso molecular.
OBJETIVO: Avaliar a produção de NO e a expressão da óxido nítrico sintase (NOS) em cultura de células da musculatura lisa da artéria renal de ratos (rVSMC) tratadas
com CsA e/ou NAC.
MATERIAIS E MÉTODOS: Para a cultura de rVSMC utilizamos ratos Wistar machos adultos. As células obtidas foram mantidas em garrafas de cultura e utilizadas entre
a 3ª e a 8a passagens. Foram estudados 7 grupos: controle CsA (CTLCsA), controle NAC (CTLNAC), lipopolissacáride de E. coli (LPS), CsA, CsA+LPS, NAC e CsA+NAC.
No meio de cultura das células avaliamos a síntese de NO, através dos métodos de Griess e de quimioluminescência. A proteína intracelular foi determinada pelo método
de Lowry. Foi utilizado RT-PCR para a avaliação da expressão da iNOS. A viabilidade celular foi avaliada através do método de acridina orange.
RESULTADOS: Pelo método de Griess, o grupo LPS apresentou aumento do NO em relação ao CTLCsA (410 ± 62,06 vs 18,1 ± 0,45 nmoles/mg de proteína,
respectivamente, n=6 para ambos os grupos; p<0,05). O grupo CsA apresentou redução significante do NO (7,26 ± 1,2 nmoles/mg de proteína, n=6) quando comparado
ao CTLCsA e ao LPS. O grupo CsA+LPS apresentou diminuição significativa do NO (78,45 ± 11,66 nmoles/mg de proteína, n=6) quando comparado ao LPS.
Através do método de quimioluminescência verificamos comportamento semelhante, ou seja, o grupo LPS apresentou aumento do NO quando comparado ao CTLCsA
(2250,1 ± 157,3 vs 207,9 ± 23 nmoles/mg de proteína, respectivamente, n=6 para ambos os grupos; p<0,05). O grupo CsA apresentou uma redução significante do NO
(78,5 + 9,2 nmoles/mg de proteína, n=6) quando comparado ao CTLCsA ou LPS. No grupo CsA+LPS observamos uma diminuição significante do NO (660 ± 78,9
nmoles/mg de proteína, n=6) comparativamente ao LPS. O grupo NAC apresentou aumento significante do NO (326,8 ± 22,5 nmoles/mg de proteína, n = 7) quando
comparado ao CTLNAC (204 ± 8,0 nmoles/mg de proteína, n = 7). No grupo CsA+NAC observamos aumento significante do NO (365,4 ± 28,61 nmoles/mg de proteína,
n = 7) quando comparado ao CTLNAC.
Na curva dose-resposta, observamos que CsA foi capaz de inibir a síntese de NO significativamente em todas as concentrações utilizadas e esta inibição aumentou para
cada aumento na concentração de CsA, e que a NAC foi capaz de aumentar o NO em todas as concentrações.
Na curva tempo-resposta as células foram incubadas durante 24, 48 ou 72 horas. Observamos no CTLCsA, CTLNAC, LPS e NAC aumento gradual e significante do NO.
No grupo CsA+LPS, houve diminuição significante no NO quando comparado ao LPS, em todos os tempos de incubação.
Através do RT-PCR, não houve expressão da iNOS no grupos CTLCsA, CTLNAC, CsA, NAC e CsA+NAC. Entretanto, houve expressão nos grupos LPS e CsA+LPS,
sendo significativamente menor no grupo CsA+LPS quando comparado ao LPS (0,24 ± 0,14 vs. 0,65 ± 0,12; respectivamente; p<0,05).
A viabilidade celular apresentou redução significante nos grupos CsA e CsA+LPS (78,4 ± 2; 78,7 ± 0,4 %, respectivamente; n = 4; p<0,05) quando comparado ao CTLCsA
(95,5 ± 0,5%; n = 5; p<0,05). O grupo LPS apresentou viabilidade de 93,8 ± 0,7, similar ao CTLCsA.
CONCLUSÃO: A fisiopatologia da nefrotoxicidade causada pela CsA continua controversa. Já foi demonstrado que o uso de CsA aumenta a resistência renal vascular e
diminui o fluxo sanguíneo renal, através de uma intensa vasoconstrição, além de causar uma toxicidade tubular direta. Estudos anteriores sugerem a participação do NO
na IRA isquêmica, onde a utilização de L-arginina apresenta efeitos benéficos na recuperação renal de ratos. Entretanto, em outras situações o NO parece aumentar o
dano renal através de sua reação com o radical superoxido, gerando o peroxinitrito, uma substância extremamente citotóxica. Porém, atualmente não existem dados
conclusivos sobre a real participação do NO e de seus mecanismos de atuação.
No presente estudo, a CsA diminuiu a produção de NO em rVSMC, em parte pela diminuição na viabilidade celular e em parte pela diminuição na expressão do mRNA
da iNOS. A síntese reduzida de NO pode estar relacionada a vasoconstrição e a nefrotoxicidade causada por esta droga.
A inibição do NO causada pela CsA foi inteiramente bloqueada pela NAC, sugerindo sua utilização para prevenir a nefrotoxicidade causada pela CsA.
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Resumo:

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi verificar os efeitos do neuroléptico clássico haloperidol no modelo da Esquiva Discriminativa Labirinto em Cruz Elevado, que
possibilita a avaliação simultânea da memória (avaliada pela porcentagem de tempo no braço fechado aversivo do aparelho), ansiedade (avaliada pela porcentagem de
tempo nos braços abertos do aparelho)e a atividade motora (avaliada pelo total de cruzamentos em todos os braços do aparelho) simultaneamente. Esse aspecto é
particularmente importante uma vez que os neurolépticos têm efeitos hipolocomotores.
Métodos e Resultados: Como sujeitos experimentais foram utilizados ratos wistar machos de 3 meses de idade tratados com haloperidol (0,03 a 1,0 mg/kg) ou veículo
antes da sessão treino sendo testados na Esquiva Discriminativa em Labirinto em Cruz Elevado. Os resultados mostraram que: (1) não houve diferença significante nos
parâmentros relacionados à ansiedade; (2) o haloperidol promoveu um efeito hipolocomotor nas doses de 0,1 (6,33 ± 1,09), 0,3 (4,58 ± 1,26) 1,0 mg/kg (2,93 ± 0,63)
em relação aos animais controle (11,17 ± 1,32); (3) os animais tratados com 0,3 mg/kg apresentaram um déficit de aprendizado na sessão de treino e (4) o haloperidol
promoveu um déficit de retenção na sessão de teste nas doses de 0,3 (46,78 ± 8,19) e 1,0 mg/kg (48,90 ± 8,89) em relação ao grupo controle (24,73 ± 5,46). Em todos
os resultados p<0,05 foi considerado significante.
Conclusões: Uma vez que o haloperidol promoveu diminuição da atividade motora em uma dose que não alterou o aprendizado ou a retenção (0,1 mg/kg) sugerimos
que os efeitos do haloperidol sobre a memória são independentes de sua ação hipolocomotora.
Apoio Financeiro: CNPq
Participantes:
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Resumo:
Introdução: O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma espécie reativa de oxigênio (ROS) produzida pelo metabolismo normal de seres aeróbios, capaz de exercer tanto
ações modulatórias quanto deletérias sobre os tecidos de organismos vivos. Estudos sobre as ações deste agente oxidante sobre a camada muscular longitudinal isolada
de íleo de cobaia, anteriormente realizados neste laboratório, constataram efeitos deletérios causados nas vias de sinalização farmacomecânica e eletromecânica.
Objetivos: A fim de complementar tal estudo, examinamos os efeitos do H2O2 sobre os mecanismos de transdução de sinal do íleo inteiro de cobaia, analisando-se a
influência da mucosa sobre as ações já observadas. Materiais e métodos: Para tal, utilizaram-se cobaias machos, pesando aproximadamente 300 g, que foram
sacrificadas após 24 h de jejum. Segmentos de 2,0 cm de íleo foram isolados e mantidos em solução Tyrode, à 37ºC e constantemente aerados. A partir de estimulações
com concentrações crescentes de KCl ou carbacol (CCh), construíram-se curvas concentrações-resposta contrátil isométrica, antes e após a exposição dos tecidos ao
H2O2 1mM por 20 minutos. Através destas curvas, obtiveram-se os valores de Emáx, a tensão máxima desenvolvida pelos segmentos de íleo, e CE50, a concentração
de droga que causa 50% do efeito máximo, que correspondem à eficácia e à potência dos acoplamentos, respectivamente. Resultados: O H2O2 ocasionou uma queda
de 58% da eficácia do acoplamento eletromecânico (KCl), e de 39% do acoplamento farmacomecânico (CCh), (Emáx. (g) KCl: controle: 4,5 ± 0,5; H2O2 1mM: 1,9 ± 0,2;
CCh: controle: 5,2 ± 0,3; H2O2 1mM: 0,3 ± 0,2). Já a eficácia dos acoplamentos eletro e farmacomecânico não foram afetadas pelo H2O2 (log CE50 KCl: controle -2,1
± 0,1; H2O2 1mM: -1,76 ± 0,05; CCh: controle: -7,04 ± 0,09; H2O2 1mM: -6,9 ± 0,2). Discussão: Os dados acima referidos foram comparados aos dados obtidos em
experimentos anteriores envolvendo somente a camada muscular longitudinal de íleo de cobaia. No acoplamento eletromecânico, observou-se maior queda na eficácia
ocasionada pelo H2O2 em presença da mucosa. De maneira inversa, no acoplamento farmacomecânico, a queda da tensão máxima desenvolvida por segmentos de
íleo inteiros pré-incubados com H2O2 1mM foi menor que a observada somente com a camada longitudinal. Em relação à potência do acoplamento eletromecânico,
houve queda apenas em presença da mucosa. Já a potência do acoplamento farmacomecânico sofreu ação do H2O2 somente quando analisada a camada muscular
longitudinal de forma isolada e manteve-se inalterada no íleo inteiro. Conclusão: Estas relações sugerem que a mucosa exerce distintas influências sobre a ação do
H2O2 na transdução de sinal de íleo de cobaia, dependendo se o estímulo é uma despolarização ou sinalização via receptor.
Suporte financeiro: CNPq e FAPESP.
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Resumo:
Com o envelhecimento observam-se alterações funcionais da mitocôndria no fígado e sistema nervoso que podem levar ao aumento da apoptose. Estudos sobre o
estrógeno e seus efeitos no sistema nervoso central têm demonstrado que a reposição estrogênica produz uma ação neuroprotetora no cérebro em envelhecimento. No
fígado, estudos demonstram que o tratamento com estrógeno aumenta a atividade anti-apoptótica nos hepatócitos ao estresse oxidativo induzido. Neste trabalho, visamos
estudar a ação anti-apoptótica do estrógeno em tecido hepático e nervoso (central e periférico) de ratas senescentes. Utilizamos 26 ratas Wistar2BAW, divididas em 4
grupos com 6 a 8 animais cada um: G1: 5 meses; G2: 22 meses; G3: 22 meses tratadas com veículo; G4: 22 meses tratadas com estrógeno. As ratas dos grupos G3 e
G4 foram submetidas à ooforectomia e tratadas imediatamente um dia após a cirurgia. O G4 recebeu 0,1 ml de B-estradiol 3-benzoato (25ug/0,1ml) por via subcutânea
por dia, em dias alternados. O grupo G3 recebeu 0,1ml do veículo (óleo de soja e álcool etílico) por via subcutânea em dias alternados. Ao término de 30 dias de
tratamento, as ratas dos grupos G3 e G4 foram sacrificadas e retirados os tecidos para estudo. A identificação das células em apoptose foi realizada pela reação
imunocitoquímica do TUNEL. Encontramos uma diferença significante no número de células positivas (número de células/um2 x10-6) no fígado (tratados: 4,51 +/- 0,0057;
não-tratados: 10,53 +/- 1,5050) e intestino (tratados: 9,02 +/- 2,60; não-tratados: 4000,00 +/- 850,00). Tais resultados indicam que o estrógeno promove uma proteção
celular, diminuindo a apoptose que ocorre no envelhecimento. O envelhecimento está associado a diversas situações como estresse oxidativo e lesão do DNA, que
culminam com a morte celular. O efeito anti-apoptótico encontrado no estrógeno pode estar ligado à sua ação na mitocôndria, reduzindo a produção de espécies reativas
de oxigênio.
Participantes:
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Resumo:
Objetivo:Estudar a morte celular programada induzida por agentes que podem mobilizar o íon cálcio e de agentes apoptóticos em cultura de linhagem de células COS7. A apoptose será induzida pelo etanol e cafeína, que interferem na homestase do cálcio citosólico.
Métodos e Resultados:Utilizadas células da linhagem COS-7 cultivadas em meio de cultura contendo DMEM “high” glicose com soro fetal bovino10 %, glutamina 0,2M e
penicilina/streptomicina 100 ug/ml. As células foram cultivadas em frascos plásticos de 250ml, com 10ml de meio, em estufa para cultura de linhagem, a 37o C e 5% de
CO2. Antes do experimento, as células foram tratadas com etanol nas concentrações de 10%, 5% e 2,5% ,com cafeína nas concentração de 10mM e 20mM e mantidas
em cultura por períodos de incubação de 6h. Após o tratamento, as células foram removidas dos frascos com 2ml de tripsina (3min), ressuspendidas com meio DMEM e
centrifugadas em frascos “Falcon” de 10ml. O “pellet” foi ressuspendido em solução tampão com anexina V-FITC e iodeto de propídeo (PI).
Resultados mostram um aumento de atividade apoptótica em células COS-7 tratadas com álcool. Essa indução foi dependente da concentração de etanol. Na
concentração de 2,5% o etanol causa morte celular principalmente por apoptose, verificada pela marcação apenas com Anexina V. À medida que as concentrações de
etanol foram aumentadas, aumenta-se a morte celular por necrose, que provavelmente é secundária à apoptose, pois a marcação com PI aumenta. Isso indica um efeito
mais tóxico pelo etanol devido à alta concentração. Como resultado dos experimentos com as células COS-7 e cafeína, obtivemos um aumento da apoptose com a
concentração de 10 mM de cafeína, e predominância de necrose secundária com a concentração de 20 mM.
Conclusões: Os resultados mostram que há um aumento no número de células mortas, seja por apoptose ou necrose, conforme aumenta-se o tempo de exposição ao
etanol ou à cafeína. Após ultrapassar a concentração de 5% de etanol a predominância é de morte por necrose, antes disso destaca-se a apoptose, ocorrendo o mesmo
após ultrapassar a concentração de 10 mM de cafeína.
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Resumo:

Introdução: As drogas de abuso podem agir por mecanismos neurofarmacológicos comuns, principalmente ativando as vias do circuito de recompensa cerebral,
contribuindo assim para um aumento progressivo da saliência motivacional da droga e de seus efeitos psicoestimulantes. É possível, portanto, que a sensibilização do
sistema nervoso (aumento progressivo dos efeitos psicoestimulantes da droga) desencadeada pelo uso prolongado de uma droga influencie a ação de outra droga de
abuso administrada conjuntamente ou posteriormente. Em experimentos anteriores do nosso laboratório, foi notado que o tratamento com metanfetamina não altera a
resposta locomotora dos animais sob efeito agudo do etanol, sugerindo a ausência de sensibilização comportamental cruzada entre essas drogas. Entretanto, não é
possível descartar a possibilidade de ocorrência de sensibilização comportamental cruzada entre etanol e metanfetamina quando o pré-tratamento é feito com etanol e
o desafio com metanfetamina.
Objetivo: Estudar a sensibilização comportamental cruzada entre etanol (EtOH) e metanfetamina (MET).
Métodos e Resultados: Camundongos Suíços albinos machos receberam EtOH (2,2 g/kg, i.p., n = 40) ou salina (n = 20) durante 21 dias e tiveram sua resposta locomotora
avaliada em caixas de atividade nos dias 1, 7, 14 e 21 do tratamento, durante 15 minutos. Dois dias após o final do tratamento os animais foram testados sob salina e
após outros dois dias sem tratamento foram desafiados com MET (1 mg/kg, i.p.). Um mês depois, receberam novamente MET (1 mg/kg, i.p.), tendo sua atividade
locomotora avaliada por 30 minutos em todas as ocasiões. O tratamento com EtOH causou aumento progressivo da atividade locomotora dos animais (dia 1: 1080±114;
dia 21: 3524±316 (média ± ep); p<0,05) o que não ocorreu no controle (dia 1: 983±101; dia 21: 980±125) (p<0,001). No entanto, os grupos pré-tratados com EtOH ou
salina não apresentaram diferenças entre si nos desafios com salina (grupo salina: 1834±248; grupo EtOH: 2164±176) ou com MET (1º desafio: grupo salina: 3445±492;
grupo EtOH: 4942±499 e 2º desafio: grupo salina: 5971±652; grupo EtOH: 6552±602). No 1º desafio, a MET provocou aumento da atividade locomotora dos animais,
efeito este que foi significativamente maior no 2º desafio com MET (p<0,001).
Conclusões: Como esperado, o tratamento com EtOH provocou o desenvolvimento da sensibilização comportamental nos camundongos. No segundo desafio com MET
observou-se uma resposta estimulante mais alta que no primeiro desafio com a droga, indicando que houve desenvolvimento de sensibilização comportamental à uma
única injeção de MET. No entanto, tanto no 1º como no 2º desafio, os animais sensibilizados ao EtOH não apresentaram resposta sensibilizada à MET, sugerindo
ausência de sensibilização cruzada entre estas drogas.
Apoio Financeiro: AFIP, CNPq, PIBIC, FAPESP.
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Resumo:
Introdução: Células-tronco são células não diferenciadas que podem dar origem a vários tecidos. As células mesenquimais, da medula óssea, podem se transformar em
diferentes tipos celulares, dependendo do micro-ambiente onde elas são colocadas e a adição de diferentes fatores tróficos tais como o NGF(fator neurotrófico neuronal),
BDNF (fator trófico derivado do cérebro), FGF (fator crescimento de fibroblastos) podem ser importantes durante o processo de diferenciação dessas células em neurônios
ou células da glia. Além disso, os glicosaminoglicanos, da matriz extracelular tais como o heparan sulfato (HS) e condroitin sulfato (CS) também participam de maneira
importante na ligação desses fatores tróficos aos seus respectivos receptores assim como na mitogênese, maturação e diferenciação celular. Objetivo: O presente
trabalho tem como finalidade o estudo da diferenciação das células mesenquimais obtidas da medula óssea em neurônios e células da glia, através do uso de fatores
tróficos tais como o NGF e BDNF associados ou não com HS e CS. Métodos: as células da medula óssea de ratos foram extraídas e cultivadas em placas de 24 poços.
Após 7 dias em cultura, 150ng/ml de BDNF foram adicionados às células por 4 dias. Para analisar a possível diferenciação induzida pelo fator trófico, as células foram
fixadas, submetidas à imunocitoquímica utilizando anti-NeuN (marcador de núcleo de neurônios) e os núcleos marcados por DAPI e foram analisadas por microscopia
confocal. Resultados: Nossos resultados preliminares sugerem que BDNF pode ser um fator importante para a indução da diferenciação de células-tronco mesenquimais
em neurônios, uma vez que foram encontradas células que apresentaram marcação nuclear para anti-NeuN. Discussão: O presente trabalho mostra que as condições
de cultivo empregadas foram adequadas e permitiram a manutenção das células-tronco mesenquimais adultas por cerca de 2 semanas em cultura. Embora tenham sido
encontradas células positivas para o antígeno neuronal NeuN, outros experimentos deverão ser realizados para avaliarmos a indução por BDNF de diferenciação em
células da glia através da utilização do marcador GFAP. Além disso, outros fatores tróficos associados ou não aos glicosaminoglicanos serão empregados nesse estudo.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Polimorfismos genéticos são variações genéticas que podem ocorrer em seqüências codificadoras e não coficadoras, levando a alterações qualitativas
e/ou quantitativas das proteínas em questão. O p53 é o gene mais comumente alterado no câncer humano. O polimorfismo desse gene no códon 72 ocorre por uma
substituição de uma base e tem sido associado a maior risco de câncer. OBJETIVO: Determinar a possível associação entre o polimorfismo no códon 72 (Arg/72Pro) do
gene p53 e câncer colorretal. CASUÍSTICA E MÉTODOS Foram avaliados em 100 pacientes com câncer colorretal e em 100 indivíduos sem câncer, pareados quanto
ao sexo idade, o hábito de fumar, o etilismo e no grupo caso o estádio, o grau de diferenciação e a evolução da doença. O genótipo Arg72/Pro foi determinado por PCR,
utilizando-se primers específicos. RESULTADOS: O genótipo homozigoto Arg/Arg foi prevalente em 56% no grupo controle e em 58% no grupo caso. Não observamos
diferença entre os dois grupos (p=0,98). No estádio IV este genótipo foi mais freqüente quando comparado ao estádio I (80% versus 14%). Não observamos diferença
entre as variações do genótipo e fumo, álcool, evolução clínica ou grau de diferenciação. CONCLUSÃO: A prevalência do genótipo Arg/Arg foi a mais freqüente nos dois
grupos. Não foi encontrada correlação entre maior risco de câncer e o polimorfismo no códon 72 Pro/Arg do gene p53. Doentes com câncer em estádio avançado (IV),
tiveram maior prevalência do genótipo Arg/Arg.
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Resumo:

O carrapato B. microplus é um ectoparasita de bovinos responsável por grandes perdas econômicas na pecuária brasileira; assim o estudo de processos bioquímicos e
fisiológicos deste carrapato é importante para o desenvolvimento de novas formas de controle do parasita. O presente projeto teve por objetivos: estudar o processamento
de vitelinas (proteínas de reserva) presentes em ovos e hemolinfa de carrapato Boophilus microplus; assim como purificar e caracterizar inibidores de serinoproteases
presentes em ovos de um dia deste mesmo carrapato. O nosso grupo já vem estudando inibidores de serinoproteases de larvas do carrapato B. microplus a mais de 8
anos, e alguns experimentos de imunização de bovinos utilizando estes inibidores mostraram proteção de mais de 60% quando infestados com 10.000 larvas de B.
microplus.
Neste projeto fez-se a purificação de vitelinas e de inibidores de serinoproteases através de técnicas cromatográficas; ensaios de processamento de vitelinas com
proteases purificadas de B. microplus, bem como ensaios de inibição de proteases com os produtos resultantes do processamento das vitelinas e com os inibidores de
serinoproteases purificados de ovos; os inibidores também foram caracterizados cineticamente. Os resultados obtidos mostraram que as vitelinas provenientes de ovo e
hemolinfa de B. microplus após processamento não produzem fragmentos com atividade inibitória para tripsina, atividades estas caracterizadas anteriormente em larvas
e ovos de carrapato B. microplus. E a purificação e caracterização dos inibidores de proteases presentes em ovos de um dia apresentaram inúmeras formas como já
havia sido observado em larvas de B. microplus; algumas destas formas foram isoladas e caracterizadas. As formas denominadas BmP4(3) e BmP2(1) apresentaram
massas moleculares 7,8 kDa e 18 kDa, respectivamente. A BmP4(3) apresentou atividades inibitórias para tripsina e elastase de neutrófilo com valores de Ki de: 0,3 nM
e 0.9 nM, respectivamente. Este trabalho tem como perspectivas: sequenciar a porção N-terminal das proteinas BmP4(3) e BmP2(1).
Apoio financeiro: CNPq, FAPESP e FAPERJ-PRONEX.
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Resumo:
Resumo
O gene FLT-3 tem sido estudado em pacientes com Leucemia Mielóide Aguda, apresentando-se como importante marcador de prognóstico. Estudos recentes
demonstraram que os pacientes com leucemia aguda com cariótipo normal que apresentam a mutação deste gene no domínio JM em tandem apresentam um pior
prognóstico em relação à sobrevida.
Síndrome Mielodisplásica (SMD) é uma doença clonal de pacientes idosos caracterizada por citopenias no sangue periférico e com um risco adicional de transformação
para leucemia aguda (LA). Atualmente, não há trabalhos prospectivos avaliando a relação do status do gene FLT3 em SMD. Como esta doença possui um risco de
transformação em LA, consideramos importante o estudo da mutação deste gene nestes pacientes em uma avaliação prospectiva.
Assim, iniciamos o estudo da duplicação interna em tandem do gene fms-like tirosina quinase 3 (FLT3), localizado no cromossomo 13q12, na evolução de 45 pacientes
com SMD.
No momento, 25 pacientes complementaram as 3 coletas preconizadas ( 0,6 e 12 meses de acompanhamento clínico), 35 complementaram 2 coletas ( 0 e 6 mês) e 45
realizaram apenas uma coleta ( 0 mês).
Estes pacientes são provenientes do ambulatório da Disciplina de Hematologia e Hemoterapia UNIFESP e seguem em acompanhamento ambulatorial.
METODOLOGIA E RESULTADOS
Todas as amostras de DNA da Medula Óssea foram coletadas por médico hematologista através de Mielograma após consentimento livre e esclarecido. O material foi
colhido em tudo de EDTA e preservado a –20C. A extração do DNA se fez pelo método convencional de lise celular e proteinase K seguido por purificação pelo fenolclorofórmio e precipitação com acetato de sódio e etanol como segue o protocolo. Para lise celular usam-se as soluções preparadas com KCl, Tris, MgCl2 e saponina. A
extração é realizada com solução de extração que é preparada com proteinase k. É adiciondo 400ml da solução de extração em 2ml de amostra inicial e esse conjunto
é incubado a 60 C durante 1 hora. Após a incubação é adicionado em cada tubo o mesmo volume de solução de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico na proporção
volumétrica de 25:24:1. Após a centrifugação é separado o sobrenadante. Ao sobrenadante adiciona-se 40ml de acetato de Na 3M e 1 ml de etanol 100% gelado. A
solução é homogeneizada rapidamente e centrifuga-se novamente. Então deixa-se secar e congela-se o tubo a -20 C.
No momento, iniciamos a fase de execução dos PCR. Foram utilizados Primers específicos (iniciadores) juntamente com enzimas de restrição. O material é avaliado em
gel de agarose, onde pesquisamos a banda patológica.
Resultados.
Foram realizadas avaliações de 15 pacientes e até o momento não encontramos a mutação em tandem em nenhum caso.
Participantes:
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Resumo:
Inibidores de serinoproteases estão envolvidos no controle de diversos processos fisiológicos em animais vertebrados e invertebrados. Em animais invertebrados alguns
inibidores com função conhecida já foram descritos, tais como os anticoagulantes: TAP (Tick Anticoagulant Peptide), Ornithodorina, Dipetalogastina, Infestina 1-2,
Infestina 3-4, dentre outros. No entanto, muitos inibidores de serinoproteases presentes nestes animais não apresentam papel fisiológico conhecido como: FPI-F (inibidor
de protease de fungo de B. mori), LMCI-1 (inibidor de quimotripsina de Locusta migratoria), SGPI-1 (inibidor de protease de Schistocerca gregaria), RsTIs (inibidores de
tripsina de carrapato R. sanguineus), BmTIs (inibidores de tripsina de carrapato Boophilus microplus), infestina 1R e outros. A alguns anos, inibidores de proteases de T.
infestans têm sido objeto de investigação do nosso grupo e recentemente, identificamos uma atividade inibitória sobre elastase de neutrófilos em ovos do inseto T.
infestans. De posse desta informação, o presente projeto tem como objetivo geral, estudar a atividade inibitória sobre elastase de neutrófilo presente em ovos de T.
infestans. Para tanto, foi preparado um extrato aquoso deste tecido a 10% (massa/volume) que foi aplicado em cromatografia de troca iônica em coluna HitrapQ. A fração
apresentando atividade inibitória sobre elastase foi concentrada e cromatografada em coluna Superdex 75. O material eluido foi separado em duas frações (P.A e P.B)
contendo atividade inibitória e através da interpolação do tempo de retenção das mesmas em uma curva de calibração da coluna Superdex 75, foi possível estimar a
massa molecular do inibidor presente na fração P.A de aproximadamente 4,0 kDa.
Devido a baixa concentração do inibidor na fração P.B, esta não foi utilizada para purificações futuras. A fração P.A foi utilizada em ensaios cinéticos para determinação
da constante de dissociação (Ki) para elastase de neutrófilos, obtendo-se ki = 2,25 . 10-10 M. O restante da fração P.A foi cromatografada em uma coluna de fase reversa
Sephasil peptide C18 que resultou em um pico protéico majoritário denominado de pico 42 eluído com 50% de acetonitrila. O pico 42, foi utilizado na tentativa de
determinação da seqüência de aminoácidos da região N-terminal, no entanto, não foi obtido resultado de sequenciamento, provavelmente devido a baixa concentração
de material. Como perspectivas, pretendemos produzir um novo extrato de ovos de T. infestans, otimizar o processo de purificação e assim obtermos ao final do processo,
material suficiente para a determinação da região N-terminal o que facilitaria a clonagem do gene que codifica este inibidor.
Apoio financeiro: CNPq, FAPESP e FAPERJ-PRONEX.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A detecção imuno-histoquímica das proteínas codificadas pelos genes de reparo de DNA é usada como teste de rastreamento para Câncer de Cólon
Hereditário não Polipoide (HNPCC). A hipermetilação aberrante dos promotores destes genes é sugerida como sendo o processo mais freqüente de interrupção ou
silenciamento da transcrição gênica. Acredita-se que a perda da expressão de MLH1 e MSH2 em câncer de estômago diferenciado tenha uma importante função na
progressão do tumor do estádio inicial para o avançado.
OBJETIVO: Detectar a presença das proteínas MLH 1 e MSH 2 em tecidos blocados de adenocarcinoma gástrico em diferentes estadiamentos clínicos.
MÉTODO: Foram analisados, retrospectivamente, 37 tecidos de tumores de adenocarcinoma gástrico fixados em formalina 10% e blocados em parafina. Foi utilizado o
método imuno-histoquímico para detecção das proteínas MLH1 e MSH2. Foram utilizados: rabbit polyclonal antibody MLH1 (N-20):cs-581 (Santa Cruz Biotechnology,
Inc e mouse monoclonal antibody MSH2 (Mismatch Repair Protein2) Ab-1 (clone@MSH01; same as 25D12) NeoMarkers, Inc. Do total de 37 pacientes, 24 eram homens
(64,8%) e 13 mulheres (35,2%). A idade média geral foi de 62,86 anos, sendo a média para os homens de 61,33 anos de 65,69 anos para as mulheres. A mediana das
idades foi de 58,5 anos.
RESULTADOS: As expressões das proteínas MLH1 e MSH2 foram observadas tanto no núcleo como no citoplasma das células tumorais. Além disso, estas expressões
foram observadas na zona proliferativa do tecido normal adjacente ao tumor, no centro germinativo dos folículos linfóides e glândulas normais. Células normais do
estroma como fibroblastos e células endoteliais também mostraram positividade. Perda de expressão das proteínas MLH1 e MSH2 foi detectada em 27 (72,97%) e 22
(59,46%) adenocarcinomas, respectivamente. Entre os estadios clínicos I e II houve perda em 9 (40,9%) casos da expressão de MSH2 enquanto no III e IV houve perda
em 13 (59,1%) casos. Já para o MLH1 a perda foi praticamente igual nos dois grupos de estadiamento. Quanto aos tipos histológicos, houve perda de expressão da
proteína MLH1 em 15 (60%) casos de adenocarcinoma do tipo Intestinal e 10 (40%) casos no tipo Difuso. Para a proteína MSH2 houve perda em 13 (61,9%) casos do
tipo Intestinal e 8 (38,1%) no tipo Difuso. As mulheres apresentaram maior índice de perda de ambas as proteínas.
CONCLUSÃO: A perda de expressão da proteína MLH1 foi maior que a perda da proteína MSH2. A perda da proteína MSH2 se mostrou importante nos casos de maior
grau de estadiamento, o que sugere estar relacionada com um maior grau de malignidade do tumor. Quanto aos tipos Intestinal e Difuso, a perda das proteínas se
assemelhou estatisticamente sendo cerca de 60% no tipo Intestinal e 40% no Difuso. Esta expressão anormal acarreta perda de controle da reparação de erros no
pareamento de DNA, o que conseqüentemente leva a um acúmulo de mutações em genes que regulam ciclo celular, culminando na carcinogênese. O entendimento
dos mecanismos pelas quais estas proteínas atuam na carcinogênese poderá permitir discriminar pacientes que farão profilaxia para não desenvolver a doença ou, os
que serão favorecidos com a cirurgia, a cirurgia associada à quimioterapia, tratamentos mais agressivos ou protocolos experimentais.
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Resumo:

Insetos hematófagos apresentam em sua saliva substâncias farmacologicamente ativas capazes de interferir na hemostasia do hospedeiro inibindo a vaso contrição, a
ativação plaquetária e a cascata de coagulação. Essas substâncias são liberadas no sítio de alimentação com a finalidade de manter o sangue fluido durante sua
aquisição e armazenamento, além de prevenir respostas inflamatórias e imunológicas do hospedeiro.
Várias proteínas com atividade anti-hemostática já foram descritas em Triatomíneos, sendo algumas pertencentes ao grupo das lipocalinas. A estrutura terciária das
proteínas dessa família consiste de oito folhas beta antiparalelas formando uma cavidade central hidrofóbica. Um mecanismo comum de ação das lipocalinas presentes
na saliva de hematófagos tem sido a remoção de pequenos agonistas de receptores presentes em membranas celulares como histamina, ADP, serotonina e outros.
O presente trabalho tem como objetivos descrever a expressão, purificação e caracterização de duas lipocalinas denominadas Tilipo 37 e Tilipo 39, que haviam sido
previamente clonadas em nosso laboratório de biblioteca de glândula salivar de Triatoma infestans. Os genes Tilipo 37 e Tilipo 39 foram subclonados em vetor pET-14b
e utilizados na transformação de E. coli BL21DE3 plysS. Os clones positivos foram usados para a expressão das proteínas Tilipos 37 e 39. A expressão foi realizada em
meio LB contendo ampicilina (200 µg/mL) e cloranfenicol (34 µg/mL) e a indução feita com IPTG 100mM durante 19h sob agitação a 160 rpm, 37ºC. As células foram
recuperadas por centrifugação e ressuspensas em tampãoTris HCl 0.02 M pH 8,0 contendo NaCl 0,3 M , e em seguida lisadas por choque térmico e o material genômico
digerido por DNAse. Após nova centrifugação (20 min, 120 rpm a 4ºC) o sobrenadante foi descartado. As proteínas de interesse, presentes no precipitado, foram
ressuspensas em tampão de tampão Tris HCl 0,02M pH 8,0, contendo NaCl 0,03M e uréia 6M e centrifugados novamente nas condições acima. O precipitado foi
descartado e as Tilipos (37 e 39) purificadas em coluna de Ni-agarose, uma vez que as proteínas foram expressas com calda de histidina. As Tilipo 37 e Tilipo 39
purificadas por gel filtração apresentaram atividade inibitória de agregação plaquetária induzida por colágeno. As lipocalinas apresentaram estrutura secundária estável
contendo alto teor de folhas pregueadas (ß sheet) por espectropolarímetro (Dicroísmo Circular) . Resultados preliminares utilizando espectrofluorímetro em ensaio cinético
indicaram a formação de ligação das lipocalinas à histamina e ADP.
As perspectivas para esse trabalho são, confirmar os resultados já obtidos em CD e espectrofluorímetro e realizar ensaios funcionais usando íleo de cobaia.
Apoio financeiro de: CNPq, FAPESP e FAPERJ-PRONEX
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Resumo:
Introdução: A Oftalmopatia de Graves (OG) é doença autoimune freqüentemente associada ao hipertiroidismo secundário à doença de Basedow-Graves.
Macroscopicamente caracteriza-se por aumento da gordura e da musculatura extrínseca retrooculares; e microscopicamente, há intenso infiltrado linfo-monocitário no
interstício do tecido adiposo e muscular, com aumento de macromoléculas da matriz extracelular, especialmente do ácido hialurônico e do condroitim sulfato. Como tais
macromoléculas são altamente hidrofílicas, há acúmulo de água no local, levando ao aumento daqueles tecidos e justificando praticamente todos os sinais e sintomas
clínicos relacionados à doença, como a proptose ocular, vermelhidão, sensação de areia nos olhos, embaçamento visual e, nos casos mais graves, perda visual devido
à ulceração da córnea ou pela compressão do nervo óptico. Acredita-se que a OG tenha uma história natural na qual em sua fase inicial predomina um processo
inflamatório agudo e na sua fase final fibrose. Tal história natural só pode ser mudada se formos capazes de diagnosticar o processo na sua fase inicial e tratá-lo com
medidas antiinflamatórias como corticoterapia e radioterapia externa. Infelizmente, não há, no momento, nenhum método bioquímico ou de imagem que sejam capazes
de fazê-lo. Recentemente, nosso grupo descreveu um aumento de ácido hialurônico sérico e glicosaminoglicanos em pacientes com OG ativa se comparados aos
pacientes com fibrose. A diferenciação entre os dois grupos foi feita usando um escore clínico de atividade inflamatória (CAS= clinical activity score; sete sinais e sintomas
de inflamação)1 no qual os ativos apresentavam mais do que três desses critérios. Porém, os resultados mostraram um “overlap” grande entre os grupos, indicando que
o critério clínico isoladamente pode não ser um bom parâmetro para o diagnóstico de atividade inflamatória e de decisão por um procedimento terapêutico. Diante disso,
propusemos estudar o comportamento do ácido hialurônico sérico e de glicosaminoglicanos urinários num grupo de pacientes, possivelmente com atividade inflamatória
(CAS > 3), antes e após o tratamento antiinflamatório mais indicado (corticosteróide e/ou radioterapia). Materiais e métodos: Até o momento, foram selecionados 14
pacientes provenientes dos ambulatórios de Órbita (Departamento de Oftalmologia) e de Tiróide (Disciplina de Endocrinologia e Metabologia) da UNIFESP/EPM e que
iniciarão o tratamento clínico. Foram colhidos soro, em jejum, e a primeira urina da manhã de todos os pacientes. Os glicosaminoglicanos urinários das amostras prétratamento dos 14 pacientes já foram extraídos e quantificados conforme método descrito previamente1. A determinação sérica do ácido hialurônico será determinada
por um ensaio fluorométrico desenvolvido na Disciplina de Biologia Molecular da UNIFESP/EPM somente quando todas as amostras (pré- e pós-tratamento) tiverem sido
obtidas. Resultados: Neste piloto, encontramos uma concentração de glicosaminoglicanos urinários no grupo de pacientes mais elevada do que na de 4 amostras de
voluntários saudáveis do laboratório da Disciplina de Biologia Molecular (3,7 ± 1,2 x 2,5 ± 0,3 mg/mg de creatinina). Aguardamos o final do tratamento dos pacientes
para verificar o valor da determinação dos glicosaminoglicanos séricos e urinários como preditor de resposta ao tratamento clínico proposto. Financiamento: PIBC/CNPq,
FAPESP.
1Martins et al, Clin Endocrinol 60:726-733.
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Resumo:
Levando-se em consideração que o endotélio vascular é um dos possíveis alvos de ação da heparina, Nader e col. (J. Cell. Physiol. 1989, 140:305-10) investigaram o
efeito da heparina sobre as células endoteliais de aorta de coelho em cultura. Observaram que a heparina estimula a síntese do proteoglicano de heparam sulfato
(PGHS), sintetizado e secretado para o meio de cultura. Esse aumento foi específico para as células endoteliais. Esses resultados foram posteriormente observados por
outros autores empregando células endoteliais de aorta bovina e de cordão umbilical humano (Morrison & Loule- Krantz, Exp. Cell. Res. 1989, 184: 304- 15; Pinhal et al,
Thromb. Res. 2001, 103: 35- 45). Estudos com heparinas conjugadas com diversos marcadores e análises em citometria de fluxo, microscopia confocal e eletrônica,
mostraram sua ligação somente na matriz extracelular (MEC), cujos sítios de interação foram co-lozalizados com fibronectina (FN). No entanto, após a remoção do
heparam sulfato (HS) da superfície celular, por enzimas específicas, a heparina ligou na superfície das células, sugerindo que estes sítios estavam ocupados com HS
endógeno. Ainda, a ligação de heparina à MEC resulta em um rápido aumento de fosforilação em tirosina. O conjunto de resultados sugere que o estímulo da síntese de
PGHS promovido pela heparina é mediado pela MEC. Assim, o presente trabalho tem por objetivo a identificação das moléculas, além do PGHS, que sofrem up e downregulation pela ação da heparina. Ainda, busca avaliar a expressão das enzimas envolvidas na biossíntese de PGHS. Utilizando técnicas de RT-PCR, os dados
preliminares mostram que as células tratadas com heparina apresentam um aumento da expressão de tenascina-C e vitronectina de 2,3 e 1,12 vezes, respectivamente.
Outras proteínas da MEC, como trombospondina, colágeno IV, fibronectina e laminina ainda são objetos de estudo. Os proteoglianos sindecam-4 e o perlecam foram
avaliados e mostraram um aumento significativo para o sindecam, mas não para o perlecan, indicando que o aumento de PGHS observado pode ser somente de
sindecam-4.
(CNPq, CAPES e FAPESP; Bolsa IC- CNPq)
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Splicing alternativo é um mecanismo de geração de produtos diferentes a partir do mesmo mRNA primário, chamados variantes de splicing. As variantes
podem codificar proteínas diferentes, aumentando a diversidade funcional. O BCMA (B cell maturation antigen) é o membro 17 da superfamília dos receptores do fator
de necrose tumoral. Ele se expressa em linfócitos B, sendo importante na maturação e ativação destas células. A proteína do BCMA é codificada por um transcrito de 3
exons, e já foi descrito um transcrito antisense deste gene. Entretanto, o splicing alternativo do BCMA nunca foi estudado. Portanto, o objetivo deste trabalho foi pesquisar
variantes de splicing do gene BCMA em células B.
MATERIAIS E MÉTODOS: O material para o estudo consistiu de amostras de sangue coletadas de 12 voluntários adultos saudáveis. Linfócitos B foram separados a
partir de células mononucleares, 3 amostras foram ativadas com PMA e ionomicina. Após extração de RNA total e citoplasmático dos linfócitos B não ativados e ativados,
possíveis variantes de splicing foram pesquisadas através de RT-PCR (reverse transcriptase – polymerase chain reaction) seguida por sequenciamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: (1) Caracterizamos quatro novas variantes de splicing do gene BCMA no RNA total de linfócitos B: duas variantes com deleção parcial
do exon 1, uma com deleção do exon 2, e outra com inclusão parcial do intron 2. Nomeamos estas variantes de 2, 3, 4 e 5, respectivamente.
(2) Analisamos as fases abertas de leitura (ORF, Open Reading Frames) das novas variantes, e demonstramos que todas elas podem codificar proteínas novas.
(3) Padronizamos o método de detecção separada dos transcritos sense e antisense do BCMA através de RT-PCR fita-específica.
CONCLUSÃO: Na etapa atual do estudo, detectamos quatro novas variantes de splicing do gene BCMA, todas potencialmente codificadoras de novas proteínas. Na
próxima etapa, planejamos comparar a expressão das novas variantes de splicing entre linfócitos B não ativados e ativados, estudando transcritos sense e antisense
separadamente. Isso pode contribuir para esclarecer a importância funcional da diversidade dos transcritos do gene BCMA na resposta imune.
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Resumo:

Resumo
A 2-O-iduronosil-sulfotransferase é uma enzima localizada no Complexo de Golgi, e envolvida com a síntese de heparam sulfato e heparina. Estes glicosaminoglicanos
possuem semelhanças estruturais, porém apresentam localização e funções distintas. Esta sulfotransferase já foi clonada em humanos, camundongo, sapo, galo e
abelha, mostrando-se extremamente conservada. O presente projeto visa investigar a participação da 2-O-iduronosil-sulfotransferase na síntese de um polissacarídeo
que possui uma estrutura totalmente atípica, intermediária entre heparam sulfato e heparina. Sua estrutura constitui-se de dissacarídeos repetitivos de Nacetilglucosamina-a(1-4)-ácido-L-idurônico-2-sulfato, e foi denominado Acaram sulfato pelo fato de ser sintetizado em grande quantidade no molusco Achatina fulica,
uma lesma gigante da África. Após a construção de uma biblioteca de cDNA em bacteriófagos l (lambda) a partir de RNA mensageiro extraído de Achatina fulica, foi
realizada a reação da polimerase em cadeia utilizando primers degenerados codificando para a enzima em questão. A biblioteca foi, então, excisada em E. coli DH10B
(plasmídeo pZL1) e plaqueada em meio LB na presença de IPTG (isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside), X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside)
e ampicilina. Colônias recombinantes estão sendo isoladas na tentativa de obtenção do clone que contenha o inserto em questão. As seqências obtidas estão sendo
analisadas com relação à homologia com as enzimas de vertebrados. Se a enzima iduronosil-2-O-sulfotransferase de A. fulica mostrar estrutura semelhante a de outras
especies, os pre-requisitos estabelecidos nas etapas biossinteticas deverao ser revistos
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Resumo:

O microambiente tumoral, formado por células tumorais, células do sistema imune e matriz extracelular, é o cenário onde ocorre o processo neoplásico, observando-se
a implantação, proliferação e migração de células tumorais. Dentre os vários fatores que regulam esse processo, o balanço entre citocinas pró-inflamatórias
(principalmente IFN-g) e anti-inflamatórias ou imunossupressoras pode determinar a evolução ou rejeição tumoral, justificando o foco nessas moléculas como possíveis
alvos para a imunoterapia anti-tumoral. Dentre as interleucinas imunossupressoras, TGFb, IL-13 e particularmente a IL-10, essa última é secretada principalmente por
macrófagos ativados ou linfócitos T regulatórios, sendo importante no desenvolvimento de vários tumores. Nosso objetivo é o estudo do papel da IL-10 no modelo do
melanoma murino B16F10-Nex2, singeneico ao camundongo C57BL/6, e como a sua neutralização in vivo pode alterar a evolução do tumor subcutâneo. Nossos
resultados demonstram que células B16F10-Nex2 não secretam IL-10, tampouco utilizam-na como fator autócrino de crescimento. Camundongos geneticamente
deficientes na expressão de IL-10 mostraram-se mais resistentes ao desenvolvimento do melanoma B16F10-Nex2 quando implantado subcutaneamente, sugerindo que
a neutralização dessa interleucina in vivo possa ter um efeito benéfico ao hospedeiro. No presente, a clonagem e expressão em vetor eucariótico da porção extracelular
do receptor de IL-10 murino, bem como a clonagem do receptor completo, para sua utilização em imunoterapia gênica anti-tumoral encontra-se em execução.
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INDUÇÃO DE MELANOMA EM MURINOS POR RUV
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Resumo:
Foi realizada uma busca no banco de dados PubMed utilizando como palavras chaves: animal models, melanoma, UVB. As publicações consideradas eram dos últimos
cinco anos e os abstracts foram lidos por dois revisores e, em caso de discordância um terceiro revisor era consultado. Da pré-seleção inicial restaram 13 artigos que
foram obtidos na íntegra. Um dos grandes desafios para o desenvolvimento do Melanoma em laboratório é encontrar um modelo animal que preencha alguns requisitos
como, por exemplo, viabilidade de manuseio, baixo custo de manutenção e susceptibilidade aos efeitos carcinogênicos da radiação UV. Diante deste verdadeiro desafio
que enfrentamos quando da realização do nosso próprio estudo, nos propusemos a realizar uma revisão da literatura especializada para nos auxiliar na escolha do animal
do nosso próprio estudo. O camundongo transgênico HGF/SF ( Hepatocyte Grow Factor / Scatter Factor) se mostrou como bom modelo experimental, pois, além das
características citadas acima, apresenta desenvolvimento do melanoma com alta incidência e baixo período de latência. Apresenta, ainda, um padrão histológico
semelhante à neoplasia humana ( “pele humanizada”), sem falar na recapitulação da etiopatogenia do desenvolvimento desta neoplasia em humanos. Um material de
grande utilidade em uso de alguns dos estudos revisados e que mostrou eficiente como fonte de irradiação UV é o banco com 6 lâmpadas UV F40 da Philips.
Material e Métodos
Câmara UV: Banco com 6 lâmpadas UV F40 da Philips
Animais
1.Ratos Wistar EPM – 1
Foram realizados dois experimentos pilotos com os ratos Wistar fornecidos pelo Biotério do INFAR-EPM. O primeiro envolveu 5 ratos machos com aproximadamente 3
semanas de vida (21 dias) que foram submetidos à exposição da Câmara de Ultra-Violeta seguindo o seguinte protocolo: Os animais eram então submetidos à exposição
ao UV por vinte minutos. Este mesmo protocolo de exposição era repetido 3 semanas depois.Como os ratos já apresentavam uma pilificação formada por ocasião da
irradiação efetuada nesta idade, e, portanto,optou-se por uma modificação no protocolo. Então os ratos Wistar de 20 dias de idade foram anestesiados com Hidrato de
Cloral e tiveram uma área de aproximadamente 3x1 cm no dorso depiladas, e, então, submetidos ao mesmo protocolo anterior de exposição à irradiação UV. Porém,
nenhum dos cinco machos resistiram à narcose por ocasião da realização da segunda exposição.
2.KLK – 1
Até janeiro de 2005 estávamos aguardando o nascimento de duas ninhadas, Porém os ratos transgênicos não foram liberados pelo Departamento de Biofísica da
UNIFESP, pois estes foram empregados em outro estudo e os animais nos foram negados sem aviso prévio. No entanto, o Prof. Dr. João Bosco Pesqueiro e
colaboradores nos ofereceram duas linhagens de camundongos empregadas pela sua equipe em protocolos de indução de patologias oncológicas.
3. B1K0 e B2K0 (knock-outs para receptores de cininas 1 e 2, respectivamente)Também nos foi oferecido a linhagem selvagem C57BL/6 (Taconic) como controle. Ao
mesmo tempo, fizemos contato com pesquisadores amerincanos para importação de camundongos HGF/SF para utilizarmos como controle positivo. Os filhotes foram
submetidos ao protocolo de exposição ao UV acima exposto, porém a primeira exposição será realizada o mais precoce, com menos de 7 dias de idade de acordo com
os protocolos altamente bem sucedidos. Na ocasião da primeira exposição não precisaram ser depilados, no entanto, para a segunda exposição (3 semanas após a
primeira) o protocolo acima descrito foi mantido(anestesia-25 mg/Kg de cloridrato de tiletamina e 25mg/Kg de cloridrato de zolazepam).Os filhotes foram submetidos ao
primeiro regime de exposição com menos de uma semana completa de vida e à segunda exposição 3 semanas depois. Na segunda exposição necessitaram de sedação
para a depilação antes da exposição, sendo que apenas um animal não resistiu à indução anestésica e pereceu durante a exposição e 13 completaram o experimento.
Resultados:Não repetimos os experimentos com ratos Wistar EPM – 1 porque sua principal finalidade era checar a câmara UV.Outro imprevisto foi que a ninhada da
fêmea B2K0 não vingou .No entanto, o protocolo acima referido foi empre-gado para as ninhadas da fêmea B1K0 e a correspondente selvagem C57BL/6. Os animais
restantes (13 ao todo, sendo cinco da linhagem B1K0 e sete da linhagem C57BL/6 ) foram acompanhados até a presente data. Durante tal seguimento, nenhum destes
animais manifestou a presença de qualquer indício, à inspeção, de alteração da pele do dorso. Observou-se o reaparecimento da pelagem que havia sido inicialmente
depilada. O próximo passo proposto pelo Prof. Dr. Renato Santos de Oliveira Filho a ser realizado ao final do nosso estudo será o exame físico mais rigoroso dos animais
sob sedação. Vamos continuar tentando a importação dos camundongos HGF/SF, e esperamos também animais KLK-1, acreditando que eles desenvolverao melanoma
sob este regime.
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Resumo:
Introdução: O bikunin, também conhecido como inibidor de tripsina urinário (UTI) é um proteoglicano de condroitim pouco sulfatado. Corresponde a um fragmento de
menor peso molecular do inibidor de tripsina plasmático que é sintetizado no fígado. Sua presença tem sido determinada em vários tecidos e fluidos biológicos em
diversas situações fisiológicas e patológicas. Entretanto, variações na sua estrutura, composição bioquímica e concentração, ainda não foram definidas. Embora exista
muita incerteza quanto à função do bikunin, tal macromolécula é encontrada em altas concentrações no plasma e urina de gestantes e em pacientes portadores de
determinados tipos de tumores. Porém, uma ação específica para ele não é ainda conhecida. Algumas das funções que têm sido atribuídas a ele são: interferência no
metabolismo do ácido araquidônico, influenciando os processos de inflamação aguda e contrações uterinas; ação anti-protease, explicando sua presença nos processos
de invasão tumoral, gravidez, cascata da coagulação, sistema fibrinolítico e inflamação. Mais recentemente, pesquisa-se sua relação com o Ácido Hialurônico (AH) e a
hipótese de ser o bikunin um transportador de moléculas protéicas que modulam a estrutura deste glicosaminoglicano. Objetivo: Desenvolver um método de dosagem
do bikunin para aplicação em diferentes fluidos biológicos. Tal metodologia será baseada em um ensaio fluorométrico altamente sensível, do tipo ELISA, semelhante ao
método de dosagem do Ácido Hialurônico recentemente desenvolvido em nosso Laboratório (Martins, JRM et al. 2003, Anal. Biochem 319:65-72). Material e métodos:
Como etapa inicial do estudo, foram extraidas grandes quantidades de bikunin a partir da urina de indivíduos normais, para a obtenção de antígeno puro para produção
de anticorpos contra o proteoglicano. Utilizando-se cromatografia de troca iônica (Lewatit, da Bayer, Alemanha) o bikunin foi isolado de outros proteoglicanos e
glicosaminoglicanos e, a seguir, re-purificado em coluna de gel filtração (Sephacryl S200, da GE Healthcare). Resultados: Análise em SDS-PAGE mostrou que sua massa
molecular é de 36 kDa. Após a obtenção do antígeno puro, este foi inoculado em coelho para a obtenção de anticorpos policlonais, conforme método previamente descrito
(Gouvea TC, Tese de Mestrado, 2001). No momento, dispomos de anticorpo policlonal anti-bikunin purificado em coluna de proteína A Sepharose (GE Healthcare).
Estudo piloto, mostrou que tal anticorpo é capaz de reconhecer a estrutura do bikunin tanto em immunoblotting quanto em ensaio fluorométrico, usando o próprio bikunin
adsorvido em placa de ELISA. Estamos em fase de preparo do anticorpo anti-bikunin complexado com biotina para o desenvolvimento dos ensaios quantitativos.
Financiamento: FAPESP, CNPq. Bolsista PIBIC/CNPq.
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Resumo:

Terapia gênica consiste na introdução de genes em células de pacientes com a finalidade de restabelecer funções perdidas, estabelecer novas funções ou reforçar
algumas atividades através da expressão dos genes introduzidos. Para que tal tratamento seja realizado eficientemente, faz-se necessária a entrega do material genético
de modo adequado. Uma das maneiras de introduzir o gene de interesse é utilizando determinadas células como veículo para a entrega gênica, o método denominado
por terapia gênica ex vivo. Apesar de ser um método relativamente incômodo e custoso, ele possui muitas vantagens. O fato de a célula ser modificada geneticamente
fora do organismo possibilita que esta seja analisada quanto a seus possíveis efeitos deletérios, oferecendo maior segurança ao paciente. Além disso, com a terapia
gênica ex vivo é possível sintetizar o produto de interesse em grande quantidade e por longo período de tempo. Células-tronco têm sido empregadas preferencialmente
como veículo para a entrega do material genético. Dentre os diferentes tipos existentes, células-tronco isoladas da polpa de dente-de-leite têm atraído a atenção de
muitos cientistas devido a suas características peculiares, como menor grau de diferenciação em relação às células-tronco da medula óssea e a facilidade de obtenção.
O nível de expressão também é de grande importância para uma terapia gênica segura. Para isso, podem ser utilizados vetores com expressão gênica regulada por
determinados antibióticos, nos quais a síntese da proteína em questão depende da presença ou ausência da molécula reguladora.
Baseando-se nisso, este projeto tem por objetivo a modificação genômica de uma linhagem de células-tronco humanas de dente-de-leite para futura utilização em terapia
gênica ex vivo. A alteração genética será mediada por vetores onco-retrovirais que possuem o gene GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor), o
qual está sob o controle do sistema de expressão gênica regulada pelo antibiótico doxiciclina. O GM-CSF é um fator hematopoiético importante nos eventos de
neovascularização e na mobilização de células-tronco hematopoiéticas, mostrando-se promissor no tratamento de membros isquêmicos. O estabelecimento de tal
linhagem será fundamental para posteriores ensaios de terapia gênica para isquemia em animais.
Participantes:

Vanessa Dionisio Cantagalli, Irina Kerkis, Sang Won Han

Título:

MODIFICAÇÕES NA NEUROTRANSMISSÃO SIMPÁTICA E NA AFINIDADE (pD2) DE DROGAS
COLINÉRGICAS NO DUCTO DEFERENTE DE RATOS PELO TRATAMENTO CRÔNICO COM
ÁLCOOL ETÍLICO.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Ribeiro, C.A.
Cidmar Arantes Ribeiro
Neide Hyppolito Jurkiewicz - UNIFESP - Farmacologia / Farmacologia

Resumo:

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Verificamos anteriormente que ingestão crônica de álcool etílico por ratas, durante o acasalamento, prenhez e aleitamento causa
diminuição de peso do animal tratado e de seus descendentes. Além disso, verificamos também alterações no mecanismo transducional em ducto deferente de ratos
descendentes de pais tratados (SBFET, 2004; PIBIC, 2004). Nosso objetivo na presente etapa foi investigar se o tratamento com álcool afeta a neurotransmissão
simpática, medindo-se a contração muscular induzida por estimulação elétrica transmural em ducto deferente de ratos com 40 dias de idade, descendentes de pais
tratados com álcool. Também estudamos o sistema colinérgico através de estudos funcionais. MÉTODOS E RESULTADOS: Ratas Wistar com 4 meses de idade, foram
tratadas do primeiro dia de acasalamento ao décimo dia pós-parto com 20 a 30% de álcool por via oral ad libitum. Os controles receberam água. Realizaram-se
experimentos funcionais em ducto deferente de descendentes (40 dias de idade) dessas ratas para testar a contração induzida por agonistas (acetilcolina (ACh), mecolil
(MeCh) e carbacol (CCh)) ou por estimulação elétrica transmural (EET, 5 hz,1ms,60 V). Através de curvas concentração-efeito, medimos o Emax das drogas utilizadas,
bem como a afinidade (pD2). Os valores de pD2 para o CCh foram significantemente menores do que os controles (5,6+/-0,11 e 4,4+/-0,32, n=5), mas não para ACh
(4,4+/-0,40 e 4,4+/-0,22, n=5) e MeCh (5,1+/-0,27 e 4,6+/-0,10, n=5). A partir das contrações por EET, medimos a amplitude de contração dos componentes fásico
(purinérgico) e tônico (adrenérgico). Os valores médios (+/- EPM) do componente fásico foi significantemente menor em relação ao controle (41,8+/-5,5 e 68,0+/-6,0,
n=13) mas não em relação ao tônico (29+/-5,9 e 43+/-6,3, n=13). CONCLUSÃO: O uso do álcool durante o cruzamento, gestação e aleitamento causou uma diminuição
da magnitude das contrações purinérgicas (ou fásicas) por EET, além de causar uma diminuição da afinidade para o CCh em ducto deferente de filhotes, indicando
uma alteração no sistema colinérgico e na neurotransmissão simpática. Estudos estão em andamento para analisar se essas alterações podem ser associadas a
mudanças na translocação de segundos mensageiros.
APOIO FINANCEIRO: CNPq, Capes e Fapesp
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Resumo:

INTRODUÇÃO
Variantes de splicing são produtos diferentes gerados a partir do mesmo mRNA primário através de splicing alternativo; elas podem codificar proteínas com funções
diferentes. A linfotoxina alfa (LT alfa) é uma citocina, membro da família do fator de necrose tumoral, produzida por linfócitos. Ela está envolvida no processo de
inflamação, no desenvolvimento de órgãos linfóides periféricos e nas doenças autoimunes. A LT alfa é codificada por um transcrito de 4 exons, mas o splicing alternativo
deste gene nunca foi estudado. O objetivo deste estudo foi pesquisar variantes de splicing do gene da LT alfa e comparar a sua expressão entre linfócitos ativados e não
ativados. Na primeira etapa do estudo, caracterizamos quatro novas variantes de splicing deste gene (Mine KL et al., 2004, publicado on-line em Anais do XII Congresso
de Iniciação Científica http://grad.UNIFESP.br/alunos/pibic2004/pdfs/anaiscompleto-pibic2004.pdf).
MATERIAIS E MÉTODOS
O material para o estudo consistiu de amostras de sangue coletadas de 27 indivíduos normais adultos. Em 18 indivíduos, população total de células mononucleares
(CMNs) foi ativada com PHA; em 9 indivíduos, foram separadas células CD4+, CD8+ e CD19+, 4 amostras de cada tipo celular foram ativadas com PHA ou PMA. De
todos os tipos de células, foi extraído RNA total; para células CD4+, CD8+ e CD19+ foi extraído também RNA citoplasmático. A expressão de variantes de splicing foi
estudada através de RT-PCR (reverse transcriptase – polymerase chain reaction).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
(1)
Caracterizamos mais três novas variantes de splicing da LT alfa no RNA total de CMNs, todas com exclusão parcial do exon 4.
(2)
Nomeamos as variantes de splicing da LT alfa de variante 1 a variante 8, e preparamos as seqüências para submissão ao GenBank.
(3)
Observamos que a expressão das variantes 1, 3, 5, 6 e 7 aumenta em CMNs ativadas (variante 8 demonstrou só a tendência), e a expressão da variante 4
diminui.
(4)
Mesmo com o número pequeno de amostras estudadas, confirmamos que a expressão das variantes 5 e 8 aumenta em células CD4+ ativadas.
(5)
Observamos que a expressão da variante 4 é menor em células CD8+ do que em células CD4+ e CD19+, não ativadas, e a da variante 8 é maior.
(6)
Detectamos as variantes 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no RNA citoplasmático de vários tipos de células. Isso confirma que as variantes podem ser traduzidas.
CONCLUSÃO
O splicing alternativo do gene da LT alfa sofre regulação dependente do tipo celular e estado de ativação. Seis novas variantes de splicing da LT alfa,
potencialmente codificadoras de novas proteínas, estão envolvidas na ativação de linfócitos. As próximas etapas do estudo serão direcionadas para estudar uma possível
relação entre a expressão das variantes de splicing e polimorfismos do gene da LT alfa.
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Resumo:
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 invariavelmente sensíveis a apoptose induzida por perda de adesão (anoikis), enquanto células TM-1 e TM-5 são resistentes. De estudos
anteriores, compreendemos que a ativação da via PI3K/AKT é crucial para a resistência das células TM-1 e TM-5 ao anoikis, pois uma vez que esta foi suprimida pelo
inibidor farmacológico de PI3K, LY294002, estas células entraram em apoptose, mostrando que AKT é um importante regulador da resistência ao anoikis nas mesmas.
Temos então examinado a dinâmica de moléculas relacionadas à via PI3K/AKT e sua atuação na regulação do anoikis em células Melan-a, TM-1 e TM-5. Por Western
blot mostramos que células TM-1 e TM-5 aderidas, porém não células melan-a, apresentam níveis basais de fosforilação de AKT. Além disso, por imunofluorescência
indireta verificamos a localização celular de AKT fosforilado em células TM-1 e TM-5 aderidas e encontramos um significativo acúmulo do mesmo em regiões internas
da membrana celular e translocação nuclear. O acúmulo nuclear de AKT fosforilado se mostrou bastante intenso quando estas células foram mantidas em suspensão
por 48 h. Sob as mesmas condições estudamos a localização celular da GTPase RhoB e surpreendentemente encontramos que RhoB está marcadamente presente no
núcleo e região perinuclear das células TM-1 e TM-5 aderidas, enquanto em células melan-a a ocorrência da GTPase não é tão representativa e adquire localização
perinuclear. Estes resultados sugerem que não apenas a fosforilação de AKT, mas também sua localização celular pode ter um papel importante nos mecanismos de
resistência ao anoikis. Sabe-se que a GTPase RhoB pode atuar no transporte de AKT fosforilado para o núcleo em alguns tipos celulares, sugerindo que os altos níveis
de RhoB observados nas células TM-1 e TM-5 e sua localização nuclear podem participar no transporte de AKT fosforilado para o núcleo atuando na ativação de alvos
moleculares implicados na sobrevivência celular, como por exemplo, mediante uma possível fosforilação dos fatores de transcrição da família Forkhead/FOXO (Adini I.
et al.; 2003).
<p>
Referência:
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Genes & Development, 17, 2721-32 (2003).
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Resumo:

No Brasil, evidencia-se uma epidemia de HIV-1/Aids onde os subtipos virais B, C e F co-circulam. A presença de dois ou mais subtipos possibilita a ocorrência de coinfecção e superinfecção, o que pode gerar recombinantes intersubtipos de HIV-1. O processo de recombinação é, evolutivamente, o mecanismo mais rápido de acúmulo
de vantagem adaptativa. Mesmo não tendo, até o momento, dados suficientes que comprovem a eventual vantagem de um subtipo em relação ao outro e/ou de seus
recombinantes quanto à resposta ao tratamento anti-retroviral e a capacidade replicativa, uma amostragem representativa de recombinantes entre os subtipos B e F já
foram amplamente descritos na epidemia brasileira. Sendo assim, o presente estudo se mostra essencial para o entendimento da evolução desta epidemia. Tem-se,
portanto, como objetivo desenvolver e padronizar a técnica de PCR em tempo real, para detecção de HIV-1 dos subtipos B e F e de seus recombinantes. A metodologia
se baseia em pares de primers capazes de amplificar as regiões escolhidas, as quais inicialmente foram pol e env, tanto do subtipo B (BZ167), quanto do F (BR020), e
de sondas subtipo-específicas, capazes de diferenciar, em tempo real, o subtipo presente. Para padronização da técnica, os vírus citados acima foram obtidos de
sobrenadante de cultura de células linfoblásticas humanas infectadas. Inicialmente, foram realizados testes de amplificação dos genes pol e env com os primers
escolhidos utilizando a marcação SYBR Green e detecção de fluorescência no aparelho SDS 7700 – Applied Biosystems-CA. Após confirmação da eficiência dos primers,
o sistema TaqMan foi testado, expondo cada subtipo a ambas as sondas para teste de especificidade. A amplificação de env se mostrou mais eficiente (sensível) que
pol. Ambas as sondas se mostraram específicas em diferenciar os subtipos B e F. Assim, já se tem o sistema TaqMan para env estabelecido Para a região pol , a reação
deve ser melhorada através de titulação de magnésio para a eliminação de um possível produto inespecífico, o qual estaria prejudicando a sensibilidade. A presença do
produto inespecífico será confirmada através da curva de melting utilizando marcação SYBR Green. Se presente, este par de primers e sonda serão descartados. Testes
de sensibilidade e especificidade do sistema TaqMan para outras regiões do genoma do HIV-1, gag e nef estão em andamento.
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Daniela Teixeira

Título:

Papel dos receptores de adenosina na modulação da transmissão neuro-muscular simpática de
animais geneticamente hipertensos.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Costa, C.A.R.; Caricati Neto, A.; Jurkiewicz, A.
Carolina Amelia Rios Costa
Afonso Caricati Neto - UNIFESP - Farmacologia / Farmacologia

Resumo:

Introdução: Visto que a adenosina (ADO) derivada do ATP liberado dos neurônios simpáticos regula a transmissão simpática por meio de receptores A1 e A2 pré e póssinápticos (Queiroz et al., Eur J Pharmacol 448, 2002) e que disfunções simpáticas estão envolvidas na fisiopatologia da hipertensão primaria (de Champlain et al., Can
J Pharmacol 15, 1999), decidimos investigar o papel destes receptores na transmissão neuro-muscular simpatica (ducto deferente, DD) de animais geneticamente
hipertensos (SHR).
Métodos: Os DD (prostática) de ratos normotensos (NWR) e SHR (16-20 semanas) foram montados entre 2 eletrodos de platina contidos no interior do banho de orgãos
isolados e banhados com Tyrode a 30 graus Celsius para o estudo das contrações neurogênicas (twitches) estimuladas eletricamente (0,2 Hz, 1 ms, 60V). Sobre os
twitches foram estudados os efeitos dos agonistas de receptores A1 e A2 (adenosina, CPA e NECA), na ausência ou na presença do antagonista A1-seletivo DPCPX.
Resultados: Os twitches foram aumentados por doses baixas (1E-10 (dez elevado a menos dez)) e 1E-8,5 M) e reduzidos por doses altas (>1E-8,5 M) de ADO e CPA
em DD de NWR e SHR. O NECA (1E-9 e 1E-7 M) somente reduziu os twitches. Os efeitos facilitatórios do ADO e CPA foram similares em NWR e SHR, mas os inibitórios
do CPA, NECA e ADO foram significativamente menores em SHR. Após o bloqueio dos receptores A1 pelo DPCPX (1E-6 M/30min) houve um aumento do efeito
facilitatório do CPA e do NECA em NWR e SHR. O DPCPX antagonizou de forma concentração-dependente a redução dos twitches produzidos pelo CPA em NWR e
SHR.
Conclusão: Estes resultados sugerem que a resposta mediada pelos receptores A1 e A2 envolvidos na modulação da transmissão neuro-muscular simpática encontrase reduzida em animais geneticamente hipertensos.
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Resumo:
Plasmídeos de resistência (R) são moléculas de DNA portadoras de genes que conferem resistência a uma grande variedade de antimicrobianos. Os plasmídeos R
podem ser conjugativos e assim, se disseminarem para outras bactérias, inclusive de diferentes gêneros e espécies, levando a um crescente a possibilidade de
disseminação das marcas de resistência que eles contém. Este aspecto da biologia dos plasmídeos R tornou-se uma grande preocupação no manejo da antibioticoterapia,
principalmente no ambiente hospitalar, o que justifica a busca da compreensão dos processos que com ele possam interferir. Em trabalho anterior, experimentos
realizados com amostras bacterianas de laboratório demonstraram que a presença de flagelos é extremamente prejudicial para que uma bactéria receba um plasmídeo
através do processo de conjugação. Em vista destes achados, levantamos a hipótese de que, na natureza, bactérias Gram negativas flageladas teriam plasmídeos
conjugativos em freqüência muito menor que bactérias não flageladas. Para comprovar esta hipótese, este trabalho analisou a presença de plasmídeos conjugativos em
38 amostras de enterobactérias, isoladas de material clínico diverso e pertencentes à bacterioteca da Disciplina de Microbiologia da EPM-UNIFESP. As amostras foram
re-isoladas em meio seletivo de Agar MacConkey e identificadas através de provas bioquímicas. A presença de flagelos foi detectada através de prova de motilidade em
meio de cultura semi-sólido. Foram estudadas 18 amostras portadoras de flagelo pertencentes aos gêneros: Escherichia (2), Enterobacter (11), Proteus (2), Salmonella
(1), Citrobacter (1) e Providencia (1); e 20 amostras desprovidas de flagelos dos gêneros: Escherichia (5), Klebsiella (14) e Yersinia (1). A presença de plasmídeos
conjugativos foi detectada através de dois métodos: 1) reação da polimerase em cadeia (PCR), utilizando-se iniciadores específicos (F, 5’GGTGTGGTGCGATGAGCACAG-3’ e R, 5’-CACGGTTCAGCCATCCCTGAG-3’) para amplificação do gene traT, o qual faz parte do conjunto de genes tra essenciais
para a conjugação de plasmídeos em enterobactérias; 2) hibridação de colônias com a sonda genética para traT (fragmento de PCR de 290 bp, obtido por amplificação
do plasmídeo conjugativo pR1, purificado e marcado radioativamente). Plasmídeos conjugativos foram detectados em 30% (6/20) das amostras não flageladas e em
apenas 11% (2/18) das amostras flageladas. Com exceção de uma Klebsiella todas as amostras com plasmídeos eram Escherichia coli. Embora fosse desejável a
comprovação dos dados obtidos através de método fenotípico (realização de conjugação com todas as amostras), acreditamos que a utilização de dois métodos de
detecção tenha diminuído a possibilidade de falsos resultados. Sendo assim, nossos achados vêm corroborar dados obtidos anteriormente com amostras de laboratório
que indicavam uma maior dificuldade de amostras flageladas em receber plasmídeos por conjugação. É possível, portanto, que essas amostras tenham um papel menor
na disseminação de plasmídeos de virulência.
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Resumo:

Introdução: Um fator limitante da sobrevida do enxerto é a ocorrência de disfunções precoces do órgão transplantado e, mais tardiamente, a da nefropatia crônica. As
características clínicas e condições de manutenção dos doadores e as variáveis da cirurgia de transplante são determinantes do bom funcionamento do órgão após o
transplante. A heme oxigenase-1 (HO-1) é um gene de resposta ao stress que catalisa heme em biliverdina, ferro livre, e monóxido de carbono (CO). Os subprodutos
biológicos da HO-1 mostraram ser importantes agentes anti-oxidantes, antiinflamatórios, citoprotetores e com funções anti-apoptóticas. Mais recentemente, demonstrouse que rins transplantados com disfunção crônica do enxerto não expressavam HO-1, sendo o provável mecanismo, a presença de polimorfismo na região promoter do
gene HO-1, que pode determinar este tipo de evolução, pela ocorrência de lesões ateroscleróticas associadas com a disfunção crônica do enxerto. Isto é, rins provenientes
de doadores com o presente polimorfismo teriam baixo nível de indução de HO-1 e conseqüente nefropatia crônica, enquanto aqueles provenientes de indivíduos com
níveis normais de HO-1 não apresentariam tal disfunção. Portanto, a pesquisa do polimorfismo da HO-1 promoter pode ser útil na seleção de doadores de órgãos para
transplante.
Objetivos: Avaliar a prevalência de diferentes alelos do gene da HO-1 (alto e baixo produtores) em doadores e receptores de transplante renal.
Métodos: Genotipagem do polimorfismo (GT)n na região promotora do gene da HO-1 (região 5’ gene da HO-1 no cromossomo 22q13.1) foi amplificada por PCR seguido
de seqüenciamento. O tamanho do fragmento dependeu do número de repetições de GT, sendo considerado até 26 como S (short), entre 27 e 32 como M (médium) e
maior que 33 repetições com L (large).
Resultados: Foram realizados até esta data 40 seqüenciamentos, sendo a freqüência do alelo S de 24%, alelo M com 56,2% e alelo L com 19,8%. A freqüência de
genótipos (n de pacientes) foram SS: 4, SM: 10, SL: 5, MM: 16, ML: 12 e LL: 1 paciente. Entre os doadores seqüenciados, 11 apresentavam o alelo S e 10, não.
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Resumo:

O envelhecimento é caracterizado pela perda progressiva da capacidade de adaptação fisiológica do indivíduo ao seu meio ambiente. Durante o processo de
envelhecimento, muitas funções celulares estão comprometidas, dentre elas a resposta imune. Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes na circulação sangüínea
e desempenham um papel essencial na resposta inflamatória e na defesa contra microorganismos invasores. Tem sido demonstrado que as funções fagocítica e
microbicida de neutrófilos encontram-se alteradas durante o processo de envelhecimento. O objetivo deste trabalho foi estudar a produção de espécies reativas de
oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN) por neutrófilos humanos de indivíduos jovens e idosos. Para tanto, células polimorfonucleares (PMN) de indivíduos jovens e sadios
(n=4; 2 homens e duas mulheres, idade média 19 anos) e de indivíduos idosos (n=4, 1 homem e três mulheres, idade média 80 anos) foram separadas por centrifugação
em gradiente de densidade (Hystopaque/Dextran). A produção de ânion superóxido (O2 -) foi determinada pela redução do citocromo c e a produção de NO foi medida
pela oxidação de oximioglobina, ambas acompanhadas espectrofotometricamente após a adição de estímulos variados (PMA, zimosan opsonizado, fMLP) aos PMNs
isolados. Os PMNs dos indivíduos idosos, quando estimulados com zimosan opsonizado, produziram mais O2 - do que os PMNs de indivíduos jovens (p=0,32). Nenhuma
diferença estatística foi observada na produção de NO. Um maior número de amostras deve ser analisado para obtenção de dados conclusivos. No entanto, a maior
produção de O2 - por PMNs de idosos está de acordo com dados obtidos anteriormente em nosso laboratório, que mostram maior “burst” respiratório em PMNs de idosos
do que de jovens. Uma maior produção de O2 - por PMNs de idosos pode também ser parcialmente responsável pela maior adesão de PMNs de idosos a células
endoteliais de aorta de coelho (RAECs) não estimuladas, previamente observada em nosso laboratório, uma vez que alta produção de ERO e baixa produção de NO
parecem favorecer a adesão de neutrófilos ao endotélio.
Participantes:

Raphael Gomes Fonseca, André dos Santos Carneiro Cardoso, Alessandra Matroniani, Gustavo Beolchi, Karin Argenti Simon-Giavarotti, Virginia
Berlanga Campos Junqueira

Título:

Produção em larga escala de isoformas do antígeno gp43 recombinante em Pichia pastoris

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Halcsik, E.; Carvalho, K.C.; Batista, W.L.; Matsuo, A.L.; Puccia, R.
Erik Halcsik
Rosana Puccia - UNIFESP - Microbiologia, Imunologia e Parasitologia / Biologia Celular

Resumo:
A paracoccidiomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica no Brasil que acomete 1% a 2% dos indivíduos infectados pelo Paracoccidioides brasiliensis. Esse
microorganismo é um fungo dimórfico termo-dependente, que está na fase de micélio quando cultivado à temperatura ambiente (25 C) e em fase de levedura, quando
cultivado a 37 C ou no tecido. Estudos anteriores no laboratório mostraram que uma glicoproteína secretada de 43kDa é imunodominante no fungo (gp 43), e que suscita
uma resposta de anticorpos específica para PCM em testes imunodiagnósticos em que é apresentada em conformação nativa. A gp43 suscita também uma resposta
imune celular protetora em camundongos, e é um possível fator de virulência. O gene PbGP43 apresenta uma fase aberta de leitura contida em um fragmento de 1.329
pb, que contém 2 exons intercalados por um intron de 78 nucleotídeos. Codifica um polipeptídio de 416 aminoácidos, dos quais 35 correspondem a um peptídeo líder.
Um polimorfismo importante no exon 2 define grupos genéticos de isolados de P. brasiliensis. As sequências mais polimórficas traduzem isoformas básicas, em oposição
à maioria que apresenta pontos isoelétricos neutros ou ligeiramente ácidos.
Este resumo refere-se às atividades desenvolvidas de dezembro 2004 a abril de 2005. Anteriormente no laboratório foi realizada a expressão de 4 isoformas de gp43
recombinante na levedura Pichia pastoris (no sobrenadante de cultura), usando o vetor de expressão pPIC9 (Invitrogen). Atualmente, foram purificadas duas isoformas
da gp43 a partir de 250 mL de sobrenadante de cultura de P. pastoris. O procedimento foi feito por cromatografia de afinidade em colunas contendo anticorpos
monoclonais anti-gp43. Foram purificadas cerca de 1,5 mg das isoformas Pb10 e Pb3. Foi interessante notar que a isoforma Pb3, básica, ligou-se com maior afinidade
ao anticorpo monoclonal (Mab17c).
Outro procedimento foi a subclonagem do cDNA do PbGP43 do isolado Pb339 nos sítios EcoR I e Not I do vetor pPIC9. Esses sítios estão entre as sequências promotora
e terminadora do gene da oxidase alternativa (AOX1), a qual é induzida com metanol. O objetivo foi a expressão da isoforma de gp43 correspondente em P. pastoris. A
fase do gene com a sequência sinal da região 5’ foi confirmada por seqüenciamento automático, usando um primer sense do plasmídeo. O sequenciamento foi realizado
no Centro de estudos do Genoma Humano da USP (CEGH-USP). Para tal, o plasmídeo foi amplificado em bactérias Escherichia coli DH5- , com a extração do DNA
plasmidial por lise alcalina. A mesma preparação foi linearizada com Sac I e a transformação de P. pastoris foi feita por eletroporação em cubetas de 0,2 cm (Bio-Rad),
seguida de plaqueamento em meio MD (1,34% de “yeast nitrogen base” sem aminoácidos, 0,2% biotina, 1% sulfato de amônio e 2% de dextrose). As colônias
recombinantes (His+) foram visíveis após 3 dias de incubação a 30 C. A eficiência de transformação foi baixa, porém as 3 colônias resultantes foram analisadas. A
indução da produção de gp43 recombinante foi feita por 6 dias com 1% final de metanol, adicionado ao meio do fungo diariamente. Nenhuma das 3 colônias foi boa
secretora de gp43 recombinante, usando protocolos padrão de indução. Isso foi verificado por Western-blotting e imunodetecção com soro de coelho anti-gp43. Protocolos
de indução padronizados no laboratório serão seguidos numa segunda etapa.
Fianciamento: FAPESP, CNPq.
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Resumo:

Bauhinia rufa pertence à família Leguminosae, subfamília Caesapinoidae. É um arbusto com aproximadamente 1-3 metros de altura, apresenta flores nos meses de maio
a novembro e vagem na estação chuvosa. É popularmente conhecida como unha-de-vaca, pata-de-vaca, entre outros. Distribue-se em florestas, caatingas e cerrados,
nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso.
As sementes utilizadas de Bauhinia rufa foram utilizadas na purificação de diferentes inibidores de peptidases para investigarmos a especificidade no bloqueio da ação
de enzimas envolvidas em diferentes processos patológicos.
As proteínas presentes na semente foram extraídas com solução salina, precipitadas com acetona 80% (v/v) e isoladas através de técnicas cromatográficas como
cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephadex A50, cromatografia de afinidade em tripsina- Sepharose (não adsorvido), cromatografia de filtração em gel em
Superdex-75 (sistema FPLC) e cromatografia de fase reversa em coluna C18 (sistema HPLC).
Entre as diversas proteínas isoladas foi caracterizada aquela que apresentou atividade inibitória de calicreína plasmática humana. Devido a esta propriedade, o inibidor
foi denominado Bauhinia rufa Kallikrein Inhibitor, BrKI.
BrKI é eficaz inibidor da calicreína plasmática humana (HUPK), Ki = 0,66 nM e de elastase pancreática de porco (PPE) Ki = 4,04 nM ambos pertencentes
a família das serinopeptidases. Entretanto, BrKI não inibe a tripsina e a quimotripsina, enzimas também pertencente a esta classe. A seqüência a região N-terminal
ASPVLDANG mostra similaridade estrutural desta proteína com a família dos inibidores do tipo Kunitz isolados de plantas. FAPESP, CNPq, SPDM/FADA e Probal
(CAPES/DAAD).
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Resumo:
As enzimas proteolíticas, que catalisam a hidrólise de ligações peptídicas em proteínas, participam de diversos processos biológicos, sendo também identificadas como
importantes fatores no desenvolvimento de inúmeras doenças humanas. A catepsina B, uma cisteinoendopeptidase lisossomal, é uma importante proteína de
degradação; como está envolvida em diversas condições patológicas, tem-se estimulado a procura de inibidores específicos dessa enzima, para possível uso diagnóstico
ou terapêutico. A família Leguminosae é uma das maiores famílias de plantas conhecidas, sendo que suas sementes possuem grandes quantidades de inibidores de
proteases. Então, o objetivo do presente trabalho foi purificar e caracterizar parcialmente o inibidor de catepsina B, presente nas sementes de uma leguminosa, a
Caesalpinia echinata (pau-brasil). Sementes sem casca foram trituradas e suas proteínas extraídas por solução salina e subseqüente precipitação por acetona. A amostra
resultante foi aquecida 60 minutos a 60oC, para se eliminar a atividade enzimática contaminante. Como o material obtido foi capaz de inibir tanto a catepsina B como a
papaína, essa última foi usada para acompanhar todas as etapas de purificação seguintes; como substratos foram usados tanto o cromogênico - Ac-Leu-Arg-pNan –
para a papaína, quanto o fluorogênico - Z-Phe-Arg-AMC – para a catepsina B. O inibidor foi purificado por cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephadex (coluna
equilibrada em tampão acetato de amônio 0,1 M e NaCl 30 mM pH 8,7, com eluição das proteínas por concentrações crescentes de NaCl de 0,1 a 1,2 M), cromatografia
de troca iônica em FPLC (coluna Resource Q equilibrada em tampão acetato de amônio 20 mM e NaCl 30 mM pH 8,5, com eluição das proteínas por gradiente de 0 a
100 % de NaCl 0.5 M em 20 minutos) e filtração em gel em FPLC (coluna Superdex 75, equilibrada em tampão acetato de amônio 50 mM, pH 8,7 com eluição das
proteínas no mesmo tampão). A caracterização do inibidor foi feita por determinação da constante inibitória e por eletroforese em gel de poliacrilamida em condições
desnaturantes. O inibidor apresentou um Ki de 3,0 x 10-11 M para catepsina B e uma massa molecular de aproximadamente 20 kDa.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Relatos recentes têm relatado a participação dos receptores de cininas no desenvolvimento da epilepsia do lobo temporal (ELT). Nosso grupo, usando
modelos nocautes destes receptores (Arganaraz et al., Brain Res. ), verificou que os parâmetros comportamentais destes animais após a indução da epilepsia diferiam
entre a linhagem nocaute do receptor B1 e do receptor B2. O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão gênica do receptor remanescente em cada linhagem nocaute
nas três fases do modelo (agudo, silencioso, crônico). Assim, buscamos estabelecer a influência do receptor remanescente no fenótipo observado nas linhagens nocautes
para o receptor B1 (B1KO) e B2 (B2KO) de cininas.
MÉTODOS:
Animais das linhagens B1KO, B2KO e linhagem selvagem (WT) (n=12 por grupo) foram previamente tratados com escopolamina (1 mg/kg) seguido de uma injeção única
de pilocarpina (320 mg/kg). Parâmetros de comportamento foram monitorados para determinar as fases de progressão da ELT. A extração de RNA hipocampal foi
realizada com TRIzol (Invitrogen) segundo instruções do fabricante. A expressão gênica dos receptores de cininas foi avaliada pelo método de PCR em tempo real,
utilizando iniciadores específicos para ambos receptores.
RESULTADOS:
Camundongos da linhagem B1KO não apresentaram diferenças na expressão de RNA mensageiro para o receptor B2 de cininas quando comparados com os animais
controles (normalizados para 1) na fase aguda (0,85 ± 0,28; p=0,68), silenciosa (0,83 ± 0,23, p=0,56) e crônica (0,61 ± 0,49)(p=0,32). Em contraste, na linhagem nocaute
para o gene B2 (B2KO), observamos um aumento de expressão do receptor B1 de cininas quando comparado com o controle nas três fases (1,97 ± 0,14, aguda; 1,83
± 0,21, silenciosa; e 1,35 ± 0,13, crônica; p<0,001).
CONCLUSÕES:
Em trabalho anteriormente citado, verificamos que a deleção do receptor B1 na linhagem B1KO resultou em um fenótipo mais suave para o desenvolvimento da epilepsia.
A deleção do receptor B2 na linhagem B2KO, entretanto, levou a um agravamento da condição epiléptica. Neste trabalho, nossos resultados sugerem que na linhagem
B2KO, este agravamento seja explicado, em parte, pelo aumento da expressão do gene B1 de cininas, confirmando sua contribuição para a injúria tecidual e processos
inflamatórios e de morte celular.
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Resumo:
Durante a apoptose a proteína pró-apoptótica Bax pode translocar do citosol para a mitocôndria e outras organelas que influenciam a homeostase de Ca2+. Não se sabe
ainda qual a função da sinalização de Ca2+ na translocação da Bax e na morte celular. O objetivo deste trabalho foi estudar drogas que mobilizam o Ca2+ intra ou
extracelular na morte celular programada e sua relação com a translocação de Bax.
Para isso foram feitas culturas primárias de astrócitos de ratos que foram carregadas com o indicador (Fura-2) de fluorescência para Ca2+. Os estímulos foram feitos
com ATP e Noradrenalina (NA) que podem aumentar o Ca2+ intracelular por vias diferentes. Em alguns experimentos as células foram transfectadas com GFP-Bax, para
a visualização da translocação da proteína mediante estímulo. As imagens e medidas foram feitas em microscópio de fluorescência com câmera CCD digital de alta
resolução. A morte celular foi investigada com Anexina V e iodeto de propídio por citometria de fluxo.
Os agonistas, ATP e NA, promoveram oscilações de Ca2+ e aumentos nos transientes de maneira concentração-dependente, atingindo os efeitos máximos de 94%
(ATP) e 68% (NA) com a concentração de 100 µM, em relação à fluorescência máxima. O ATP e a NA causaram apoptose nas taxas de 23% e 30%, respectivamente.
Na presença de Tapsigargina (TAP, 2 mM), o ATP causou 35% de morte celular e a NA, 30%. Portanto, na presença de TAP, que libera Ca2+ do retículo endoplasmático
o efeito do ATP foi potenciado, enquanto que o da NA permaneceu semelhante. Como o ATP pode estimular receptores ionotrópicos e mobilizar Ca2+ extracelular,
enquanto a NA mobiliza Ca2+ preferencialmente do retículo (assim como a TAP), é provável que a mobilização de Ca2+ intracelular promova ou potencialize o efeito
apoptótico. Estes agonistas também parecem promover a translocação da Bax e investigaremos a relação entre esta translocação e a liberação de Ca2+ dos estoques
intracelulares.
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Resumo:

A gomesina é um peptídeo antimicrobiano isolado dos hemócitos da aranha caranguejeira Acanthoscurria gomesiana. A molécula contém quatro resíduos de cisteínas
que formam duas pontes de dissulfeto, Cys2,15 e Cys6,11, e além disso apresenta um ácido piroglutâmico na porção N-terminal. A seqüência primária da gomesina é:
pGlu-CRRLCYKQRCVTYCRGR-NH2. Este peptídeo tem se mostrado ativo contra várias bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, além de fungos e leveduras. Apesar
do seu largo espectro de ação, a gomesina apresenta uma moderada atividade hemolítica contra hemócitos humanos [Silva Jr., P.I. et al. J. Biol. Chem. 275, 33464,
2000]. Estudos recentes da estrutura tridimensional da gomesina realizados por RMN mostraram que a molécula apresenta uma estrutura em “Beta-Hairpin” formada por
duas cadeias em dobra-beta antiparalelas ligadas por uma dobra-beta [Mandard, N. et al. Eur. J. Biochem, 269, 1190, 2002]. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a
contribuição de cada resíduo de aminoácido na atividade antimicrobiana e hemolítica da gomesina. Assim sendo, vários análogos da gomesina foram gerados pela
substituição individual dos resíduos de aminoácidos por alaninas ou por seus respectivos isômero D. Os peptídeos foram sintetizados pelo método da fase sólida manual,
empregando-se a estratégia t-Boc na resina MBAR. Os mesmos foram purificados por cromatografia de alta eficiência de fase reversa (RP-HPLC) e caracterizados por
eletroforese capilar, análise de aminoácidos, cromatografia líquida acoplada a um espectômetro de massas (LC/M) e por Dicroísmo Circular. As atividades antibacterianas
dos peptídeos sintéticos foram monitoradas pelo ensaio de inibição de crescimento líquido contra as bactérias: Bacillus megaterium e Escherichia coli e contra a levedura:
Candida albicans em concentração fisiológica de sal. As concentrações mínimas inibitórias (CMI) foram expressas como um intervalo de concentrações [a]-[b], onde [a]
= é a mais alta concentração testada na qual o microorganismo estará crescendo e [b] = é a mais baixa concentração que cause 100% de inibição de crescimento.Todos
os análogos foram tão ativos quanto a gomesina com as seguintes exceções: [Ala5]-, [Ala7]-, [Ala9]-, [Ala10]-, [Ala12]- e [Ala14]-Gm que foram significativamente menos
ativos que a molécula nativa. Os resultados obtidos com os análogos D-pGlu1, D-Arg3, D-Arg4 e D-Leu5 também foram compatíveis com estas observações. Estes
resultados indicaram que a presença dos resíduos de aminoácidos Gln9, Arg10 presentes na dobra-beta e os resíduos Leu5, Tyr7, Tyr14 e Val12 foram essenciais para
a manutenção das atividades da gomesina. Não foram observadas nenhuma correlação entre as atividades biológicas com a estrutura secundária dos análogos
determinada por Dicroísmo Circular em diferentes meios, tais como agua, metanol, trifluoroetanol e dodecil-sulfato de sódio. Estes achados sugerem que os resíduos
hidrofóbicos, Leu, Tyr e Val, além dos hidrofílicos, Gln e Arg, são muito importantes para a interação dos peptídeos com as membranas do microorganismos e
conseqüentemente para a sua destruição.
Apoio Financeiro: CNPq e FAPESP
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Resumo:
A fibra muscular esquelética é uma célula alongada e multinucleada, caracterizada pela expressão compartimentalizada de receptores colinoceptivos nicotínicos (nAChR)
na junção neuromuscular, cuja ativação desencadeia a contração muscular (Hall & Sanes, 1993). Para garantir a eficiência da contração, a sinapse neuromuscular
apresenta uma capacidade adaptativa frente às constantes alterações da demanda. Por exemplo, o exercício físico e conseqüente hiperatividade neuronal promove o
aumento da massa muscular, que é acompanhado por aumento do conteúdo da enzima acetilcolinesterase (AChE), evitando assim que concentrações aumentadas de
acetilcolina (ACh) na fenda sináptica, promovam a superestimulação do receptor nicotínico pós-sináptico. Por outro lado, a paralisia muscular resulta na atrofia muscular
gradativa que é acompanhada pela redução de nAChRs e da AChE. Além disso, a fisiologia muscular também é influenciada pelos níveis circulantes de hormônios
sexuais, cujos efeitos são bem evidenciados nas estruturas dimorfas, como nos músculos elevador do ânus (EA) e bulbocavernoso do rato macho, que participam na
ereção do pênis durante a cópula. A gonadectomia do rato macho adulto, por exemplo, promove no EA a atrofia muscular, diminuição do número de receptores nicotínicos
juncionais e da atividade da acetilcolinesterase (AChE), e aumento na liberação espontânea da acetilcolina (Souccar et al., Muscle & Nerve 5:232, 1982; Braz. J. Med.
Biol. Res. 24:1051, 1991; Godinho et al., Neurochem. Res. 19:657, 1994).
Objetivo: Neste estudo avaliamos a remodelação da fibra muscular, visando correlacionar a atrofia do EA induzida pela gonadectomia de ratos machos adultos com
alterações do tamanho da fibra muscular e da placa motora terminal (PMT) e a ocorrência de processos apoptóticos.
Métodos: Foram utilizados ratos machos adultos da colônia 2BAW sacrificados aos 120 dias de vida e divididos em grupos controle (N) ou submetidos a gonadectomia
por 2 (G2), 7 (G7), 15 (G15) e 30 (G30). Os músculos EA e extensor longo dos dedos (EDL, não alvo de andrógeno) foram retirados, dissecados, pesados, congelados
em nitrogênio líquido e mantidos a –80ºC até a realização dos cortes longitudinais e transversais em criostato (Leica CM 1850, a 21 C). As seções foram submetidas à
coloração por hematoxilina-eosina ou à marcação dos núcleos com o intercalador fluorescente de DNA Hoescht dye 33258. A PMT dos músculos EA e EDL foi evidenciada
por marcação histoquímica da AChE. O diâmetro (D) da fibra (F) e o D e o comprimento (C) das PMT foram determinados utilizando-se o programa computacional de
domínio público ImageJ 1.32j.
Resultados: A gonadectomia não alterou significativamente o peso corporal ou dos músculos EDL, comparativamente aos valores controles. Por outro lado, a
gonadectomia por 7, 15 e 30 dias, reduziu em 17%, 38% e 49% o diâmetro das fibras do EA (controle = 35,3 ± 0,4 µm, n= 45) proporcionalmente à atrofia muscular (em
22%, 36% e 47%). No mesmo período, a gonadectomia reduziu em 17%, 37% e 35% o comprimento da PMT (28,3 ± 0,7 µm, n=31) e em 16%, 34% e 31% o diâmetro
da PMT (DP controle = 14,2 ± 0,4 µm; n =42). Curiosamente, a gonadectomia por 15 ou 30 dias resultou na diminuição de 11% e 15%, respectivamente do comprimento
médio dos núcleos das fibras dos músculos EA. A marcação histoquímica com Hoescht dye 33258 evidenciou alterações morfológicas nucleares compatíveis com a
apoptose nos músculos EA de animais castrados por 2 ou 7 dias. Os mesmos parâmetros medidos no EDL não foram modificados após a gonadectomia.
Conclusão: Nossos resultados mostram que a atrofia muscular induzida pela gonadectomia é acompanha pela redução linear do diâmetro da fibra muscular e pela
remodelação da placa motora que tem seu tamanho reduzido exponencialmente até o 15º dia de privação hormonal. Estes eventos são acompanhados pela redução no
tamanho dos núcleos e pelo aparecimento de processos apoptóticos em núcleos individuais. Considerando que, na fibra muscular multinucleada, cada núcleo é capaz
de controlar a expressão regional de diferentes genes, dependendo da sua localização dentro da fibra, nossos dados sugerem que a diminuição do tamanho e a provável
redução do seu número poderiam contribuir para a preservação de microdomínios nucleares na fibra atrofiada.
Financiamento: FAPESP e CNPq (bolsa/PIBIC)
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Resumo:
Sepse é uma das principais causas de mortalidade em unidades de terapia intensiva. Compreende uma síndrome clínica complexa que resulta de uma resposta danosa
do hospedeiro à infecção. Manifesta-se como diferentes estadios clínicos, evoluindo de sepse a sepse grave e choque séptico. A endotoxina ou lipopolissacarídeo (LPS),
um componente da parede das bactérias gram-negativas, é um agente importante na patogênese da sepse. O LPS ativa vias de sinalização em células responsivas que
levam à ativação de mitogen-activated protein kinases (MAPKs) e de fator nuclear kB. As MAPKs pertencem a três famílias: as quinases reguladas por sinal extracelular
(ERKs), as proteínas c-Jun N-terminal quinases (JNKs) e as p38 MAPKs. Durante a sepse existe uma adaptação celular que pode ocorrer de forma diferenciada na
mesma célula, entre diferentes populações celulares e entre os diferentes estágios da doença. É possível que esta adaptação seja regulada através de proteínas
envolvidas na ativação intracelular, como as MAPKs. O estudo se encontra em fase final de padronização de detecção do nível de ativação das MAPKs em células
mononucleares e em polimorfonucleares do sangue periférico de voluntários sadios após estímulo com LPS por diferentes tempos. Dificuldades estão sendo encontradas
na reprodutibilidade dos testes e na diferenciação entre bandas de células estimuladas e seus controles.
Participantes: Natália Estevam Gomes, Milena Karina Coló Brunialti, Hugo Pequeno Monteiro, Reinaldo Salomão
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Resumo:

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Conforme visto anteriormente o álcool etílico quando administrado durante o período de gravidez e aleitamento é capaz de causar
diminuição nos parâmetros anatômicos, morfológicos e funcionais do sistema adrenérgico (alteração de pD2 da noradrenalina) em fundus de estômago dos respectivos
filhotes (SBFTE, 2004; PIBIC, 2004). Esta etapa tem como objetivo observar possíveis alterações na translocação do cálcio em fundus de estômago de dois grupos de
ratas: (1) ratas descendentes de mães tratadas cronicamente com etanol e (2) ratas adultas que receberam um tratamento agudo de etanol por gavagem. MÉTODOS:
No primeiro experimento, ratas Wistar de 4 meses de idade, foram tratadas do primeiro dia de gravidez ao décimo pós-partum com concentrações crescentes (20, 25 e
30%) de álcool por via oral ad libitum. No segundo experimento, realizou-se um tratamento agudo em ratas adultas por 7 dias, administrando álcool a 30% por
gavagem(3ml), sem interromper o alcool 30% ad libitum. Os controles receberam água ad libitum. Experimentos funcionais foram realizados para testar (na presença de
KCl 80 mM em solução inicialmente livre de Cálcio) a ação do CaCl2 (10mM), obtendo-se curvas tempo-efeito nos dois experimentos, com o intuito de medir o componente
fásico e tônico e o índice de relaxamento (Fade). RESULTADOS: Em fundus de ratas descendentes, não foram observadas diferenças significativas em relação aos
controles. Já em fundus de ratas adultas que receberam tratamento via oral + gavagem, os valores médios (+/- EPM) do componente fásico e tônico das curvas de cálcio
foram significantemente menores, em relação ao controle: fásico (38,0+/-3,6 e 56,0+/-6,4, n=6) e tônico (32,4+/-3,2 e 57,7+/-3,5, n=6). Em ambos os tipos de tratamento
não observamos alterações dos índices de relaxamento das curvas concentração-efeito de CaCl2 em relação aos seus respectivos controles. CONCLUSÃO: O uso de
etanol durante o período de gravidez e aleitamento parece não afetar a resposta ao CaCl2 em fundus de estômago de ratas descendentes. Entretanto, no tratamento
por administração oral + gavagem, em ratas adultas, a resposta ao CaCl2 mostrou-se alterada. Ainda não sabemos se essas últimas alterações podem ser relacionadas
ao aumento de pD2 verificado anteriormente em filhotes.
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Resumo:
A sulfasalazina é uma droga anti-inflamatória, composta por sulfapiridina e ácido 5– amino-salicílico, largamente utilizada no tratamento de doenças inflamatórias do
intestino como colites ulcerativas e doença de Crohn, inclusive durante a infância.
De acordo com dados clínicos e resultados obtidos de estudos experimentais, pacientes tratados com sulfasalazina e ratos adultos submetidos ao mesmo tipo de
tratamento apresentam alterações de parâmetros seminais e distúrbios acentuados de fertilidade. No entanto, seus efeitos sobre o testículo e, em particular, o seu
mecanismo de ação sobre a espermatogênese, após administração durante a fase pré-púbere, não são conhecidos. Esta etapa do trabalho teve por objetivo avaliar os
efeitos da sulfasalazina sobre a morfologia testicular e a espermatogênese em ratos púberes, os quais foram tratados na fase pré-púbere, de modo a inferir sobre o alvo
primário desta droga nos testículos, bem como sobre seus efeitos, a médio e longo prazo, na reprodução masculina como um todo. Para tanto, realizaram-se estudos
histomorfométricos e estereológicos testiculares relativos à determinação: do peso, do volume, dos eixos testiculares, como também do diâmetro tubular, da altura do
epitélio seminífero e da densidade de volume dos túbulos seminíferos.
Dez ratos albinos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus albinus), com 30 dias de idade, foram distribuídos em dois grupos: um tratado com sulfasalazina (Laboratório
Cazi), preparada em xarope neutro simples (Magister medicamentos) e o outro controle, tratado com o veículo no qual a sulfasalazina foi preparada. A administração da
droga foi realizada em doses diárias crescentes (300, 400, 600mg), através do método de “gavagem” (administração oral), empregando-se agulha curvada (18G x 2IN x
2,25mm), marca Thomas. O tratamento teve início na pré-puberdade, aos 30 dias de idade e estendeu-se até os 60 dias quando, então, os animais atingiram a puberdade.
Cada dose diária foi fracionada de modo que metade dela foi administrada pela manhã e a outra metade à tarde. Após o tratamento, os animais foram anestesiados com
tiopental sódico (Thionembutal 3%, 1mg/ml) e seus testículos foram retirados para obtenção do volume através do método de Scherle (Scherle,1970), do peso e dos
eixos maior e menores, com auxílio de paquímetro marca Mitutoyo. Os testículos foram, a seguir, fixados em líquido de Bouin, por imersão, e processados para inclusão
em Paraplast Plus (Paraplast® Tissue Embedding) com dimetilsulfóxido. Seções transversais com 5 micrômetros de espessura foram submetidas à técnica histoquímica
do Ácido Periódico e reativo de Schiff, com contracoloração nuclear pela Hematoxilina de Harris (PAS + H). As lâminas contendo as seções testiculares tratadas pelo
método PAS + H foram submetidas à análise histopatológica e estudadas de acordo com metodologias morfométricas e estereológicas utilizando-se, para este fim, um
sistema de análise de imagens Leica QWin (Cambridge, Inglaterra). A análise estatística dos dados foi realizada empregando-se o teste paramétrico t.
O estudo histopatológico testicular dos animais tratados com sulfasalazina mostrou, com acentuada freqüência, a ocorrência de: depleção, vacuolização e degeneração
celular do epitélio seminífero, formações multinucleadas de espermátides redondas, além de total ausência de espermátides alongadas. Através dos estudos
morfométricos e estereológicos constatou-se significante diminuição do peso, volume e dos eixos testiculares, além de redução do diâmetro tubular, da altura do epitélio
seminífero e da densidade de volume dos túbulos seminíferos. Foi possível concluir até o momento, que o tratamento com sulfasalazina, durante a fase pré-púbere, age
de forma significante sobre as etapas da espermiogênese, interferindo assim na fertilidade.
Na próxima etapa deste trabalho, será estudado se as alterações testiculares causadas pelo tratamento com a sulfasalazina, durante a fase pré-púbere, persistem até
a fase adulta e será investigado se estas alterações aconteceram, principalmente, por morte das espermátides alongadas ou por atraso ou interrupção do processo de
espermiogênese. Para isso, outro grupo de animais será tratado e, além das análises testiculares histomorfométrica e estereológica, serão efetuadas também as
dosagens de testosterona, o espermograma e o teste de fertilidade. O teste de fertilidade avaliará a capacidade reprodutiva dos animais tratados e não tratados que
será baseada na obtenção dos índices de fertilidade. Este índice de fertilidade tem sido descrito como a razão entre o número de recém-nascidos das proles e o número
de fêmeas utilizadas nos acasalamentos (Miraglia & Hayashi,1993).
MIRAGLIA, SM.; HAYASHI, H.; GOLDFEDER, E.M. – Histomorfometria dos testículos de ratos albinos normais em várias idades. Rev. Bras. Ciên. Morfol., 7: 8-15, 1990.
SHERLE, W. – A simple method for volumetry of organs in quantitative stereology. Mikroskopie, 26: 57-63, 1970.
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Resumo:

Em camundongos, a implantação do blastocisto no endométrio é antimesometrial e ocorre na manhã do 5 dia de prenhez (5 dp). O estroma uterino se modifica
constituindo a decídua.
As primeiras células do embrião a invadir o endométrio são as células trofoblásticas gigantes (CTGs). A partir do 7 dp já se observam os sinais da involução decidual,
que culmina ao redor do 14 dp. Concomitantemente, as CTGs que invadem a decídua antimesometrial, crescem e ocupam o espaço deixado pelas células deciduais que
degeneram.
O crescimento acentuado das CTGs está diretamente relacionado à diferenciação e funções destas células. Ocorre aumento crescente das CTGs do 7º ao 12ºdp que
implica não somente em um aumento crescente do núcleo, como também em uma reestruturação contínua do citoplasma destas células, cuja avaliação morfológica
tridimensional não está referida na literatura.
Dessa forma, o objetivo deste projeto consistiu em estudar as alterações morfológicas, principalmente de volume e superfície das CTGs da região antimesometrial de
camundongo no período do 7º ao 13º dias de prenhez, por meio da reconstrução tridimensional dessas células em cada idade gestacional referida e comparar os dados
quantitativos obtidos.
Foram utilizados camundongos Mus musculus, var. albino, jovens, com cerca de 2 meses e meio de idade. Os animais foram acasalados aproximadamente às 18 h, na
proporção de 4 fêmeas virgens para cada macho. O 1 dia de prenhez foi determinado pela presença de rolha vaginal na manhã seguinte ao acasalamento. Todos os
animais foram alimentados ad libitum, com livre acesso à água. As fêmeas prenhes foram anestesiadas com solução de Rompum e Dopalen em PBS e sacrificadas logo
em seguida nas manhãs do 7º ao 13º dias de prenhez, através de deslocamento cervical. Foram utilizados 4 animais para cada idade gestacional, dos quais foram
retiradas as dilatações do útero gravídico, contendo os embriões circundados por tecido uterino. Fragmentos de todas as idades foram fixados em Bouin e processados
para inclusão em historesina. Cortes seriados (3µm) da região mediana da área de implantação embrionária, transversais ao eixo longitudinal do útero, foram obtidos e
corados com azul de toluidina e fucsina básica.
Para a reconstrução tridimensional foram selecionados os cortes nos quais podíamos acompanhar toda a extensão da CTG antimesometrial escolhida para a
reconstrução. As regiões desejadas de cada corte foram digitalizadas com câmera digital acoplada ao microscópio e ao computador, sendo as imagens armazenadas
inicialmente no formato TIF e em seguida convertidas para o formato MRC compatível com o programa IMOD 3.3.7 (conjunto de programas para processamento,
modelagem e visualização tridimensional de imagens). Logo em seguida as imagens seriadas de cada idade gestacional foram empilhadas em um único arquivo e
alinhadas através da determinação de 3 a 5 pontos de referência em cada imagem.
Os limites dos corpos celulares e dos núcleos das CTGs foram traçados em cada corte; com os dados obtidos foi gerado um novo arquivo contendo a representação
gráfica tridimensional da célula. Este arquivo foi analisado no programa 3DMOD. Com esse modelo pudemos analisar a morfologia das CTGs nas diversas idades de
prenhez e estimar o volume ocupado pelo núcleo e citoplasma das mesmas utilizando para isso o princípio de Cavalieri (área da estrutura de estudo em cada corte
multiplicado pela espessura do corte).
No 7 e 11 dias de prenhez encontramos as diferenças máximas entre os valores de volume celular e relação núcleo/citoplasma. No 7 dp o volume total ocupado pela
célula foi de 4100,1 µm3 e o volume ocupado somente pelo núcleo foi de 927,6 µm3. No 11 dp os valores foram respectivamente de 412942,5 µm3 e 65365,2 µm3.
Assim, neste período da prenhez, o volume total da célula aumentou 100,7 vezes e a partir desta fase da prenhez, as CTGs foram diminuindo de tamanho.
Do 7 para o 11 dp a relação núcleo/citoplasma diminui em 10 vezes indicando que no 11 dp a contribuição do núcleo para o volume total da célula é 10 vezes menor
que o encontrado no 7o dp, ou seja, nesse intervalo de tempo, citoplasma e núcleo aumentam exageradamente de tamanho, mas o citoplasma cresce proporcionalmente
mais do que o núcleo. Comparando os volumes de núcleo e citoplasma nessas duas idades, verificamos que o citoplasma aumentou 109,6 vezes e o núcleo aumentou
70,5 vezes de volume.
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Resumo:

A glicosamina é o substrato preferencial da biossíntese de GAGs e baseado nas evidências de que a glicosamina estimula a biossíntese de proteoglicanos e age na
reconstrução experimental das lesões da cartilagem, diferentes tipos de glicosaminas tem sido introduzidas na terapia de doenças degenerativas na osteoartrose. A
experiência clínica tem confirmado a sua eficácia. O sulfato de glicosamina tem um efeito significativo na redução da dor e mobilidade durante as atividades diárias.
Entretanto, alguns pacientes que receberam tratamento, apresentaram distúrbios gastrointestinais e vertigem. Administração de altas doses de glicosamina foi associada
à poliúria e a polidipsia em cachorros . A suplementação oral de glicosamina não resulta em alterações clínicas significativas no metabolismo da glicose em pacientes
portadores de Diabetes Mellitos tipo 2. Apesar da experiência clínica ter demostrado que a administração de glicosamina pode auxiliar no controle da dor na Osteoartrite
de joelho, é prematuro sua prescrição antes de melhores estudos visto que não existe ainda na literarura científica trabalhos sobre os efeitos da glicosamina nas estruturas
envolvidas no metabolismo dos carboidratos, por exemplo, células hepáticas e pancreáticas. O sulfato de glicosamina ( Dinaflex ® ) é uma droga utilizada extensivamente
no manejo clínico da dor na Osteoartrite .
Nesse trabalho existe interesse no estudo das possíveis alterações morfológicas no fígado e pâncreas após o tratamento de animais com sulfato de glicosamina.
Nos experimentos foram utilizados ratos adultos velhos albinos com 1 ano de idade divididos em 2 grupos:
Grupo 1 – 5 ratos receberam solução salina (Controle).
Grupo 2 – 5 ratos foram tratados com solução de sulfato de glicosamina (Tratado).
Os animais foram tratados diariamente pela técnica de gavagem com sonda metálica, sendo que o grupo 1 recebeu apenas solução fisiológica e o grupo 2 solução com
18 mg da droga. Após o período de 21 dias de tratamento, foi realizada nova anestesia com éter e ressecção cirúrgica de fragmentos do fígado e pâncreas. Os fragmentos
de fígado fixados com solução de Gendre foram processados com álcool absoluto, tomando-se esse cuidado para a preservação da reserva de glicogênio que serão
estudadas com a coloração pelo método de PAS. Os fragmentos de pâncreas foram fixados em solução de Bouin e processados para inclusão em parafina e historesina.
Os cortes em parafina foram corados por Hematoxilin-Eosina para estudo morfológico. Foram realizados cortes de fígado e coloração pelo método de PAS. Cortes de
pâncreas foram corados por Picrossirius-Red e Hematoxilina para o estudo das fibras colágenas.
Analisando-se o tecido pancreático corado especificamente para visualização de fibras colágenas pela microscopia óptica, evidenciou-se uma diminuição de fibras
principalmente no interior das ilhotas de Langerhans no grupo tratado com glicosamina, comparando-se com o grupo controle. Na análise dos cortes de fígado não se
observou diferenças quanto a reserva de glicogênio.
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Resumo:
Introdução: A utilização da artéria torácica interna (ATI), também conhecida por artéria mamária, na cirurgia de revascularização miocárdica tem proporcionado a melhora
da sobrevida dos pacientes, devido à alta perviedade desse enxerto em longo prazo. A escolha do uso da artéria mamária, entre outras razões se deve à sua comprovada
propriedade de ser menos suscetível a hiperplasia, e ao desenvolvimento de aterosclerose. O uso da ATI esquerda anastomosada a artéria descendente anterior tem
demonstrado melhorar a sobrevida dos pacientes, quando comparado aos enxertos venosos. Entretanto, os resultados com o uso da artéria torácica interna direita (ATID)
diferem daqueles encontrados com o uso da artéria torácica interna esquerda (ATIE). Uma possível explicação pode ser o fato delas apresentarem diferente estrutura
histológica, já que embriologicamente possuem também origens diferentes.
Objetivo: Estudar a estrutura histológica das artérias torácicas esquerdas e direitas e fazer a comparação seqüencial entre elas.
Material e Método: Foram coletadas dezoito espécimes de artérias torácicas internas direitas e dezoito espécimes de artérias torácicas internas esquerdas, retiradas de
cadáveres frescos, doadores de órgãos e tecidos. Após a fixação as artérias foram subdivididas em 3 (três) segmentos proporcionais (proximal, médio e distal) e estes
por sua vez em mais três sub-segmentos(proximais: 1,2 e 3; médios: 4,5 e 6 e distais: 7, 8 e 9 , sendo o sub-segmento 1 o mais proximal e o 9 o mais distal). Também
os ramos terminais da ATI, as artérias musculofrênica (MF) e epigástrica superior (ES) foram incluídas na análise e comparação. Estes espécimes foram desidratados,
diafanizados, incluídos em parafina, feitos cortes histológicos com espessura de 5 µm com uso do micrótomo e corados diferentes técnicas: Hematoxilina-eosina,
Verhoeff-Van Gieson e Tricrômio de Masson, no intuito de melhor avaliar as medidas estudadas. Foram estudados as características estruturais e morfométricas com o
programa de análise de imagens Image-Pró-Plus, examinando o perímetro da luz arterial, espessura da íntima e da camada média e o número de fibras elásticas da
camada média das artérias torácicas internas esquerdas e direitas. Foi realizada comparação estatística entre seus segmentos e sub-segmentos, usando analise de
variância e teste de Bonferroni realizada intra e intersegmentos.
Resultados: ANÁLISE INTRA-SEGMENTOS:1) O perímetro interno diminui ao longo da artéria torácica interna esquerda e direita dos segmentos mais proximais para os
mais distais.
2) Grande variabilidade na espessura das camadas íntima direita e esquerda nos diversos segmentos.3) Houve uma diminuição da espessura da camada média ao longo
da artéria torácica interna esquerda e direita, dos segmentos mais proximais para os mais distais.4) O número de fibras elásticas se concentra na região intermediária
de ambas artérias torácica interna, sendo que o número de fibras elásticas diminui dos segmentos mais proximais para os distais.5) A densidade (relação da média de
fibras elásticas pela média da espessura da camada média) nos diversos segmentos da artéria torácica interna esquerda e direita mostrou-se maior nos segmentos 6 e
7.6) Para os segmentos 9,MF,ES apenas o número de camadas da ATIE se mostrou com diferença significativa( 9 x MF, p < 0.05; 9 x ES, p < 0.001; MF x ES, p <
0.05)sendo que o número de fibras elásticas diminui dos segmentos mais proximais para os distais.
Conclusão: As artérias torácica internas, tanto esquerda como direita, assim como seus ramos terminais apresentam variabilidade estrutural ao longo de seu trajeto,
desde a origem até a sua bifurcação. Esses achados podem permitir a ampliação do uso desse enxerto na cirurgia de revascularização miocárdica, possibilitando a
expansão desse enxerto para tratamento de um maior numero de artéria coronárias.
ANÁLISE INTERSEGMENTOS
Para a comparação intersegmentos, ou seja, entre a ATIE e ATID foi utilizado o teste t de student. Não houve diferença significante entre as artérias em relação à
espessura da íntima e da camada média. No entanto em relação ao número de camadas elásticas obtivemos que há diferença significante entre a ATIE e a ATID, sendo
que na comparação 4Ex4D obtivemos p<0,003 e a partir do segmento 5 até a ES obtivemos em todos os segmentos uma diferença significante( 4E x 4D = p<0,0003; 5E
x 5D = p<0,0001; 6E x 6D = p<0,0001; 7E x 7D = p<0,0001; 8E x 8D = p<0,001; 9E x 9D = p<0,0001; ME x MD = p<0,0001; EE x ED = p<0,001.)
Conclusões:O maior número de fibras elásticas na ATIE reflete sua maior perviedade observado na prática clínica.
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Resumo:

Própolis é uma resina natural cuja composição química é muito complexa e varia dependendo do local onde é coletada. Seus constituintes bioquímicos incluem
principalmente uma mistura de polifenóis, flavonóides, ácido fenólico e seus ésteres, ácido caféico e seus ésteres e aldeídos e cetonas fenólicas. Acredita-se que estes
constituintes são os responsáveis pelas diferentes atividades terapêuticas do própolis, como propriedade anti-tumoral, anti-oxidante, anti-séptica, anti-inflamatória, antifúngica, bacteriostática e anestésica. Devido a estes efeitos benéficos, há um grande interesse em se estudar compostos derivados do própolis, com o objetivo de se
desenvolver novas drogas terapêuticas.
Através de métodos adequados de síntese, substâncias que se encontram em concentrações muito baixas nos produtos naturais podem ser obtidas com alto grau de
pureza e com rendimentos satisfatórios. Desta forma, as penta-1,4-dien-3-onas, denominadas HB1 e HB2 (compostos patenteados) e os compostos denominados FR2,
V4 e V5 (ainda não patenteados) foram sintetizados quimicamente baseado na predição de propriedades específicas através do programa computacional TOPS-MODE
(Topological Subestructural Molecular Design).
O objetivo deste projeto foi analisar in vitro a possível atividade anti-tumoral e anti-oxidante destes compostos frente a linhagens murinas de melanócitos (melan-a) e
melanoma (Tm5). Todos os compostos avaliados apresentaram atividade citotóxica, analisada por ensaio de MTT, sendo que alguns deles (HB1 e HB2) apresentaram
relativa seletividade para células de melanoma na ordem de 5 a 10 ug/ml. Níveis elevados de fragmentação de DNA, identificados pelo conteúdo de DNA na fração subG1, foram observados em células de melanoma tratadas com os compostos, e em uma escala muito menor nos melanócitos. O tratamento da linhagem de melanoma
Tm5 por 24h com o composto HB1 resultou na morte de cerca de 60% destas células, enquanto que apenas 30% dos melanócitos tratados com este composto morreram
após este tratamento. Os compostos HB2, V4 e FR2 também induziram morte celular, porém com menor seletividade e intensidade que HB1. Ensaios utilizando anexina
V demonstraram que o tratamento com os compostos leva à apoptose destas células.
Além da atividade anti-tumoral observada, constatamos que os compostos V4 e FR2 apresentam atividade anti-oxidante. Estes compostos foram capazes de reduzir a
produção de peróxido de hidrogênio pelos melanócitos e a produção de ânion superóxido pelas células de melanoma. Dados da literatura mostram que a produção de
ânion superóxido por células de melanoma favorece a sobrevivência das mesmas ao tratamento com quimioterápicos. Estudos em andamento em nosso laboratório
visam determinar se células de melanoma tratadas com estes compostos são induzidas à morte por menores doses de radio e/ou quimioterapia.
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Resumo:
Própolis, um material viscoso que as abelhas coletam de brotos e exsudatos de plantas e é usado na construção de colméias de abelhas, é uma mistura complexa de
constituintes bioquímicos que incluem polifenóis, flavonóides, ácido fenólico e seus ésteres, ácido caféico e seus ésteres e aldeídos e cetonas fenólicas. Sua composição
química é muito complexa e varia de acordo com o local de onde é coletada, sendo que muitos de seus componentes estão presentes em outras plantas. Os muitos
papéis do própolis vêm sendo descritos há muitas décadas, entre eles ação anti-microbiana, anti-oxidante, efeito cicatrizante e reparador de tecidos, ação anestésica,
ativação de células do sistema imunológico, efeito calmante, efeito analgésico e ação anti-tumoral. Devido a estes efeitos benéficos, há um grande interesse no estudo
de compostos derivados do própolis, com a finalidade de se desenvolver novas drogas terapêuticas.
Através de métodos apropriados de síntese, substâncias presentes em baixas concentrações no própolis podem ser obtidas com um nível elevado de pureza e com
rendimentos satisfatórios. Compostos foram sintetizados quimicamente baseado na predição de propriedades específicas através do programa computacional TOPSMODE (Topological Subestructural Molecular Design). As penta-1,4-dien-3-onas, denominadas HB1 e HB2 (compostos patenteados), foram obtidas por via sintética a
partir da vanilina, produto natural existente na própolis brasileira e em outras plantas. Outros compostos, V4 e V5, ainda não patenteados, também foram utilizados em
nosso estudo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar um possível efeito anti-tumoral destes compostos em camundongos transplantados com células de melanoma. Grupos de pelo menos
5 camundongos C57Bl/6 transplantados subcutaneamente com 2.105 células de melanoma Tm5 foram tratados diariamente via intraperitoneal (HB1 e HB2) ou
subcutânea (V4 e V5) com 1 a 10 mg do composto. Todos os compostos analisados (HB1, HB2, V4 e V5), em maior ou menor escala, inibiram o desenvolvimento do
melanoma in vivo. O tratamento com os compostos HB1 e HB2 reduziu o tamanho dos tumores cerca de 70 e 40%, respectivamente, e os compostos V4 e V5, pelo
menos 60%.
Uma vez que o melanoma é uma neoplasia radio e quimioresistente, o que dificulta o tratamento de casos avançados, a identificação de compostos com atividade antitumoral pode levar a novas formas adjuvantes no tratamento deste tipo de tumor.
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Resumo:
Introdução: A hipertrofia ventricular esquerda é um dos quadros mais comuns na cardiopatia hipertensiva, sendo observada em 20% a 50% dos casos de hipertensão
leve e moderada e em mais de 90% em hipertensos graves ou malignos. A massa ventricular esquerda avaliada por ecocardiografia, mostra aumento em cerca de 20%,
nos pacientes hipertensos leves e moderados. Este aumento muscular caracteriza-se por ser uma resposta tanto do aumento de resistência vascular sistêmica como da
pós-carga. Esta sobrecarga provoca uma série de reações como aumento do tamanho de miócitos, do número de sarcômeros, das mitocôndrias, da atividade dos
fibroblastos e aparecimento de fibrose perivascular e intersticial, sem mencionar o rápido aumento de radicais livres.
A biodisponibilidade de substâncias antioxidantes em animais de experimentação tem sido associada ao sistema de defesa contra os radicais livres. A biodisponibilidade
de antioxidantes em um rato normotenso é expressivamente maior do que em um rato hipertenso. O aumento da pressão diminui a ação da enzima plasmática superóxido
dismutase (SOD), que conseqüentemente, ativa a peroxidação de lipídios, um processo desencadeador da formação de radicais livres. O aumento destes reduz a ação
do óxido nítrico (um importante vasodilatador), promovendo vasoconstrição periférica com aumento da pressão arterial.
É possível que o D-alfa-tocoferol, por seu reconhecido efeito antioxidante, possa diminuir a produção de radicais livres o que poderia aumentar a atividade da SOD e da
NOS. Com esses efeitos, também seria esperada uma queda na pressão arterial, que conseqüentemente, diminuiria os efeitos da pós-carga como a hipertrofia ventricular
e respectiva fibrose.
Objetivo: Analisar o efeito do D-alfa-tocoferol sobre as alterações morfológicas do ventrículo esquerdo e da artéria aorta de ratos hipertensos.
Material e Métodos: Foram utilizados ratos Wistar Kyoto (controles) e SHR (hipertensos) machos, com dois meses de idade, mantidos em dieta normal e com livre
acesso à água que foram divididos em quatro grupos experimentais: HN: Hipertenso tratado com veículo; HT: Hipertenso tratado com D-alfa-tocoferol (36mg/kg); CN:
Controle com veículo; CT: Controle com D-alfa-tocoferol (36mg/kg). O tratamento com D-alfa-tocoferol (ou veículo) foi feito em dias alternados, por 60 dias. A cada duas
semanas, após o início dos tratamentos, os animais foram pesados e suas pressões foram aferidas.
Para a avaliação da morfologia do ventrículo esquerdo, o coração foi retirado, isolado e pesado sendo que apenas os ventrículos foram fixados em Boin.
Para avaliar os efeitos vasculares da hipertensão também foi medida a espessura da camada média da artéria aorta abdominal. Os tecidos foram incluídos em parafina
e foram feitos cortes histológicos com espessura de 5 µ m que posteriormente foram corados para as análises morfológicas. As lâminas com tecido ventricular foram
coradas com hematoxilina e eosina e as lâminas com segmentos da artéria aorta foram corados pela técnica de Verhoeff. As análises morfológicas foram feitas com o
auxílio do programa de análise de imagens Image-Pró-Plus.
Resultados: Os resultados apresentados estão expressos como médias ± erro padrão/no de medidas.
Os valores de pressão arterial foram maiores nos grupos HN e HT confirmando o estado de hipertensão (CN: 122± 3,23/18; CT: 111 ± 3,40/18; HN: 192 ± 3,14/18; HT:
176 ± 0,61mmHg/18). Observamos que os animais tratados com D-alfa-tocoferol (CT e HT) apresentaram valores de pressão arterial menores que os animais não
tratados (CN e HN).
Observamos que os animais hipertensos apresentaram valores de massa cardíaca ligeiramente maiores que os obtidos para os animais normotensos (CN: 1,01 ±
0,05g/7; CT: 1,03 ± 0,06g/7; HN: 1,110 ± 0,028g/7; HT: 1,294 ± 0,68g/7).
Os valores de espessura da camada média da aorta abdominal tenderam a ser maiores nos ratos hipertensos que nos animais controle. (CN: 90,28 ± 3,70 µ/12; CT:
94,702 ± 5,12µ/16; HN: 101,3282 ± 5,50µ/ 16; HT: 95,84 ± 4,73µ/21).
Quanto aos parâmetros ventriculares, observamos que a espessura do ápice dos ratos HN foi maior do que a dos animais normotensos. Já os animais do grupo HT
apresentaram valores menores do que os do grupo HN ( CN: 1808,1 ± 257,968 µ/4; CT: 1869,04 ± 124,42µ/7; HN: 3503,5 ± 372,17 µ/4; HT: 2329,6 ± 304,22 µ/7).
Quanto à espessura do septo interventricular obtivemos os seguintes resultados: CN: 2443,46 ± 204,32 µ/9; CT: 2319,33 ± 110,68 µ/9; HN: 2603,53 ± 23,42 µ/6; HT:
2452,18 ± 96,21 µ/9).
Conclusões: Os resultados preliminares deste trabalho sugerem que o tratamento com D-alfa-tocoferol possa ter efeito benéfico sobre as alterações causadas pela
hipertensão arterial.
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Resumo:

Introdução: Existem relatos na literatura de que pacientes podem apresentar sintomas de olho seco após cirurgia refrativa. O objetivo deste estudo é analisar, por meio
da Citologia de Impressão, um método de biópsia não invasivo, o epitélio conjuntival de pacientes após a realização de cirurgia refrativa com Excimer Laser, técnica de
LASIK.
Material e Métodos: Foi realizada Citologia de Impressão bilateral em dezessete pacientes no pré-operatório (dez do sexo masculino e seis do feminino) do procedimento
cirúrgico com Excimer Laser, e no pós operatório de uma semana, trinta dias, noventa dias e seis meses. As amostras foram colhidas do olho anestesiado após aplicação
de papel filtro de acetato de celulose da Milipore esterilizado na camada epitelial da conjuntiva. Depois foram imersas em solução fixadora e coradas com ácido periódico
de Schiff (PAS), hematoxilina e Papanicolaou modificado conforme padronização. Cada amostra foi analisada sob microscopia óptica e foram consideradas válidas
aquelas que exibiam pelo menos um terço da superfície preenchida por células. Observou-se a celularidade, a cromatina nuclear, contato entre as células, relação
núcleo/citoplasma, distribuição de células caliciformes, queratinização e número de células inflamatórias.
Resultados: Foram analisadas o total de 170 lâminas. Dentre elas 55 lâminas apresentavam menos de um terço de sua superfície preenchida por células e por isso não
serviram para efeito de comparação entre o pré e o pós tratamento, em conseqüência, foram excluídos 2 pacientes e de 5 só foram aproveitados um dos olhos. 6 meses
após a cirurgia 7 pacientes apresentaram perda de contato entre células e diminuição do número de células caliciformes, 1 paciente apresentou somente diminuição na
distribuição de células caliciformes e 7 pacientes quase não apresentaram alterações quanto celularidade, a cromatina nuclear, contato entre as células, relação
núcleo/citoplasma, distribuição de células caliciformes, queratinização e número de células inflamatórias quando suas lâminas foram comparadas.
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Resumo:

Introdução/Objetivos: Apesar dos progressos no controle clínico do diabetes mellitus (DM), ainda são importantes as suas conseqüências tardias. A hiperglicemia tem
sido apontada como a grande responsável pelas complicações do DM, tais como o acometimento da visão (retinopatias) que pode levar à cegueira, lesões renais
(nefropatias) e cardiovasculares (hipertensão arterial e aterosclerose) e as neuropatias (pé diabético e membros comprometidos). Vários autores têm observado que o
tratamento com D-a-tocoferol diminui as alterações bioquímicas causadas pela hiperglicemia em células de músculo liso vascular em cultura, na retina de animais
diabéticos e na hemodinâmica glomerular de animais diabéticos.
O presente estudo visa analisar o efeito do tratamento com D-a-tocoferol, por 60 dias, sobre a morfologia renal de animais diabéticos.
Material e Métodos: Ratos Wistar com três meses de idade foram divididos em 4 grupos experimentais: Controle (C), Controle tratado com D-a-tocoferol (C+T), Diabético
(D) e Diabético tratado com D-a-tocoferol (D+T). O DM foi induzido nos ratos D e D+T com o uso de Streptozotocina (60 mg/Kg, intraperitonealmente em dose única). Os
animais diabéticos receberam 1 U de insulina subcutânea em dias alternados, por 60 dias. Os animais do grupo D+T, além da insulina, receberam 15 mg de D-a-tocoferol
por gavagem, por 60 dias em dias alternados. Os animais controle do grupo C+T receberam D-a-tocoferol (15mg) e os animais controle do grupo C receberam apenas
o veículo. No 61.º ou no 62.º dia, os animais foram submetidos ao procedimento experimental, seguido da retirada dos rins. Os rins foram, então, pesados e preparados
para inclusão em parafina. Foram obtidos cortes histológicos desses rins que posteriormente foram colorados com hematoxilina e eosina. As análises morfométricas dos
cortes histológicos foram feitas com o programa de análise de imagens Image-Pró-Plus.
Resultados: Os valores estão apresentados como médias ± EP.
Conforme esperado, observamos que os valores de glicemia dos animais diabéticos foram significativamente maiores que os valores encontrados para os animais
controles (C: 106 ± 5; C+T: 124±37,95; D: 363± 42,5; D+T: 370,4±19,6; mg/dl), confirmando o sucesso da indução ao DM. Observamos também que o peso corporal
dos animais diabéticos foi inferior ao dos animais controle (C: 389±13,92; C+T: 422±40,12; D: 280±17,74; D+T: 290.5±17,27; g), resultado este conseqüente do estado
diabético, visto que nestes animais a metabolização de lipídeos e proteínas é aumentada a fim de suprir as necessidades energéticas que não estão adequadas, pelo
comprometimento da utilização da glicose. O peso renal relativo, g/100 g de peso corporal, mostrou-se significativamente maior nos animais diabéticos que nos controles
(C: 0,39±0,02; C+T: 0,36 ± 0,26; D: 0,5 ± 0,26; D+T: 0,52 ± 0,26). Essas observações comprovam o aumento da massa renal nos animais diabéticos, alteração estrutural
que é mais precocemente observada nesses animais, surgindo provavelmente às custas da hipertrofia glomerular e tubular, caracterizada pelo espessamento da
membrana basal glomerular por aumento da produção de colágeno.
A área glomerular foi calculada a partir dos diâmetros glomerulares. Nos animais diabéticos, encontramos valores de área glomerular significativamente maiores que
seus controles (C: 7311,91±151,78; C+T: 7070,74±310,26; D: 8583,60±173,22; D+T: 8543,50±225,52; m2). O aumento da área glomerular pode ter sido causado pelo
estado de hiperfiltração freqüentemente presente nesta doença. Esta alteração parece decorrer de alterações hemodinâmicas glomerulares causadas pela maior redução
da resistência arteriolar aferente em relação à arteríola eferente. Os diâmetros máximos (m) encontrados para os diversos grupos experimentais foram: C: 108,38±1,16;
C+T: 105,28±2,34; D: 116,27±1,42; D+T: 114,78±1,77 e os diâmetros mínimos (m) foram: C: 81,04±1,07; C+T: 79,31±2,33; D: 89,80±1,16; D+T: 88,28±1,54. Quanto
ao número de glomérulos por campo analisado, não foram encontradas alterações significativas entre os grupos.
Conclusões: No presente estudo, os animais foram submetidos a um período prolongado de diabetes (60 dias) no qual os valores de glicemia foram mantidos acima de
350mg/dl. Nestas condições, não foram observados efeitos benéficos do tratamento com D-a-tocoferol sobre a morfologia renal.
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Resumo:

Introdução: Sabe-se que, em ratos, a ingestão crônica de sacarose promove o aumento da pressão arterial média (PAM). Em ratos Sprague-Dawley, a ingestão de
frutose desencadeia elevação da PAM associada à resistência a insulina, hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia. A etiologia da hipertensão arterial (HA), após a ingestão
de sacarose, ainda não está bem definida sugerindo-se que além da hiperinsulinemia possa ocorrer também alterações no sitema renina-angiotensina (SRA). De fato,
em ratos alimentados com dieta rica em sacarose registrou-se diminuição da PAM após bloqueio do SRA. BUNAG et al 1993, HWANG et al 1987, HWANG et al 1989
e REAVEN et al 1988.
Objetivo: Investigar, em ratos Wistar, os efeitos sobre a pressão arterial média (PAM), freqüência cardíaca (FC) e débito cardíaco (DC) da sobrecarga de sacarose na
dieta. A resposta aos bloqueadores dos sistemas simpático e angiotensinérgico bem como a dosagem dos triglicerídeos e da insulina plasmáticos e o teste de tolerância
à glicose (TTG) também serão realizados.
Métodos: Ratos Wistar (150 a 200g) receberam, por 30 dias, solução de sacarose 20% (SC; n=10) no lugar da água de beber (C; n=10) ad libitum. No término deste
período, os animais foram anestesiados com Ketamina/Xilasina (40mg/kg e 20mg/kg, respectivamente) para canulação da artéria e veia femorais. No final da cirurgia
coletou-se 0,5 mL de sangue que foi imediatamente centrifugado para separação do plasma. Este foi utilizado para determinação dos triglicerídeos (kit enzimático da
Labtest) e insulina (por radioimunoinsaio kit da Linco) plasmáticos. Em 5 ratos de cada grupo, após 24 horas deste procedimento foi realizada a mensuração da PAM e
FC e suas alterações frente à administração intravenosa de 20mg/kg de Hexametônio (Hexa), e de 10mg/kg de Captopril (Cap). Ao término deste estudo, os ratos foram
anestesiados com uretana 1,2g/Kg para canulação da veia jugular e introdução, na artéria carótida, de um probe para determinação do DC medido pela técnica da
termodiluição. No final do experimento, os animais foram sacrificados e os tecidos pesados (rins, coração, ventrículos direito e esquerdo, adiposo retroperitoneal e
gonadal). Com os demais ratos, 24 horas depois da canulação foi realizado o TTG administrando-se glicose i.v. (0,75g/Kg). A glicemia foi medida por glicosímetro (ACCUChek Advantage II) nos tempos 0 (basal) e após 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 60 minutos da injeção de glicose.
Resultados: No grupo SC houve aumento na PAM (128+/-1,3 mmHg, p<0,0001) comparado ao C (102+/-3,8 mmHg). Não houve diferença significativa na FC. A injeção
de Hexa diminuiu a PAM para 51+/-0,5 mmHg em C enquanto em SC atingiu 75+/-1 mmHg. Após Cap notou-se um decréscimo da PAM em C (68+/-2,4 mmHg) e em
SC (58+/-2,1 mmHg). O DC não foi diferente entre os grupos, contudo a resitência vascular periférica (RVP) aumentou no SC (1,39+/-0,03 mmHg/mL/min, p<0.0001) em
relação ao C (0,93+/-0,11 mmHg/mL/min). O peso corpóreo não se alterou com a sobrecarga de sacarose na dieta contudo, houve aumento do peso somente nos
tecidos adiposos (gonadal: C=799+/-56,5 mg/100g e SC=1189+/-63,9 mg /100g, p=0,0010 e retroperitoneal: C=728+/-75,6 mg/100g e SC= 941+/-50,8 mg/100g,
p=0,0412). O triglicerídeo plásmático foi maior (p<0,0044) no grupo SC (112,9+/-12,1mg/dL) em relação ao grupo C (77,7+/-4,6 mg/dL) assim como a insulinemia basal
(C=171,6+/-10,6 e SC=464,3+/-21,7 pmol/L, p<0,0001). Durante o TTG, em SC, houve diminuição mais intensa da glicemia após 15 (C=165,6+/-8,6 mg/dL e SC=128,6+/13,2 mg/dL, p=0,0477) e 20 minutos (C=121,6+/-12,2 mg/dL e SC=83,6+/-6,8 mg/dL, p=0,0268). Da mesma forma, a área sob a curva (AUC) foi menor em SC
(C=7879,6+/-71,8 mg/dL x min-1 e SC=7173,4+/-274,6 mg/dL x min-1, p=0,0376).
Conclusões: O tratamento com sacarose desencadeou elevação significativa da PAM dependente, possivelmente, da participação conjunta do sistema simpático e
angiotensinérgico, uma vez que, apenas após a administração de bloqueadores de ambos sistemas a PAM diminuiu para níveis espinais. Este período de sobrecarga
de sacarose não foi suficiente para desencadear o aparecimento de intolerância à glicose mas o foi para elevar a insulinemia basal. Isto nos mostra também que elevação
da PA está mais relacionada com as variáveis fisiológicas insulina e triglicerídeos do que a própria glicemia.
Suporte financeiro: CNPq - Pronex
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Resumo:
Introdução: A ingestão de sódio aumenta em condições de hipovolemia e hipotensão, e ajuda a restaurar o volume e a pressão sangüínea. Foi demonstrado que o apetite
de sódio depende dos hormônios angiotensina II e aldosterona, que agem diretamente no cérebro para estimular a ingestão de sódio. Privação de sódio também reduz
a concentração plasmática de sódio, e foi demonstrado que a redução da concentração de sódio no cérebro de ovelhas estimula fortemente a ingestão de sódio. No
entanto, não é claro se a tonicidade cerebral afeta a ingestão de sódio em outras espécies.
Num estudo anterior, avaliamos o efeito de infusão i.v. de soluções hipertônicas sobre a ingestão de sódio em ratos tratados com o diurético furosemida. Essas infusões
reduziram a ingestão de sódio, assim como infusões controle que não aumentaram a tonicidade plasmática, mas causaram o mesmo aumento do volume sangüíneo.
Concluímos que a inibição da ingestão de sódio induzida pelas infusões hipertônicas depende de aumentos do volume sangüíneo, e não de hipertonicidade cerebral.
Objetivo: Neste estudo investigamos os efeitos na ingestão de sódio de mudanças de tonicidade plasmática maiores do que aquelas utilizadas anteriormente.
Métodos: Utilizamos ratos Wistar machos (350-450 g). Os ratos tinham livre acesso à ração, à água e a 0,45 M NaCl. Foi realizada a canulação crônica da veia femoral
com cânulas de silicone (i.d. 0,51 mm, o.d. 0,94 mm, 8 cm de comprimento) conectadas a tubos de poliuretano (i.d. 0,6 mm, o.d. 1,0 mm, 18 cm de comprimento). A
porção de silicone adentrava a veia em 8 cm e a de poliuretano passava subctuneamente até a região interescapular onde era ligada a um conector para acesso à
cânula. Quatro ratos também tiveram a artéria femoral canulada com cânula de polietileno (i.d. 0,28 mm, o.d. 0,61 mm, inseridos 4 cm na artéria. O restante da cânula,
i.d. 0,58 mm, o.d. 0,99 mm, 20 cm de compromento, era passado pelo subcutâneo e ligado a conector )
Os experimentos começavam uma semana após a canulação (para os animais se recuperarem da cirurgia). Nos experimentos, os ratos eram depletados de sódio através
do diurético furosemida (2 x 10 mg/kg s.c., doses intervaladas de 30 minutos) e mantidos em dieta hipossódica pelas 22 horas seguintes. No dia seguinte recebiam por
15 minutos uma infusão de 16 ml 0,15 M NaCl, 10 ml 0,3 M NaCl ou 3,6 ml de 1 M NaCl, e 5 minutos depois lhes era dado acesso a 0,45 M NaCl e água. A ingestão de
água e salina era medida por 2 horas, com início 5 min após as infusões. Amostras de sangue foram coletadas para verificar o efeito das infusões sobre a osmolalidade
e volume plasmáticos. A osmolalidade plasmática era medida com um osmômetro de ponto de congelamento. A concentração de hemoglobina sangüínea era obtida por
leitura em espectrofotômetro após tratamento das amostras com reagente de Drabkin. Mudanças no volume sangüíneo e na concentração de hemoglobina estão
relacionadas da seguinte maneira: vs2/vs1 = hg1/hg2.
Resultados: O diurético furosemida reduziu o volume sangüíneo em 5,0 ± 1,2% e a osmolalidade plasmática em 2,4 ± 0,3% (n = 10, p < 0,01). As três infusões aumentaram
o volume sangüíneo em 12,2 – 15,4% (n = 10). As infusões de 0,3 M e 1 M aumentaram a osmolalidade plasmática (3,5 ± 0,3 e 6,7 ± 0,7%, respectivamente, em ambos
p < 0, 01, n = 10). Ratos depletados de sódio beberam 13,1 ± 0,8 ml/2h de 0,45 M NaCl (n = 12). A ingestão de salina foi reduzida pela infusão de NaCl isotônico (10,1
± 1,0 ml, p < 0,05, n = 12) e pela infusão de 0,3 M NaCl (9,6 ± 1,1 ml, p < 0,05, n = 12). A infusão de 1 M NaCl foi mais eficaz em reduzir a ingestão de salina (6,6 ± 0,8
ml, n= 12, p < 0,05, comparada à infusão isotônica). A infusão de 1 M NaCl aumentou a pressão arterial em 26 ± 4 mmHg mas a infusão isotônica não alterou a pressão
arterial (n = 4). O aumento da pressão sangüínea foi bloqueado por antagonista de vassopressina V1 (Manning Compound, 1 µg / 100 g i.v.). O antagonista de
vasopressina não reduziu a pressão arterial nos ratos que receberam a infusão isotônica. O efeito do antagonista na ingestão de sódio não é claro, mas experimenos
pilotos sugerem que a ingestão de salina não se altera.
Conclusão: Como relatado anteriormente, a redução da ingestão de sódio induzida pela infusão i.v. de 10 ml 0,3 M NaCl é devida a aumento no volume sangüíneo e não
ao estímulo de osmorreceptores. Contudo, a redução da ingestão de sódio provocada pela infusão de 3,6 ml 1 M NaCl parece depender do estímulo de osmorreceptores.
Ainda não está determinado se essa inibição da ingestão de salina é causada pela hipertensão.
Financiamento: FAPESP, CNPq-PRONEX.
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Resumo:

Objetivos: Avaliar os efeitos da OUU(Obstrução Unilateral Ureteral) sobre a pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC). O barorreflexo e o tônus vasomotor
simpático também foram avaliados.
Material e/ou métodos: Ratos Wistar (270g) tiveram o ureter esquerdo ligado(n=5) e mantidos por 24 e 48 horas. Os animais foram anestesiados com ketamina(40mg/kg)xilazina(20mg/kg) 24h antes do experimento cateterizando a artéria e veia femoral, para mensuração da PAM e FC e infusão venosa de drogas, Fenilefrina (FE),
Nitroprussiato de sódio (NI) e Hexametônio (HE). O experimento procedeu-se com ratos conscientes e os parâmetros adquiridos on line (Powerlab).
Resultados: Não houve alterações na PAM; animais do grupo controle (GC) 100 +/-2,4 comparados aos OUU 24h(24h) 104+/-2,1 e OUU 48h(48h), 101+/-2,3 mmHg, e
nenhuma diferença foi observada na FC entre os grupos (GC 453+/-21,0; 24h 434+/-16,7; 48h 460 +/-20,0 bpm).Ao avaliar as variações de PAM e FC por meio de
regressão linear houve diferença estatística; GC y = 7,0254x - 220,12; 24h y = 12,61x - 357,82; 48h y = 13,82x - 434,72. O tônus vasomotor simpático foi avaliado pela
injeção em bolus do bloqueador ganglionar (HE) em duas doses crescentes de 10 e 30 mg/kg; GC 30+/-0,9 e 18+/-1,6; 24h 46+/-6,4 e 24+/-8,3; 48h 38+/-1,7 e 22+/-8,3
mmHg não revelando alterações significativas.
Conclusões: A OUU aguda não altera significativamente a PAM, mas produz alterações no controle reflexo da FC. Não há modificações no tônus vasomotor simpático
entre grupos.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Recentemente foi demonstrado em nosso laboratório que a privação de sono paradoxal (PSP) potencializa a sensibilização comportamental induzida
pela anfetamina pelo aumento de seu componente condicionado (Brain Res 1003:188-193, 2004). Mais recentemente, foi demonstrado o desenvolvimento de uma
sensibilização imediata (SI) ao efeito estimulante locomotor (EEL) da anfetamina em camundongos. De fato, uma única injeção indutora de anfetamina produziu um
aumento no EEL de uma injeção desafio de anfetamina, dada 4 horas depois. No presente projeto, os efeitos da PSP foram estudados sobre os componentes
condicionado e incondicionado da sensibilização imediata ao EEL da anfetamina em camundongos.
MÉTODOS: Dois experimentos foram realizados, nos quais foram utilizados camundongos Swiss com 3 meses de idade. No primeiro experimento, os animais foram
privados de sono (72 h, método das plataformas múltiplas em tanques com água) ou mantidos em suas gaiolas moradia. Imediatamente após a PSP, os camundongos
foram agudamente tratados ip com anfetamina na dose de 5,0 mg/Kg (ANF) ou salina (SAL). Os animais mantidos em gaiolas moradia (GM) foram também agudamente
tratados ip com ANF ou SAL. Após 4 horas, os animais receberam uma injeção desafio de anfetamina na dose de 1,5 mg/Kg (ip) e foram observados em campo aberto
para quantificação de sua atividade locomotora durante 5 minutos. O segundo experimento apresentou protocolo experimental semelhante, sendo os camundongos,
nesse caso, expostos por 150 minutos ao campo aberto logo após a primeira injeção de anfetamina (ou salina).
RESULTADOS: Os resultados mostram que os animais GM desenvolveram a sensibilização imediata ao EEL da anfetamina nos dois experimentos. A PSP não modificou
a SI quando a injeção indutora de anfetamina foi pareada com o ambiente (experimento 2) mas atenuou o componente incondicionado desse fenômeno (experimento 1).
CONCLUSÕES: Portanto, os efeitos da PSP sobre a SI são diferentes de seus efeitos sobre a sensibilização comportamental clássica, sugerindo que diferentes
mecanismos podem estar envolvidos nos dois tipos de sensibilização comportamental ao EEL da anfetamina.
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Resumo:

Objetivo: Um estudo clínico anterior relatou que pacientes acometidos pela doença de Parkinson apresentam dificuldade na absorção de riboflavina (vitamina B2), além
de uma ingestão significantemente elevada de carne vermelha. Baseado nisso, o presente projeto visa verificar os efeitos da restrição alimentar de riboflavina associada
à adiministração oral de altas doses de hemina (componente da carne vermelha) no cérebro de ratos.
Método: Ratos Wistar machos adultos foram submetidos à rações especiais fornecidas pela empresa Harlan Teklad e divididos em 4 grupos experimentais: a) ração de
formulação balanceada; b) ração deficiente em riboflavina (um terço da dose diaria recomendada); c) dieta de formulação balanceada mais hemina; e d) ração deficiente
em riboflavina mais hemina. A sobrevida desses animais foi de 8 meses. Os cérebros foram fixados por perfusão para a análise imunohistoquímica e todos os grupos
experimentais foram periodicamente submetidos ao teste do labirinto aquático de Morris.
Resultados: A análise de variancia da performance motora e cognitiva não revelou diferença estatística entre os grupos. A imunohistoquímica para ubiquitina, sinucleína
e receptor de transferrina também não mostro diferença entre os grupos experimentais.
Conclusão: A restrição alimentar da riboflavina, associada ou não, à administração oral de hemina (ambos iniciados apenas na idade adulta) não prejudica a função
motora e cognitiva de ratos durante uma sobrevida de 8 meses. Em contraste ao mecanismo que leva aos baixos níveis de riboflavina em pacientes com PD (mudanças
genéticas na captação celular), a restrição alimentar da riboflavina parece não afetar a biodisponibilidade dessa vitamina no cérebro de mamíferos através de um potente
mecanismo homeostático presente em um SNC normal (J Neurochem 1980; 35:202-209).
Participantes:
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Resumo:

O presente estudo tem o objetivo de avaliar pelas técnicas histomorfométricas e de biologia molecular a imunoexpressão do fator de crescimento endotelial vascular
(VEGF) da tiróide de ratas após o tratamento com isoflavona comparando com animais tratadas com estrogênio. Para tanto foram utilizadas 60 ratas adultas, virgens,
ooforectomizadas. Estes animais foram divididos em três grupos: GI - ratas que receberam apenas o veículo; GII ratas que receberam isoflavona (10 mg/kg) e, GIII ratas que receberam estrogênios conjugados eqüinos (50 µm/kg). Após a administração das drogas durante 28 dias consecutivos todos os animais foram sacrificados
logo após a anestesia, sendo retirados fragmentos da tireóide para processamento histológico de rotina. Dados parciais: a microscopia mostrou no grupo controle a
presença de septos finos que emergem da cápsula dividindo a glândula em numerosos folículos constituídos por um epitélio cúbico simples, contendo no interior dos
mesmos, colóide. Os folículos tireoidianos nos grupos com estrogênio e isoflavonas eram mais desenvolvidos do que o grupo controle, mas apresentavam menor
quantidade de substância colóide no interior dos folículos. Na morfometria, a altura folicular e a área folicular foram maiores nestes grupos comparados ao controle.
Nossos dados sugerem que a isoflavona pode ser agonista para o estrogênio em ratas com proliferação dos tireócitos.
Participantes: Carlos Renato Yatuhara, Guilherme Henrique da Silva Moura, José Maria Soares Júnior, Manuel de Jesus Simões, Edmund Chada Baracat,
Mauro Abi Haidar
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Sabe-se que o estresse altera muitas reações no metabolismo orgânico, provocando um impacto importante na saúde humana, por isso está relacionado
com diversas patologias. Estudos em animais e humanos demonstram que o estresse altera o funcionamento normal do sistema imunológico, neuroendócrino e
metabolismo da metionina-cisteína, podendo aumentar o risco de doenças cardiovasculares, mesmo na ausência de outros fatores de risco maiores. Outros experimentos
já foram realizados relacionando estresse com o aumento da homocisteína (Hcy) plasmática, porém apenas em ratos machos.
O aumento da concentração plasmática de Hcy é reconhecido como um fator de risco independente para doenças cardiovasculares, doenças neuropsiquiátricas, como
demência, depressão, doença de Parkinson, entre outras. No entanto, esse mecanismo não está totalmente esclarecido. É sabido que diferenças nos níveis de Hcy
podem ser observadas quanto ao sexo, uma vez que as mulheres possuem níveis menores do que os homens. Existem poucos estudos relacionando agentes estressores
ao aumento plasmático de Hcy, principalmente em ratas.
OBJETIVO: O presente estudo verificou se o estresse agudo teve algum efeito na concentração plasmática de Hcy em ratas.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizadas 80 ratas Wistar com 3 meses. Foi feita a análise do ciclo estral das fêmeas para verificação da duração deste ciclo de forma
a determinar sua ritmicidade, podendo separá-las em grupos nas diferentes fases do ciclo (Estro e Diestro). As ratas foram mantidas em suas gaiolas originais, em
grupos de cinco e foram submetidas a uma das seguintes manipulações: estresse por frio, imobilização, natação forçada, ou sem manipulação (grupo controle).
Após os estresses, amostras de sangue foram coletadas para análises bioquímicas. Os níveis de homocisteína (Hcy), de ácido fólico e de vitamina B6, foram medidos
por cromatografia líquida (HPLC). A dosagem da glutationa (GSH) e a lipoperoxidação foram baseadas em análises espectrofotométricas.
RESULTADOS: A análise estatística (ANOVA) das dosagens realizadas, mostrou algumas diferenças significantes. Entre os estresses aplicados, apenas a natação
aumentou a lipoperoxidação em relação ao grupo controle, talvez devido ao maior gasto energético na natação em relação ao frio e imobilização. A GSH teve um maior
aumento no grupo exposto ao frio em relação aos demais grupos estressores e controle. Esta diferença poderia estar relacionada a uma melhor resposta antioxidativa
desse grupo frente à exposição ao frio. Já a corticosterona, apresentou aumento em todos os grupos estressados quando comparados aos respectivos controles na fase
estro; quando as fêmeas encontravam-se na fase diestro, somente a imobilização não diferiu do controle, evidenciando uma atuação do ciclo hormonal das fêmeas
perante o estresse. Com relação à Hcy, na fase estro, o grupo da natação teve concentração plasmática menor frente às concentrações do grupo exposto ao frio e
imobilizados; na fase diestro, além desse padrão encontrado na fase estro, o grupo da imobilização apresentou valores menores que o grupo exposto ao frio. Na dosagem
do folato, o estresse por frio reduziu a concentração do folato em relação ao grupo controle na fase estro, e na fase diestro, além do grupo controle, o grupo do estresse
frio, teve a dosagem reduzida quando comparados com o grupo da natação. A dosagem de B6 não apresentou diferenças estatísticas entre os grupos estressados e o
controle.
CONCLUSÃO: Estresses de vários tipos são capazes de produzir diferentes respostas em parâmetros oxidativos e cardiovasculares em ratas. As diferenças hormonais
parecem ter papel importante nestas repostas.
FINANCIAMENTO: CNPq/PIBIC, Fapesp e AFIP.
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Fábio Serra Barbosa da Silva, Fernanda Gonçalves de Souza, José Adelmo de Barros, Mayra Del Bosco Rodrigues, Sergio Tufik, Vânia
D´Almeida

49

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Ciências Básicas Morfológicas
Título:

Efeitos neuromodulatórios do Óxido Nítrico (NO) sobre as respostas cardiovasculares causadas pela
estimulação de receptores colinérgicos nos Núcleos do Tracto Solitário de ratos não anestesiados

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Wilson Jr., J.L.; Silva, L.G.; Dias, A.C.R.
Jorge Luis Wilson Junior
Eduardo Colombari - UNIFESP - Fisiologia / Fisiologia Cardiovascular e Respiratória

Resumo:

O sistema nervoso central (SNC), em particular o bulbo, é de grande importância na manutenção e regulação da pressão arterial (PA). A manutenção da PA envolve
mecanismos complexos de regulação local, hormonal, neural e renal. Estes mecanismos, em conjunto, são responsáveis pela redistribuição dos fluxos sanguíneos
regionais nas diversas situações comportamentais a que são submetidos os mamíferos. Os núcleos do tracto solitário (NTS) compõem o sítio primário das terminações
das aferências dos reflexos cardiovasculares no sistema nervoso central (SNC). Dentre diversas substâncias caracterizadas como transmissoras dos reflexos
cardiovasculares, o aminoácido L-glutamato (L-glu) é considerado o principal neurotransmissor. Estudos do nosso laboratório demonstraram a interação e participação
do óxido nítrico (NO) derivado da L-arginina na transmissão dos reflexos cardiovasculares no NTS. Outros estudos também têm demonstrado que a ativação dos
receptores glutamatérgicos em diferentes sítios do sistema nervoso central induz a produção e a liberação do radical óxido nítrico (NO) ou substâncias nitrosotióis que
podem transmitir sinais para outros neurônios (Di Paola e cols., 1991; Garthwaite, 1991). Os mecanismos para síntese de NO, dependente da L-arginina e da enzima
NO-sintase (NOS), estão presentes no NTS (Garthwaite e cols., 1989).
Dentre os diversos neurotransmissores de caráter inibitório presentes no NTS e que participam da modulação dos reflexos cardiovasculares está a Acetilcolina (Ach).
A presença de acetilcolinesterase, colina acetiltransferase e acetilcolina nos neurônios e terminais do NTS sugerem uma participação desta substância na transmissão
do barorreflexo neste núcleo. Estudos recentes demonstraram que a nicotina parece atuar na modulação da neurotransmissão glutamatérgica no NTS, aumentando os
níveis basais extracelulares de L-glu (Ashworth-Preece e cols., 1998). Logo, o sistema colinérgico poderia também estar sendo influenciado pelo NO na modulação das
respostas cardiovasculares causadas pelas alterações das funções neurovegetativas no NTS.
Objetivos: Observar os efeitos neuromodulatórios do NO sobre as respostas de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) causadas pela microinjeção de
Ach nos NTS de ratos não anestesiados.
Métodos e Resultados: Cinco dias antes do experimento os animais foram anestesiados com quetamina (50mg/kg) e xilazina 2% e receberam cânulas-guia em direção
ao NTS. Um dia antes do experimento, o animal foi anestesiado com halotano 2% e a artéria femoral foi canulada para registro da PAM. Foi feita a microinjeção unilateral
de Ach (500pmol/100nl) num grupo de animais n=8 (PAM basal: 114±2 mmHg ; FC basal: 332±12 bpm). Observou-se uma queda de pressão arterial de -50±6 mmHg e
bradicardia de -100±26 bpm. Após 20 minutos foi microinjetado unilateralmente o inibidor da NOS (L-NAME 10nmol/100nl) sem alterações na PAM basal e FC basal.
Aos 10 e 20 minutos após a microinjeção de L-NAME no NTS, a hipotensão e bradicardia causadas pela microinjeção controle de Ach foram significantemente reduzidas:
D PAM Ach 10 min: -9±4 mmHg; D PAM Ach 20 min: - 6±4mmHg; e D FC Ach 10 min: -20±10 bpm; D FC Ach 20 min: -24± 9 bpm. As respostas retornaram aos valores
controle entre 30-45 minutos após a microinjecão de L-NAME. Em um segundo grupo de animais (D PAM basal: 116±3 mmHg, D FC basal: 342±17 bpm; n=7), o mesmo
protocolo foi realizado substituindo-se o L-NAME pelo seu enantiomêro negativo D-NAME (10 nmol). As respostas controle da Ach (D PAM controle: -47±5 mmHg; D
FC controle: -163±34 bpm) não foram alteradas após a microinjeção do D-NAME (D PAM Ach 10 min: -41±4 mmHg; D PAM Ach 20 min: -37±4 mmHg; D FC Ach 10
min: -154±39 bpm; D FC Ach 20 min: -121± 35 bpm).
Conclusões: Os resultados obtidos mostraram que a inibição da NOS no NTS reduziu significantemente a hipotensão e a bradicardia causadas pela microinjeção de Ach,
sugerindo que o sistema NO participa na modulação da transmissão colinérgica no NTS.
Apoio Financeiro: CNPq-PIBIC, CNPq/PRONEX, Fapesp.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Aneurisma de parede anterior do ventrículo esquerdo (VE) ocorre como uma complicação do infarto agudo do miocárdio (IAM). A estrutura histopatológica
dessa área varia desde áreas de fibrose entremeada com miocárdio normal até a completa substituição fibrótica do músculo cardíaco, que impedem o desenvolvimento
de contração eficiente levando a adelgaçamento da parede, dilatação da câmara ventricular esquerda e aparecimento de sinais clínicos de insuficiência cardíaca.
Evidências a partir de vários estudos anteriores sugerem que a quantidade de deposição de colágeno após o IAM é um determinante da função residual contrátil do
miocárdio.
Também o miocárdio hibernante apresenta característica estruturais que necessitam melhor esclarecimento. É definido como a disfunção miocárdica e ventricular
esquerda resultante do fluxo sanguíneo reduzido, porém com atividade metabólica suficiente para evitar necrose tecidual. Estas informações têm importância no
planejamento cirúrgico da disfunção ventricular esquerda e revascularização miocárdica para diferenciar miocárdio hibernante viável de miocárdio inviável objetivando a
recuperação funcional.
OBJETIVO: Comparar os achados de estrutura histológica de corações com aneurisma de parede anterior do ventrículo esquerdo com a de corações normais.
MATERIAL E MÉTODO: Foram obtidos 10 fragmentos de miocárdio da região do aneurisma de parede anterior de ventrículo esquerdo. Os fragmentos foram fixados em
formaldeído 10%, emblocados em parafina e cortados em micrótomo com espessura de 5 µm e corados com a técnica de Tricrômio de Masson.
Foram analisados:
1.
Quantidade de fibrose (colágeno) presente, medido por planigrafia
computadorizada
2.
Quantidade de músculo normal presente , medido por planigrafia
computadorizada,
3.
Concentração relativa de fibrose/músculo cardíaco ( obtida por ½).
A planigrafia computadorizada foi realizada utilizando-se o programa LEICA Qwin, no Centro de Microscopia Eletrônica da UNIFESP.
O mesmo procedimento será seguido após a obtenção de miocárdios normais (controle) retirados de pacientes submetidos à necropsia e que faleceram de morte não
cardíaca.
RESULTADOS PARCIAIS: Por enquanto foram obtidos os resultados da análise das amostras dos miocárdios dos pacientes que apresentaram aneurisma de parede
anterior de ventrículo esquerdo.
O programa LEICAQwin permitiu analisar diversos campos de cada lâmina histológica e medir a percentagem de miocárdio (corado pela cor vermelha e tonalidades
semelhantes) e as áreas sem tecido (em branco). Subtraindo-se da área total a área obtida para o miocárdio e a área sem tecido, foi obtida a área que representa o
tecido fibrótico, com colágeno (corados em azul). Foram analisados 42 campos histológicos de 10 fragmentos diferentes de aneurismas de ventrículo.
Através das áreas nas diversas lâminas foi possível obter a média da quantidade de fibrose no tecido ventricular que foi igual a 40% da área total. Já a área de miocárdio
foi igual a 46,3% da área total.
Foi também calculada a relação entre as áreas colágeno/miocárdio que foi igual a 0,864.
CONCLUSÃO: A área de fibrose encontrada nos fragmentos dos miocárdios com aneurisma, como observado pela percentagem da área total e pela relação
colágeno/miocárdio, foi elevada, podendo ser utilizada para análise da função residual contrátil do miocárdio e no planejamento cirúrgico da disfunção ventricular esquerda
e revascularização miocárdica.
Mas para isso aguardamos a análise dos miocárdios normais para comparação de estrutura histológica para uma conclusão mais concreta.
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Resumo:

A pesquisa em andamento propõe uma análise quantitativa dos neurônios marcados retrógradamente no núcleo interpósito após a injeção de traçador retrógrado
Fluorogold no núcleo rubro esquerdo de camundongos mdx e controle (idade três meses). Para tanto foram realizadas cirurgias estereotáxicas nos animais prévia e
profundamente anestesiados com 0,1ml de Ketamina e 0,1ml de Xilasina e, em seguida, foi injetado o volume de 0,2uL do traçador intraperitoneal . Aos sete dias de
tempo pós-cirúrgico, os animais foram re-anestesiados, perfundidos transcardíacamente, e de seus troncos encefálicos congelados foram obtidos cortes seriados no
criostato, com espessura de 35um. Estes foram coletados duas séries, uma para análise em microscopia de epifluorescência e outra com Klüver–Barreira e analisada
em microscopia de luz convencional.A análise dos resultados parciais indicou redução quantitativa dos neurônios no núcleo interpósito.
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Resumo:

Este trabalho tem como objetivo estudar, a nível histológico e imunohistoquímico, a ação da isoflavona e do estrogênio nos processos proliferativos (PCNA) do miométrio,
comparando-o ao endométrio. Para tanto foram utilizadas 60 ratas adultas (Rattus norvergicus albinus), virgens, de aproximadamente três meses, com peso médio de
200 gramas, submetidas a ooforectomia bilateral. Esses animais foram divididos em três grupos, a saber: GI – propilenoglicol, GII - isoflavona (100mg/kg/dia) e GIII estrogênios conjugados eqüinos (50 mg/kg/por dia). Todos os animais foram tratados por via oral durante 50 dias consecutivos. Após esse período os animais foram
sacrificados, sendo retirados fragmentos do útero. Esse material foi destinado a processamento histológico e as lâminas coradas pelo H.E analisadas à microscopia de
luz (histomorfometria), outras lâminas foram previamente silanizadas e submetidas á análise imunohistoquímica para o PCNA. Os resultados histomorfométricos
encontrados apontaram semelhança entre a ação do estrogênio e da isoflavona no endométrio e uma maior proliferação do miométrio pelo uso do estrogênio comparandose à isoflavona. Os resultados imunohistoquímicos obtidos pela contagem do número de núcleos imuno-positivos no total de 1000 células endometriais por animal,
mostraram haver proliferação tanto pelo estrogênio quanto pela isoflavona quando comparados ao grupo controle, porém o estímulo do estrogênio foi maior que o da
isoflavona.
Participantes: Milena Pires de Campos Luciano Gomes
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Resumo:

As alterações na matriz extracelular (MEC) devido à insuficiência de insulina e pelo excesso de glicose em pacientes diabéticos são bastante estudadas em diversos
órgãos, porém, no sistema nervoso central (SNC), estas alterações são pouco descritas pela literatura. Além de estabelecer interações específicas, a MEC do SNC,
ainda serve de veículo para numerosas moléculas. Buscando analisar as características morfológicas do tecido nervoso de ratos diabéticos, induzidos experimentalmente
com estrepzotoxina, procedeu-se a análise morfológica pela coloração de Hematoxilina-eosina e para identificar as possíveis alterações da MEC utilizamos a análise
histoquímica pelo Alcian blue 1%, pH 2,5 para identificação de polissacarídeos ácidos e Picrossírius-hematoxilina para investigar a distribuição quantitativa e qualitativa
do colágeno. A análise posterior desses resultados associados aos dados da literatura a respeito das possíveis alterações da MEC em animais diabéticos contribuirá
para o esclarecimento e o melhor entendimento desta patologia.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio é provocado por uma interrupção do fluxo sanguíneo coronariano, que, se persistente pode levar à morte súbita ou à
insuficiência cardíaca congestiva. Existem numerosos mediadores inflamatórios produzidos pelos cardiomiócitos e células inflamatórias que contribuem para o
remodelamento miocárdico e disfunção associado ao IAM.
OBJETIVOS: Pretenderemos, no presente estudo, analisar drogas que possuem um efeito cardioprotetor, minimizando a injúria miocárdica e atenuando a resposta
barosensitiva. A aspirina, que por longos anos tem sido usada em pacientes infartados com a intenção de prevenir a agregação plaquetária, por meio da inibição da
formação do TXA2, será a droga alvo do estudo com a intenção agora de prevenir a remodelação, e precipuamente a redução da área de fibrose após a ocorrência da
Síndrome Coronária Aguda.
MATERIAL E MÉTODO: Ratos Wistar (200 – 250g) foram divididos em três grupos: 1. Grupo Controle (administração de 0,5ml de salina 0,9% subcutâneo); 2. Grupo
Infartado (ISP): O isoproterenol na concentração de 150 mg/kg de peso do animal foi administrado subcutaneamente na região dorsal do animal 3. Grupo Infartado
tratado com Aspirina em altas doses (25mg/kg/d) (ISP+AAS). Os 2 primeiros grupos passam por uma bateria de experimentos que duram 3 dias ao final do qual são
sacrificados e seus corações extirpados por meio cirúrgico. No segundo grupo, analisamos a área de infarto por histologia e planimetria. O terceiro grupo, é tratado
previamente com ácido acetilsalicílico tamponado, dois dias antes da administração do isoproterenol, no dia do infarto e no dia seguinte ao infarto, e no segundo dia
após o infarto segue a mesma seqüência de eventos dos dois primeiros grupos, a saber: administração de salina ou isoproterenol (dia 0), sendo que 24h após realizase a implantação de cânulas na artéria e veia femorais (dia 1) para aferição da PA, FC e infusão de drogas IV, respectivamente e 48h após (dia 2) realizam-se os
experimentos com a finalidade de se comparar os parâmetros hemodinâmicos e morfológicos.
RESULTADOS: Comparando-se os resultados dos grupos com os dados que dispomos até o momento, podemos verificar que no grupo de ratos infartados, assim como
no grupo tratado com aspirina em altas doses, houve uma alteração do mecanismo barosensitivo (aumento da sensibilidade). Em relação as áreas de fibrose, não houve
diferença estatísticamente significativa entre os grupos ISP e AAS+ISP.
CONCLUSÃO: Embora se saiba dos benefícios da prevenção da agregação plaquetária para a ocorrênia de novos eventos isquêmicos, evidenciamos que não há melhora
significativa na remodelação e disfunção miocárdica, além do que altas doses de aspirina utilizada para este fim pode provocar sangramento, úlceras gástricas e
nefrotoxicidade
Key Words: Infarto do miocárdio, Aspirina, Isoproterenol, baroreflexo, pressão arterial, freqüência cardíaca, planimetria.
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Resumo:

Informações consistentes da literatura e do nosso laboratório indicam que o ecocardiograma (ECO) é um método que identifica e quantifica, com boa acurácia, o infarto
do miocárdio (IM) na fase crônica em ratos, quando a cicatriz fibrótica já está bem estabelecida. O objetivo desta pesquisa é avaliar se o ECO, realizado ao final da
primeira semana da oclusão coronária, identifica e quantifica o tamanho do IM na fase aguda, durante a qual prevalece o estado de necrose. Ratas Wistar jovens são
anestesiadas com mistura de cetamina (50 mg) e xilazina (10 mg), ventilados mecanicamente (90 ipm) e submetidos à toracotomia. Após o coração ser exteriorizado, a
artéria coronária descendente anterior é ocluída, o órgão recolocado rapidamente em sua posição normal e o tórax é fechado por sutura em bolsa. Ao final de uma
semana, as ratas são novamente anestesiadas e submetidas ao ECO para determinação e quantificação do tamanho do IM. Em seguida são sacrificadas com dose
excessiva de éter e submetidas à toracotomia para ampla exposição do coração e aorta ascendente. A partir desse momento nos utilizamos de duas técnicas diferentes:
1) após canulação da aorta ascendente, o coração é perfundido com solução fisiológica tamponada com fosfato, seguida de solução a 1% do corante tetracloreto de
tetrazólio (TT) e mergulhado em solução a 10% de formol. Após 24 horas, o coração é cortado em quatro fatias e fotografado; 2) O ventrículo esquerdo é dissecado,
cortado em quatro fatias, mergulhado em solução a 1% de TT por, em média, 2 minutos, e mergulhado em solução a 10% de formol. Passadas 24 horas, as fatias do
ventrículo são fotografadas.
No período de dezembro de 2004 a maio de 2005 foram operadas 66 ratas (24 no primeiro trimestre e 42 no segundo trimestre). Observou-se maior taxa de mortalidade
no primeiro trimestre (17 ratas, 71%) do que no segundo trimestre (19 ratas, 45%), caracterizando o período de adaptação à técnica cirúrgica do infarto exigida no
procedimento.
O ECO foi realizado nas 30 ratas sobreviventes e, destas, 22 foram sacrificadas e tiveram o coração corado por TT (perfusão: n = 12; fatiamento: n = 10) e são agora
analisadas. Ao ECO, 19 delas tinham IM.
Em 14 ratas (74%) o ECO e o TT indicaram a presença de IM e em 3 ratas (100%) os dois métodos concordaram quanto à inexistência do IM. Em 5 ratas considerouse a existência de IM pelo ECO e o TT não confirmou. Estes resultados indicam que ECO negativo indica ausência de IM; algumas vezes, o diagnóstico de IM foi feito
pelo ECO e não se confirmou pelo TT. Nos 5 casos em que houve discordância entre ECO e TT, o método de coloração foi o da perfusão pela aorta (42%), enquanto
nos corações fatiados a concordância entre ECO e TT foi de 100%. A definição do tamanho do IM ainda está em andamento.
Devido às dificuldades encontradas para definição e prática de melhor técnica para a coloração com o TT, ao pouco tempo de pesquisa (06 meses), bem como à amostra
insuficiente, consideramos que ainda não é possível definir a acurácia do ECO na quantificação da área de infarto na fase aguda.
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Resumo:

O epitélio parietal da cápsula de Bowman normalmente é do tipo pavimentoso simples. A mudança deste epitélio para cúbico, lembrando o epitélio do túbulo proximal
têm sido descrito em trabalhos experimentais em ratos espontaneamente hipertensos, nos submetidos a nefrectomia unilateral ou à restrição alimentar durante o
desenvolvimento intra-uterino e, em conseqüência do envelhecimento. Considerando que a modificação do epitélio parietal da cápsula de Bowman possa fazer parte do
mecanismo fisiopatológico da hipertensão presente em condições de retardo de crescimento intra-uterino, seu possível envolvimento bem como o do sistema L-argininaóxido nítrico foi investigado. Os animais submetidos a restrição alimentar durante todo seu desenvolvimento gestacional apresentaram alteração significante deste epitélio
nos néfrons justamedulares e médio-corticais. Em trabalho anterior, estes animais apresentaram pressão arterial média significantemente maior que os controles. Isto
sugere uma associação entre a modificação deste tecido e a hipertensão. A L-arginina administrada durante a gestação ou após o desmame parece levar a uma redução
na alteração deste epitélio, bem como da pressão arterial. Constatamos que não existe uma correlação entre hipertrofia glomerular e a modificação do epitélio parietal
da cápsula de Bowman, uma vez que a maior freqüência desta alteração ocorreu nos néfrons do córtex interno, e a hipertrofia glomerular apenas nos néfrons corticais.
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Resumo:

Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) representa aproximadamente 85% dos cânceres renais em adultos e 3% de todas as doenças malignas. Os cânceres
renais são classificados em vários tipos, de acordo com características genéticas e morfológicas. Ocorre de forma esporádica, na maioria das vezes, e também de forma
familiar.
Objetivo: Estabelecimento de um modelo de estudo de tumor primário renal subcutâneo e na subcápsula renal em camundongos SCID.
Materiais e Métodos: A manutenção em cultura da linhagem celular de tumor renal Caki-2, foi feita em meio de EAGLE modificado por Dulbecco (DMEM), suplementado
com soro fetal bovino 10%, penicilina/estreptomicina (100 UI/mL), glutamina (4mM), tamponado com bicarbonato de sódio (44mM). As células foram tripsinizadas em
solução de tripsina a 0,05% e EDTA 0,01% e contadas em câmera em hemocitômetro associado ao teste de viabilidade pela exclusão do Trypan Blue. Para o
xenoimplante, foram utilizados camundongos SCID machos de 6 - 8 semanas. Para o modelo subcutâneo foram inoculadas 1,8 x 106 células ressuspendidas em 100µL
de PBS com a utilização de seringa de 1 mL. Para o modelo de tumor primário na subcápsula renal, os animais foram previamente anestesiados com solução anestésica
de Cloridrato de Xilazina 6mg/kg e Cloridrato de ketamina 35mg/kg, diluído para um volume final de 100µl em solução fisiológica a 0,9%, administrado pela via
intraperitonial. O animal foi posicionado em decúbito lateral esquerdo. Uma incisão vertical foi feita na região do flanco direito através da pele e do peritônio, com exposição
da região lateral do rim, este foi gentilmente isolado posicionado. Com o uso de agulha 30G1/2 foi feita a perfuração no parênquima renal atingindo a subcápsula, neste
momento foram injetadas 3,8 x 106 células viáveis ressuspendidas em 100µL de solução PBS. Após a injeção o rim foi recolocado na cavidade abdominal, a musculatura
foi suturada com fio absorvível tipo CatGut e a pele foi suturada com fio de Nylon monofilamento tipo Prolene 6-0. Após a cirurgia os camundongos foram mantidos em
sistema de reaquecimento por 1 hora. Os animais do grupo de tumor renal foram monitorados de acordo com o comportamento e peso corporal e os animais do grupo
subcutâneo foram monitorados pela medição dos tumores com o uso de paquímetro.
Resultados: Dois meses após a inoculação subcutânea, os animais apresentaram desenvolvimento de nódulo palpável na região. Quando os tumores atingiram um
volume 200 mm3 os animais foram sacrificados, o material foi coletado, fixado em solução tamponada de formoldeído a 10% e encaminhado para análise histopatológica.
A análise macroscópica do tecido renal revelou um de aumento de 4 vezes em relação ao controle, com perda da estrutura anatômica. A análise histopatológica dos
tumores revelaram a presença de células com displasia acentuada, presença de figuras de mitose na camada cortical, células multinucleadas, o núcleo apresenta
contorno alterado, volumoso, com espículas e pontos de condensação de cromatina, presença de coilocitose e vacuolização citoplasmática, com perda de relação
núcleo/citoplasma.
Conclusões: O modelo animal para estudo de tumor primário foi estabelecido em nosso laboratório e será utilizado em estudos posteriores.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O papiloma de laringe apresenta-se como nódulos benignos múltiplos na mucosa respiratória e é considerado o tumor mais freqüente do trato respiratório
alto na população pediátrica. A forma juvenil, ou seja, quando a doença inicia-se até 16 a 20 anos, é mais agressiva e recorrente que a forma adulta. A incidência é de
0,6 casos por 100.000 crianças, ocorre em qualquer idade e é mais habitual abaixo dos 5 anos. A sintomatologia mais freqüente é a modificação da voz, que pode chegar
ao estridor, e dispnéia. A morbidade é significante, enquanto a mortalidade é ocasional, relacionada à recorrência, extensão da doença e múltiplos procedimentos
cirúrgicos. A malignização do epitélio para carcinoma espinocelular tem sido descrita.
A etiologia viral tem sido freqüentemente suspeitada desde a observação de associação com verruga cutânea e posteriormente de relação ao Condiloma Acuminado
Materno, causado pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).
OBJETIVO: Determinar a freqüência de papiloma de laringe na população pediátrica na UNIFESP, proceder a caracterização histológica através de lâminas coradas por
Hematoxilina-Eosina (HE) e a identificação do HPV por Imuno-histoquímica (IH) e PCR e associar aos dados clínicos.
RESULTADOS: Foram resgatadas 1947 biópsias cirúrgicas de laringe dos arquivos do Departamento de Patologia da UNIFESP-EPM entre os anos de 1973 a 2003.
Foram confirmados 316 (16%) casos da doença. Entre as neoplasias benignas, o papiloma de laringe correspondeu a 96,0%. Aproximadamente 46% pertenceu à faixa
de 1 a 20 anos.
Na caracterização histológica por HE, os achados da forma juvenil mais encontrados foram: displasia (100% dos casos), coilocitose (95%), padrão papilar (91%),
paraqueratose (75%), processo inflamatório (61%), queratinização intracelular (50%), entre outros.
A positividade da IH no grupo juvenil foi 57,0%. A lesão foi recidivante em 67% dos casos no juvenil e 34% no adulto; e a idade média do diagnóstico do primeiro, 4,2
anos.
A sintomatologia mais freqüente foi a rouquidão seguida pela dispnéia. Em 22% dos pacientes, houve necessidade de realização de traqueostomia.
CONCLUSÕES: 1) A positividade do HPV pela IH foi de 57%, confirmando a baixa especificidade do método referida na literatura.
2) O achado de lesão recidivante, duas vezes maior no grupo juvenil, confirma o caráter agressivo e recorrente da doença na criança.
3) Os resultados do PCR serão relatados posteriormente, pois ainda se encontram em processamento.
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Resumo:

Existe forte correlação entre obesidade e hipertensão arterial em humanos (70% do individuos hipertensos são obesos), porém a patogênese deste fenômeno não é
totalmente clara. O aumento da atividade simpática, a hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a compressão mecânica do rim pelo tecido adiposo
são descritos atualmente como os principais fatores que levam ao estado hipertensivo. Porém, alterações das respostas vasculares ao estímulo simpático podem
contribuir para o aumento de pressão arterial (PA) nestes indivíduos.
Sendo a região rostroventrolateral do bulbo o principal núcleo pré-motor do simpático e determinante de sua atividade, modificações nas respostas cardiovasculares
mediadas por esta região podem contribuir para a hipertensão arterial na obesidade. OBJETIVO: No presente estudo, a participação de mecanismos de geração de PA
mediados pelo sistema nervoso simpático foi avaliada . MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados ratos Wistar (150-200g) divididos em 2 grupos, um recebendo água
ad libitum (CT, n=7) e o outro, solução de sacarose a 20% (SAC, n=7) por 1 mês. O sistema simpático foi ativado de duas formas: 1) ativação periférica por meio da
administração de agonista adrenérgico alfa-1 (fenilefrina em doses crescentes); 2) ativação central por meio da microinjeção de glutamato (doses crescentes) diretamente
ao centro vasomotor simpático (bulbo rostral ventrolateral). Utilizou-se na primeira série de experimentos animais acordados e na segunda, anestesiados (uretana, 1.2
g/Kg, IV). A artéria e veia femoral foram cateterizadas para registro de PA, FC e administração de drogas respectivamente. Todos os dados foram adquiridos “on-line”
por meio de uma placa A/D PowerLab. RESULTADOS:Ao final de 1 mes de tratamento não houve diferença no peso dos animais entre os grupos(CT:281±16g;
SAC:294±18g), porém ocorreu grande aumento do tecido adiposo abdominal no grupo SAC (CT:728,2 ± 75,67 mg/100g de rato e SAC: 941,7 ± 50,86 mg/100g rato). O
grupo SAC teve aumento da PAM tanto na condição acordado (CT: 102±2,5; SAC: 123±3,3 mmHg) como anestesiado (CT 105±6,6 mmhg; 126±4,7 mmhg) em relação
ao grupo CT. A administração de fenilefrina [3,3(a) ; 10(b) ; 33(c) ; 100(d) ; 333 micrograma/Kg(e)] produziu aumentos significantes de PA tanto no grupo controle como
no grupo sacarose sem entretanto, ter havido diferenças estatísticas entre estes (a) (CT: 50±6; SAC: 56±18 mmhg ), (b) ( CT 48±1; SAC 47±3 mmhg), (c) (CT 69±7;
SAC 63±4 mmhg), (d) (CT 76±10; SAC 78±3 mmhg), (e) (CT 93±3; SAC 75±12mmhg). A ativação central por meio de microinjeções [Glutamato 100nl 0.001(a); 0.01(b);
0.1M(c)] também produziu aumento de PA em ambos os grupos, porém sem haver diferenças significantes entre os dois grupos; [a)(CT 43±3; Sac 39±4mmhg), (b) (CT
38±5 SAC 38+-8mmhg), (c) (CT 39±7 SAC 35±4mmhg]. DISCUÇÃO E CONCLUSÃO: Os resultados apontam que a hipertensão arterial existente no modelo de
obesidade estudada não é gerada por aumento da reatividade vascular alfa-1, tão pouca pela ação glutamatergica central, sugerindo que a eventual participação do
sistema nervoso simpático na gênese da hipertensão do modelo estudado esteja restrita ao aumento da atividade do sistema e não da sua reatividade .
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Resumo:
INTRODUÇÃO:
As gestações múltiplas representam maior risco de morbimortalidade materno-fetal: apesar de representarem apenas 1% dos nascimentos são responsáveis por cerca
de 10% de todo o obituário perinatal.
No parto do gemelar existem diversas dificuldades como a prematuridade, as apresentações anômalas, distócias, prolapso funicular, descolamento prematuro da
placenta, maior incidência operatória, tocotraumatismos, hemorragias no terceiro e quarto período e anóxias peri-natais. A melhor via de parto é escolhida com base em
elementos de conduta materno e fetal. Entre os elementos fetais destacamos a apresentação e o peso.
OBJETIVO:
O objetivo deste estudo é avaliar a via de parto na gestação gemelar analisando os principais elementos fetais orientadores da conduta que são a apresentação e o
peso.
METODOLOGIA:
Em estudo retrospectivo foram analisados os registros hospitalares e ambulatoriais de 66 pacientes com gestação gemelar atendidas no serviço de Pré-natal do
Departamento de Obstetrícia da UNIFESP/EPM, no Hospital São Paulo no período de agosto/1995 a agosto/2003. Os dados coletados foram obtidos nos prontuários do
Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da Universidade Federal de São Paulo.
Os casos foram distribuídos de acordo com:
a) idade gestacional no momento do parto (baseada na data da última menstruação ou ultrassonografia precoce), em semanas;
b) apresentação fetal, classificada em cefálico-cefálico (C1-C2), 1º feto cefálico e 2º não-cefálico (C1-nC2) e 1º feto não-cefálico (nC1);
c) peso dos conceptos: menor ou igual a 1000 gramas, entre 1000 e 2000g e maior ou igual a 2000g;
d) via de parto: vaginal (normal ou fórceps), cesárea e combinado
e) ocorrência ou não de óbito fetal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Em nossa análise, os resultados em relação a idade gestacional média, a prevalência de apresentação dos fetos, o peso médio dos conceptos e o índice de mortalidade
fetal estão concordantes com a literatura, o que não aconteceu com os resultados da incidência de cesarianas.
Nas gestações analisadas, mais da metade dos partos (51,5%) foram prematuros, antes de 37 semanas de gestação. A média da idade gestacional foi 35,3 semanas.
Estes resultados demonstram a importância da prematuridade na gravidez gemelar sendo esta a principal causa da morbi-mortalidade fetal.
Em relação a apresentação os achados em ordem de freqüencia foram: apresentação C1-nC2 (41,82%), C1-C2 (38%) e nC1 (20,18%). Em 62% dos casos pelo menos
1 feto encontrava-se em apresentação anômala.
A média de peso dos nascituros foi 2229,9 gramas. A maioria dos casos apresentava baixo peso (<2500g).
Dez gestações (15%) resultaram em óbito fetal; ressalta-se que ambos os fetos foram comprometidos em 6 dessas intercorrências. Estes dados refletem o aspecto
ominoso da gravidez gemelar.
Em relação à via de parto, comparamo-la com a apresentação e o peso dos fetos.
Em 54 prontuários, comparamos a apresentação dos fetos e a via de parto. Nas gestações C1-C2, 42,86% foram resolvidos por cesárea, 52,38% via vaginal e em 4,76%
optou-se pela via combinada. Nos casos C1-nC2, a taxa de cesárea foi maior, 78,26%. Já quando a primeira apresentação era anômala, a cesárea foi opção em 80%
dos casos. Observamos que a incidência de cesárea é maior quando 1 dos fetos encontra-se em apresentação anômala.
Em 60 prontuários, comparamos o peso médio dos conceptos e a via de parto. Quando esse se encontrava igual ou abaixo de 1000 gramas (6,67% dos casos), a taxa
de partos vaginais foi igual a de cesáreas, 50%. Com o desenvolvimento da neonatologia mesmo fetos de baixo peso entre 750g e 1000g são investidos e submetidos a
cesárea para diminuir o tocotraumatismo e proporcionar uma melhor assistência obstétrica e neonatal. Quando a média de peso dos conceptos estava entre 1000 e 2000
gramas (23,33%), o índice de cesárea foi 64,29% e a de partos vaginais, 35,71%. Acima de 2000 gramas, 69,05% dos partos foram cesáreos, 28,57% vaginais e 2,38%
por via combinada. Em nosso estudo o peso não foi fator determinante na escolha da via de parto.
A incidência elevada de partos cesáreos pode ser, em parte, explicada pelo elemento de conduta orientador materno que é o histórico de cesárea prévia que ocorreu em
26% dessas gemelíparas. Fato que independente do peso e da apresentação fetal exigiu a realização do parto por via alta.
Em 1969, Camano et al apurou um índice de cesarianas de 4.5%. Em 1995 o mesmo autor obteve 47.5% . Na última década, 66,67% dos partos gemelares no Hospital
São Paulo foram resolvidos por via alta.
CONCLUSÃO: Na maioria dos casos a via de parto escolhida foi a cesariana devido principalmente ao elemento de conduta fetal que é a apresentação não cefálica de
um dos fetos e também pelo elemento de conduta materno que é a cesárea anterior. A maior incidência de parto operatório reflete a maior morbidade materna nesta
entidade.
Participantes:
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Resumo:

Introdução e Objetivo: Não tem sido uma prática clinica rotineira pesar rins antes de transplantes e atualmente os relatos são insuficientes para correlacionar o peso renal
e a sobrevida do enxerto. Desejamos mostrar nossa experiência correlacionando o peso relativo do rim em relação ao seu doador. A função renal pós-transplante será
avaliada conforme o protocolo do Hospital do Rim e Hipertensão.
Método: Entre dezembro de 2001 e Agosto de 2004, foram realizados 219 transplantes renais de doadores vivos pelo Prof José carlos Baptista. Todos os doadores foram
avaliados segundo o protocolo pré-operatório convencional para transplante de rim do Hospital do Rim e Hipertensão. Todas as nefroureterectomias foram realizadas
através de um acesso anterior subcostal retroperitoneal. 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 idade dos doadores variou entre 23 e 72 anos (média de 44 anos). Foram realizadas 172 (78,54%) nefrectomias
no lado esquerdo e 47 (21,46%) no lado direito. A função renal para este protocolo será comparada com a sobrevida do enxerto anualmente.
Resultados: O peso renal do lado direito foi de 169,83 ± 29,91g; enquanto que o peso renal do lado esquerdo foi de 173,00 ± 33,52g. Não havendo diferença significativa
entre os lados. O volume renal do lado direito foi de 157,38 ± 31,84mL; do lado esquerdo, 160,34 ± 34,40mL.
Conclusões: Não há diferença significativa entre o peso renal do lado direito e esquerdo, não podendo ser o peso renal um fator de escolha do lado da nefrectomia.
Participantes:
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Resumo:

A catarata é uma das doenças mais prevalentes dentro da Oftalmologia e é a principal causa de cegueira reversível no mundo. É definida como uma opacificação do
cristalino, podendo ser classificada como congênita ou adquirida. O tratamento desta afecção é exclusivamente cirúrgico, que consiste na substituição do cristalino opaco
por prótese denominada de lente intra-ocular (LIO), e é indicada toda vez que a qualidade de vida do doente estiver comprometida. Este tipo de cirurgia apresenta 98%
de bons resultados quando realizado por cirurgiões bem treinados.
Objetivo: Analisando a grande prevalência de catarata na população brasileira e os resultados que o tratamento cirúrgico lhe oferece, o objetivo deste trabalho é elaborar
um modelo experimental semelhante ao olho humano associado a um programa de computador didático, com o intuito de ensinar e aprimorar a técnica cirúrgica dos
médicos que trabalham no Centro de Treinamento e Pesquisa Cirúrgica (CTPC) do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP, de forma que não seja necessária a
presença de um orientador no centro de treinamento.
Métodos: Para o desenvolvimento do modelo experimental foram utilizados olhos de porco e cristalinos humanos opacificados retirados no Departamento de Oftalmologia
da UNIFESP. O programa didático multimídia foi desenvolvido com filmagens de cirurgias realizadas neste serviço e instruções teóricas sobre a técnica cirúrgica a serem
seguidas passo a passo. No programa não é possível pular etapas, de forma que o médico em treinamento necessariamente tem que passar por todas etapas. Depois
de terminar de passar pelo treinamento no computador, o residente responderá a um questionário, para verificar o grau de satisfação com o projeto e o quanto ele foi
importante para a melhora de sua técnica cirúrgica.
Resultados: O fato de que não é possível pular etapas no programa evita que o médico em treinamento não negligencie parte do procedimento da cirurgia de catarata.
Dessa maneira é possível realizar um treinamento completo, necessário para uma boa formação do médico na cirurgia de catarata. A análise do grau de satisfação dos
residentes com o treinamento ainda está em andamento e servirá para aprimorar o programa em etapas futuras.
Participantes:

Ivan da Silva Monteiro Junior, Fabrizzio Batista Guimarães de Lima Souza, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Lincoln Leme Freitas, Rubens Belfort
Junior
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Resumo:
OBJETIVOS: Sabendo que as seqüelas neurológicas irreversíveis da hidrocefalia resultam da dilatação importante do sistema ventricular cerebral, foi desenvolvida
técnica de derivação ventrículo-amniótica. No entanto, ela não tem sido muito utilizada atualmente. Tendo em vista os grandes benefí-cios que essa cirurgia pode
proporcionar, o presente estudo teve como objetivo avaliar a evolução perinatal dos fetos submetidos à derivação ventrí-culo-amniótica intra-uterina em casos de
hidrocefalia causada pelo Arnold-Chiari tipo II decorrente de mielomeningocele, bem como avaliar as complicações materno-fetais relacionadas ao procedimento.
PACIENTES E MÉTODOS: O estudo, realizado no Hospital São Paulo (HSP)/UNIFESP, é baseado na comparação entre um grupo controle, formado por 33 pacientes
analisadas retrospectivamente, e um grupo de 9 pacientes que foram submetidas à derivação ventrí-culo-amniótica, analisadas de modo prospectivo. A média de idade
materna nos grupos controle e de derivação foi de 25 e 26 anos, respectivamente. Formaram o grupo de derivação pacientes cujos fetos apresentavam diâmetro do
átrio entre 16 e 20mm no exame de ultra-sonografia perinatal, sem macrocrania e sem presença de outras anomalias ou malformações estruturais. Foram analisadas
as variáveis: idade gestacional no momento do parto, presença de macrocrania, movimento das pernas, peso fetal ao nascimento, Índice de Apgar no primeiro minuto,
nível da lesão, ocorrência de trabalho de parto. Também foram avaliadas a média da idade gestacional na ocasião da derivação, o intervalo médio de dias entre a
derivação e o parto e complicações de tal procedimento. Para que a comparação entre os grupos fosse possível, foram recolhidos dados em arquivos e prontuários
médicos de internação das pacientes, sendo a avaliação ecográfica realizada com o uso de aparelho TOSHIBA POWERVISION 6000 com transdutor de 3,5MHz e a
avaliação neonatal realizada pelas equipes de Neonatologia e Neurocirurgia do HSP. As cirurgias de derivação fetal ventrículo-amniótica foram realizadas com
anestesia local para colocação do trocáter (kit Harrison Fetal Bladder Stent), guiadas por aparelho de ultra-sonografia de alta resolução.
RESULTADOS: Nas cirurgias de derivação, a média de idade gestacional na ocasião de tal procedimento foi de 27 semanas (variando de 25 a 32sem), sendo o
intervalo médio entre a cirurgia e o parto de 63 dias. O grupo controle teve 18,18% de prematuridade; e o grupo de derivação, 50% de prematuros. Em relação ao
Índice de Apgar no primeiro minuto, o grupo controle apresentou Í-ndice menor que sete em 7 (21,21%) dos 33 casos contra 11,11% (1 de 9 casos) no grupo de
derivação. Apenas 5 (15,15%) dos 33 casos do controle apresentaram força motora e movimento normal das pernas, contra 4 (44,44%) dos 9 casos do grupo
submetido à derivação. No controle, houve 27,27% de macrocrania; no grupo da derivação, 11,11%. Nenhuma das pacientes do grupo de derivação entrou em
trabalho de parto, contra 36,36% (12 das 33) das pacientes do controle. Em ambos os grupos a lesão da mielomeningocele era predominantemente baixa (lombar,
lombossacral e sacral): 84,85% no controle e 77,78% nos casos de derivação. O peso médio ao nascimento no grupo controle e no grupo de derivação foi de 3121g
(1227-4995g) e 2556g (2105-3025g), respectivamente. Nas cirurgias de derivação surgiram intercorrências maternas: 1 caso de rotura prematura de membranas após
1 dia da derivação mas com o restabelecimento do lí-quido amniótico dentro da normalidade em 2 semanas; 3 casos de migração do cateter para o ventrí-culo e 1 caso
de migração do cateter para a cavidade amniótica. Não houve caso de infecção no grupo da derivação pelo procedimento cirúrgico. Na evolução pós-natal, foi
realizada derivação ventrí-culo-peritoneal em todos os casos.
CONCLUSÕES: Como pôde ser observado, as cirurgias de derivação aumentaram o Í-ndice de parto prematuro, mas isso se deve ao fato de que o parto foi eletivo nenhuma paciente entrou em trabalho de parto - e terapêutico, a fim de evitar o aumento da hidrocefalia e desenvolvimento de macrocrania (apenas 1 caso de
macrocrania no grupo submetido à derivação). Assim sendo, o nº de partos prematuros explica o menor peso médio ao nascimento. Outro dado importante é o fato de
terem ocorrido 4 casos de migração da válvula, o que leva a uma reflexão quanto à sua arquitetura e posicionamento. De forma geral, a quantidade de casos de
derivação é muito pequena, o que compromete estatisticamente os resultados obtidos. Entretanto, este trabalho fornece uma base de dados importante para
comparação e posteriores análises, bem como incentiva a prática das cirurgias fetais de derivação ventrí-culo-amniótica pelos resultados positivos e pelos benefícios
que podem ser oferecidos aos fetos portadores de espinha bífida que desenvolveram hidrocefalia.
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Resumo:

No Estado de São Paulo existe uma demanda não atendida de pacientes necessitando de transplante de órgãos e tecidos. Em relação ao transplante de córnea, há
cerca de 5.295 pacientes cadastrados no Sistema Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, esperando um transplante corneano. Existem 10 listas
de espera no Estado de São Paulo, sendo que 6 listas abrangem o interior do Estado e as demais 4 listas abrangem o município de São Paulo.
O objetivo deste trabalho é determinar o perfil dos pacientes que estão na lista de espera para o transplante de córnea no Estado de São Paulo, através de dados
epidemiológicos relacionados ao sexo, à idade, ao diagnóstico e ao tempo de espera e dessa maneira, obter uma noção clara da população afetada por doenças
corneanas que necessitam de reabilitação visual através de transplante de córnea.
Método: Os dados epidemiológicos foram obtidos através do auxílio da Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde. Foram coletados dados do período
de 01/01/2003 até 16/11/2004. As informações obtidas se relacionam com: distribuição dos receptores por faixa etária e sexo; distribuição dos receptores segundo
diagnóstico e sexo; tempo médio de espera; e causas mais freqüentes de transplantes realizados em regime de priorização.
Resultados: Em relação ao sexo, 51,6% dos pacientes da lista de espera eram homens e 48,3% eram mulheres. Dos pacientes, 51,3% tinham menos de 40 anos e
48,6% dos pacientes tinham 40 anos ou mais. “Ceratocone” foi a doença mais encontrada, correspondendo a 41,8% dos pacientes, seguida pela categoria “outras
doenças” (26,6%) e “ceratopatia bolhosa” em 15,8% dos pacientes. O tempo médio de espera variou bastante, sendo que a menor espera ocorreu no Órgão de Procura
de Córnea (OPC) de Ribeirão Preto (0,9 mês) e a maior espera ocorreu na OPC Hospital do Servidor Público Estadual – São Paulo-SP (27,9 meses). Já em relação aos
transplantes realizados em regime de priorização, foram 880 casos, sendo que “olho perfurado” apresentou maior freqüência de indicação (43,2%), seguido de “úlcera
de córnea” (21,4%) e “falência primária” (17,5%).
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Resumo:

Introdução e Objetivos: As cirurgias da extremidade distal do fêmur ou proximal da tíbia em pacientes com tumores ósseos são de grande importância na ortopedia
oncológica. O perfil epidemiológico dos pacientes, freqüentemente jovens e com potencial considerável de sobrevida e cura, faz-nos preocupar sobre a técnica cirúrgica
a ser utilizada. Dentro deste panorama, a preservação de membros (limb salvage) tem sido preconizada, sendo necessário o uso de próteses. Dentre as peculiaridades
e paradigmas das intervenções cirúrgicas, mais precisamente referindo-se a artroplastia total de joelho, a substituição ou não da patela é um dos mais discutidos não
havendo consenso, até o momento, sobre a melhor intervenção. Dentro do quadro envolvendo os tumores ósseos, há uma significativa carência de publicações sobre a
questão, sendo os trabalhos focados mais na sobrevida dos pacientes, tamanho de ressecção e escores funcionais dos membros afetados, o que torna o assunto um
enorme campo de exploração e pesquisa. O objetivo deste trabalho é promover uma revisão sistemática, dentro do âmbito dos tumores ósseos, para responder a seguinte
pergunta: “Deve-se ou não substituir a patela em pacientes portadores de tumores ósseos?”
Materias e métodos: A revisão de literatura em questão utiliza-se das bases Medline(via PUBMED), LILACS , Embase, CINAHL e Cochrane Library e não faz restrições
quanto a idioma ou período da publicação. Desta forma, executa-se estratégias de busca de ensaios clínicos, pré-definidas, com o objetivo de localizar Ensaios Clínicos
Randomizados, que são os estudos-alvo para o trabalho em questão, uma vez que buscamos respostas quanto a melhor forma terapêutica e o desenho de estudo ideal
para responder a esta pergunta é o ensaio clínico controlado randomizado. Após a localização de trabalhos congruentes aos parâmetros a serem analisados, dá-se, em
segundo tempo a avaliação metodológica de cada trabalho elegível, e, assim há a possibilidade de exclusão ou inclusão do mesmo, de acordo com critérios de qualidade
metodológica, utilizando-se de instrumentos como os preconizados por Schulz e Jadad que estão sendo definidos juntamente com o protocolo de pesquisa e metodologia,
atualmente em diálogo com pesquisadores da Colaboração Cochrane.
Discussão e Resultados: Os ensaios clínicos randomizados, alvos preferíveis das revisões sistemáticas sobre terapêutica, não foram encontrados até o momento para
o tema em questão. Encontramos, em pesquisa inicial, cento e trinta e seis trabalhos(136) com assuntos congruente à pesquisa(Patella + malignant tumors) que, no
entanto, não foram considerados, em primeira análise, devido fatores como metodologia empregados, tipo de desenho de trabalho e, principalmente, por não avaliar a
substituição da patela como objetivo estrito(100% dos trabalhos) . Há a presença considerável de trabalhos sobre este tipo de intervenção em pacientes não oncológicos,
porém estes resultados não são extrapoláveis, visto que a população oncológica é única e peculiar, em critérios prognósticos, funcionais e de técnica cirúrgica.
Conclusão: Existe a necessidade de que se complemente a busca nas demais bases de dados disponíveis e que haja a produção de ensaios clínicos randomizados,
para que se possa chegar a uma conclusão mais sólida, no que tange a substituição da patela em pacientes portadores de tumores ósseos. Trabalhos que enfatizem o
tema serão alvo de pesquisa futuras pelo setor de ortopedia oncológica do departamento de ortopedia da UNIFESP/EPM.
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Resumo:

OBJETIVO: Meningomielocele é uma anomalia congênita caracterizado pela saída dos nervos pela coluna posterior, ocasionando graves problemas como a deficiência
da força motora dos membros inferiores em 80-90%, desenvolvimento de hidrocefalia em 80-90% e alterações na função da bexiga e do esfíncter do ânus. Com o avanço
da ultra-sonografia, o diagnóstico pré-natal é possível e, conseqüentemente, foram desenvolvidas técnicas para sua correção intra-uterina a céu aberto. Graças ao
desenvolvimento da biotecnologia, a correção intra-uterina da mielomeningocele foi aplicada em mais de 200 casos nos Estados Unidos a partir de 1999. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar as complicações da cirurgia a céu aberto para a correção da mielomeningocele e avaliar a evolução perinatal dos fetos submetidos a essa
técnica.
METODOLOGIA: Este foi um estudo realizado nos Hospital São Paulo - UNIFESP, analisando, de forma prospectiva, 6 casos submetidos à cirurgia à céu aberto e
utilizando um grupo controle de 23 casos analisados de modo retrospectivo. Todos os fetos tinham lesão lombo-sacral em ambos os grupos. A idade média das gestantes
do grupo controle e submetidas à cirurgia foi de 26 e 27 respectivamente. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para a cirurgia: dilatação leve dos ventrículos
laterais (medida do diâmetro do átrio menor que 16 mm); nível da lesão da coluna inferior a T12; número de vértebras acometidas menor que 7; idade gestacional inferior
a 27 semanas; ausência de malformações em outros órgãos e cromossomopatias. As cirurgias fetais foram realizadas por equipe multidisciplinar: Enfermagem (preparo
das pacientes), Anestesiologia (anestesia), Obstetrícia (laparotomia, abertura e fechamento do útero, monitoração materno-fetal durante e após a cirurgia) e Neurocirurgia
(correção da mielomeningocele). Foram analisadas as variáveis: idade gestacional do parto, peso ao nascimento, complicações obstétricas (trabalho de parto prematuro
e oligoâmnio), Apgar no primeiro minuto, força motora dos membros inferiores.
RESULTADOS: Todas as pacientes que foram submetidas à cirurgia tiveram parto com idade gestacional menor que 37 semanas (variando de 28 4/7 sem a 35 5/7 sem
com média de 32 5/7 sem). No grupo controle, 29,41% dos recém-nascidos nasceram prematuros (variando de 34 sem a 40 sem com média de 38 sem). Dentre o grupo
das pacientes submetidas à cirurgia, 66,57% das gestações tiveram oligoâmnio e 16,67% tiveram rotura prematura das membranas ovulares contra 5,88% e 23,53%
respectivamente dentro do grupo controle. Entraram em trabalho de parto 29,41% das pacientes do grupo controle e 50% daquelas que foram submetidas à cirurgia a
céu aberto. O peso médio ao nascer nos fetos do grupo cirúrgico foi de 2019g (variando de 1385g a 2630g) contra 3232,8g (variando de 1227g a 4995g) dentro o grupo
controle. 16,67% dos recém-nascidos do grupo exposto tiveram índice de Apgar menor que sete no primeiro minuto (variando de 4 a 9). No grupo controle esse mesmo
índice foi registrado em 17,655 dos casos (variando de 2 a 9).
100% das pacientes do grupo controle tiveram bebês com hidrocefalia. Já no grupo submetido à cirurgia, a hidrocefalia foi diagnosticada em 33,33%. 47,06% dos fetos
do grupo controle tinham pé-torto ao nascimento contra 16,67% no caso do grupo exposto à cirurgia. Lesão motora foi encontrada em 82,35% dos casos do grupo
controle e em 33,33% dos casos do grupo das pacientes submetidas à cirurgia.
CONCLUSÕES: A cirurgia a céu aberto promoveu menor índice de hidrocefalia com necessidade de colocação de derivações ventrículo-peritoneais e lesão motora dos
membros inferiores, em comparação ao grupo controle. Entretanto, devido à presença da cicatriz cirúrgica, as complicações obstétricas foram mais acentuadas nesse
grupo de pacientes, com prematuridade observada em todos os casos, com oligoâmnio em dois terços dos casos e deiscência da cicatriz cirúrgica em um terço dos
casos. A cirurgia a céu aberto para a correção da mielomeningocele representa uma possibilidade da abordagem pré-natal para diminuir as seqüelas decorrentes daquela
malformação e, o desenvolvimento de técnicas e medicações pode diminuir a principal complicação desse procedimento: a prematuridade.
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Resumo:
A isquemia tem papel fundamental em muitas situações vivenciadas por cirurgiões e anestesistas, como a insuficiência vascular periférica, infarto agudo do miocárdio,
choque hipovolêmico, isquemia mesentérica e durante os transplantes. Em muitos recém nascidos, ao sofrerem uma parada cardíaca ou uma isquemia cerebral, o
intestino acaba ficando com um fluxo reduzido de sangue e, com isso sofre isquemia importante com conseqüente lesão de graus variáveis, através do fenômeno da
isquemia e reperfusão.
Apesar da restauração do fluxo sanguíneo a um órgão isquêmico ser essencial para prevenir um dano celular irreversível, a isquemia seguida de reperfusão causa lesão
tecidual (Engerson – 1990) e vários estudos mostram que a lesão é basicamente causada no momento da reperfusão (Weisfeldt-1987).
Há evidências que sugerem a participação dos radicais livres, em forma total ou parcial, na lesão microvascular, assim como das células parenquimatosas nos tecidos
isquemiados, através do processo hipóxia - reoxigenação (Ithol e Guth – 1998).
Lesão vascular acaba resultando em lesão nervosa mioentérica e de plexos submucosos entéricos. Então, alguma alteração deve ser esperada na motilidade intestinal.
Não são conhecidas totalmente as características das lesões no sistema nervoso entérico, como elas ocorrem, se elas ocorrem totalmente ou se existem alterações na
população celular ganglionar intestinal.
Este projeto está inserido na linha de pesquisa da síndrome do intestino curto, estudando a isquemia e reperfusão em alça intestinal e lesões em inervação intestinal.
Objetivos:
Avaliar as alterações histológicas especialmente dos plexos nervosos mioentéricos e submucosos através de HE e Proteína S100 da parede intestinal de alça jejunal
isolada de ratos em Grupo controle e em Grupos submetidos à isquemia e reperfusão. Correlacionar as alterações histológicas com as lesões de isquemia e reperfusão.
Materiais e Métodos:
Foram submetidos à cirurgia cem ratos adultos machos Wistar-EPM de 250 a 350 g de peso com idade ao redor de cem dias. Estes foram divididos em grupo controle
(A) e grupos experimentais (B, C, D e E) com 20 ratos cada.
Os ratos, após jejum para sólidos por 24 horas, foram anestesiados com tiopental e xilazina e submetidos a laparotomia exploradora.
A partir de dez centímetros distais à junção duodeno - jejunal foram medidos e isolados seis centímetros de alça jejunal.
O trânsito intestinal foi reconstruído através de êntero - êntero anastomose em plano único utilizando-se fio prolene 6-0.
Na alça isolada realizou-se a retirada de dois segmentos anelares de 0,5 centímetro cada das regiões proximal e distal para avaliação histológica. A luz distal da alça
isolada foi estomizada e a proximal fechada com ponto em X de fio prolene 6-0.
No grupo controle (A) a parede abdominal foi fechada por planos com fio prolene 4-0.
Nos grupos experimentais (B, C, D e E) o pedículo vascular da alça isolada foi clampeado por trinta minutos para causar o fenômeno de isquemia - reperfusão, seguindose do fechamento da parede abdominal como no grupo controle. Os 5 grupos (A,B,C,D e E) foram mantidos em gaiolas individuais após a cirurgia e permaneceram em
jejum para sólidos por mais 24 horas sendo então reintroduzida dieta com ração adequada.
No grupo A os ratos foram novamente submetidos a laparotomia exploradora após 7 dias para avaliação da alça isolada e retirada de dois segmentos anelares de 0,5
centímetro cada das regiões proximal e distal, para avaliação histológica.
No grupo B os ratos foram novamente submetidos a laparotomia exploradora após 7 dias para avaliação da alça isolada e retirada de dois segmentos anelares de 0,5
centímetro cada das regiões proximal e distal, para avaliação histológica.
Nos grupos C, D e E o procedimento foi semelhante ao do grupo B , porém os ratos foram reoperados após 14, 21 e 28 dias da primeira cirurgia respectivamente.
Após os procedimentos cirúrgicos os segmentos retirados nas cirurgias foram encaminhados para o Departamento de Anatomia Patológia da UNIFESP-EPM para
avaliação histológica com coloração HE e proteína S. 100.
Discussão
O trabalho ainda está em andamento.
Observou-se que o grupo submetido à isquemia-reperfusão apresentou repercussão maior com relação a alterações na serosa e nas vilosidades quando comparado ao
grupo não exposto.
A análise dos grupos C, D e E ainda está em andamento.
Resultados Parciais:
Não houve diferenças significantes em relação a alterações na camada muscular e na luz intestinal.
Em relação ao número de células ganglionares houve diminuição maior no grupo submetido à isquemia – reperfusão tanto no plexo submucoso quanto no plexo
mioentérico.
Conclusão
O trabalho está em andamento, necessitando terminar o estudo histológico nos grupos C, D e E.
Estamos observando uma tendência à diminuição das células ganglionares nos plexos submucosos e mioentéricos dos grupos experimento.
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Resumo:

Introdução: Tanaka et al. (1997), ao estudar enxertos intestinais adultos de ratos, apontaram o sistema nervoso entérico como importante fator envolvido na dismotilidade
intestinal. Auber et al. (1998) descreveu modelo experimental em camundongos utilizando como enxertos segmentos de intestino fetal, os quais mantêm a sua
imunogenicidade. Em nosso trabalho apresentado no XII Congresso de Iniciação Científica (2004) foi estudado, neste modelo, o Sistema Nervoso Entérico de enxertos
no pós-transplante precoce, observando-se escassez de tecido nervoso. Objetivo: Avaliar, por meio de técnica imunistoquímica, o Sistema Nervoso Entérico no póstransplante tardio. Métodos: Foram estudados enxertos intestinais fetais de camundongos da linhagem C57BL/6 que permaneceram por 30 dias em seus receptores,
que constituíram três grupos. Um grupo de animais da mesma linhagem (transplante isogênico) que permaneceram sem qualquer tipo de tratamento durante o período
pós-transplante proposto e dois grupos da linhagem Balb/C (transplantes alogênicos) que foram tratados com “pool” de gangliosídeos (imunomoduladores) nas doses
diárias de 3 mg/kg (ALO3) e 9 mg/kg (ALO9). Além desses grupos, foram estudados segmentos de intestino fetal e de intestinos adultos, ambos de animais da linhagem
de camundongos C57BL/6. Todos os grupos tiveram número amostral de cinco (n=5). As peças operatórias foram analisadas em microscopia ótica por método
imunoistoquímico de estudo da proteína S-100. Resultados: Os controles, intestinos adultos e fetais, tiverem 100% e 0% de positividade da reação para proteína S-100,
respectivamente. O grupo de animais, que recebeu transplante isogênico, teve 80% dos enxertos recuperados, destes, 100% apresentaram reação imunoistoquímica
positiva. Cem porcento dos enxertos recuperados de animais que receberam menor dose de gangliosídeos (40% dos animais do grupo) apresentaram positividade da
reação estudada, ao passo que dos 60% enxertos recuperados do grupo ALO9, nenhum evidenciou a prova imunoistoquímica. Conclusão: O estudo sugere que no pósoperatório tardio a administração de doses menores de gangliosídeos (3 mg/kg) propicia melhor desenvolvimento do Sistema Nervoso Entérico quando comparada a
doses maiores do mesmo (9 mg/kg).
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Resumo:

A isquemia testicular é considerada uma emergência urológica,visto que caso não seja instituído tratamento imediato pode haver atrofia testicular. A torção do cordão
espermático (torção do testículo) é a principal causa de isquemia testicular com incidência de aproximadamente 1:4.000 em homens abaixo de 25 anos. Poucos trabalhos
foram realizados no Brasil e no exterior, até os dias atuais, sobre tal patologia. Esta pesquisa visa avaliar o grau de isquemia testicular,ao longo do tempo, pós-oclusão
completa do cordão espermático com fios cirúrgicos.Para realização do experimento foram utilizados 5 ratos Wistar adultos com peso aproximado de 250 gramas. Um
rato foi utilizado como controle sendo o testículo do mesmo seccionado no “tempo zero”.Os demais testículos foram sendo seccionados periodicamente após
respectivamente, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. Após um período de fixação de 48 horas foram feitas lâminas com o material coletado visando uma análise qualitativa
e quantitativa do mesmo.
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Resumo:
Tendo em vista algumas das limitações dos dispositivos de assistência circulatória usados atualmente, propusemos neste projeto o desenvolvimento de um novo sistema
capaz de gerar algum grau de assistência circulatória sem a necessidade de monitoração e controle externo, com base apenas nos princípios da hidrostática (princípio
de Pascal). Foi construído um modelo capaz de reproduzir as características físicas e hidráulicas do dispositivo proposto, de modo a verificar experimentalmente o
funcionamento e a eficácia do mesmo. Embora o nosso dispositivo tenha se mostrado matematicamente viável (obtivemos no projeto um ganho teórico de cerca de 15
% na função cardíaca), tivemos dificuldades inerentes à construção artesanal do modelo que limitaram o seu funcionamento e impediram a verificação laboratorial da
eficiência do mesmo. Pretendemos na próxima etapa do desenvolvimento do projeto recorrer à indústria para a construção do nosso modelo.
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Resumo:

Estudos recentes têm demonstrado a grande importância da participação dos radicais livres na fisiopatogenia de diversas doenças, inclusive da lesão celular durante a
isquemia e reperfusão de órgãos e tecidos. Muito destaque tem sido dado ao óxido nítrico, o qual é sintetizado a partir do substrato L-arginina, pela ação da enzima óxido
nítrico sintetase (NOS), resultando na formação de um co--produto, a L-citrulina, e que pode apresentar papéis biológicos ambíguos: benéfico (vasodilatador) ou deletério
(formando peroxinitrito, importante causador do estresse oxidativo). Estudos revelam que inibidores de proteases, como a aprotinina, atuam na diminuição da produção
de óxido nítrico, protegendo os tecidos da formação de radicais livres no estresse oxidativo. Este projeto se utiliza de inibidores purificados de sementes de Bauhinia
bauhinoides, que recentemente foram estudados e demonstraram importante atividade e especificidade inibitória sobre enzimas proteolíticas, objetivando-se verificar sua
ação na proteção tissular no estresse oxidativo, em comparação com a aprotinina. Buscou-se também avaliar as repercussões à distância deste processo de isquemia
com ênfase no cérebro. Utilizamos 48 ratos EPM1 – Wistar, machos, que foram divididos em 8 grupos iguais (normal, sham, isquemia, aprotinina, controle, rBbKI, rBbCI
e BbKI + BbCI). Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral (400 mg/kg intraperitoneal), submetidos a isquemia de 4 horas, com reperfusão de 45 minutos e
eutanásia por decaptação. Foram coletadas amostras de sangue, cérebro e músculo para análise do óxido nítrico e de alguns parâmetros bioquímicos, como glicose,
ácido úrico, uréia, AST, ALT, proteínas totais e albumina. Quando comparados os valores de óxido nítrico no soro foram apresentados níveis estatisticamente elevados
nos seguintes grupos: BbKI+BbCI (155,99±20,54 nmol), BbKI (144,90±21,14 nmol), BbCI (154,60±21,14 nmol) e controle (148,50±29,71 nmol). Para as amostras de
tecido muscular, foram apresentados níveis de óxido nítrico estatisticamente elevados nos grupos: BbKI (114,06±23,25 nmol), BbCI (110,00±5,83 nmol) e controle
(120,00±4,49 nmol). Para as amostras de tecido cerebral, foram apresentados níveis estatisticamente elevados nos grupos: sham (66,30±22,18 nmol) e isquemia
(59,55±9,43 nmol). De acordo com os resultados, observamos que no soro e no músculo, os grupos nos quais foram utilizados os inibidores apresentaram níveis elevados
de óxido nítrico, sugerindo uma provável ação vasodilatadora e angiogênica do óxido nítrico no tecido lesado. Por outro lado, no cérebro, os níveis de óxido nítrico
encontrados na presença dos inibidores foram reduzidos, sugerindo que a repercussão a distância foi amenizada na presença dos inibidores, já que os grupos sham e
isquemia apresentaram níveis elevadíssimos de NO cerebral.
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Resumo:

Introdução e objetivo: Tecidos submetidos à isquemia podem sofrer lesões funcionais e morfológicas que aumentam durante a fase de reperfusão. Neste estudo, os
efeitos dos inibidores de proteases recombinantes, inibidor de calicreína plasmática humana de Bauhinia bauhinioides (rBbKI) e inibidor de cruzipaína de Bauhinia
bauhinioides (rBbCI) e da aprotinina, um clássico inibidor de protease, foram investigados em ratos submetidos a isquemia e reperfusão dos membros posteriores,
avaliando-se o óxido nítrico local (no músculo isquêmico) e à distância (no pulmão). Método: Ratos Wistar machos, pesando de 231 a 270g foram randomizados em
quatro grupos para tratamento: grupo rBbKI (0,35 mg, n=6), grupo rBbCI (0,35 mg, n=6), grupo aprotinina (500.000 KIU/kg, n=6), controle (salina, n=6). Essas substâncias
foram injetadas na veia cava, 3 horas e trinta minutos após ligadura da aorta abdominal, seguindo-se mais trinta minutos de isquemia e, finalmente 45 minutos de
reperfusão. Resultados: As análises por quimioluminescência mostraram diminuição do NO do músculo isquêmico nos grupos tratados com os inibidores: rBbKI (119
nmol/mg proteína), rBbCI (107 nmol/mg proteína) e aprotinina (80 nmol/mg proteína), quando comparados com o controle (121 nmol/mg proteína). Por outro lado, no
pulmão o NO aumentou no grupo tratado com rBbKI (46,4 nmol/mg proteína), em relação ao controle (33,3 nmol/mg proteína), efeito oposto ao tratamento com rBbCI
(21,5 nmol/mg proteína) e aprotinina (22,9 nmol/mg proteína). Conclusão: Esses resultados sugerem que rBbKI e rBbCI, como a aprotinina modificam a liberação do
óxido nítrico local e pulmonar após isquemia e reperfusão dos membros posteriores.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Quelóide é uma cicatriz espessa e elevada constituída por proliferação anormal de fibroblastos, depósito excessivo de fibras colágenas e de fibronectina,
além de aumento na proporção do colágeno tipo I em relação ao tipo III. Verificou-se que pacientes com hipertensão severa têm um aumento na incidência de quelóide
comparados a pacientes normotensos. Sugeriu-se uma relação entre essas doenças, já que a hipertensão também é mais freqüente em indivíduos de etnia negra, porém
essa observação foi apenas descritiva. Relatou-se ainda que em pacientes hipertensos, e portadores de quelóide não responsivos aos tratamentos convencionais, houve
regressão relativa do mesmo após 6 meses de uso de enalapril, que objetivava o controle pressórico. O enalapril inibe a síntese de angiotensina II, que além de ter
importante papel no controle da pressão arterial, possui uma via bioquímica que aumenta a síntese de colágeno e da expressão do gene para fibronectina. O estudo tem
por objetivo investigar a ação do enalapril na histomorfologia do quelóide.
MÉTODO: Este projeto é um estudo primário, intervencional, experimental, controlado e aleatorizado. Foram utilizados 12 hamsters machos exogâmicos da espécie
Mesocricetus auratus, com idade de 10 a 14 semanas e peso entre 90 e 100g. Os animais foram distribuídos aleatoriamente, por sorteio, em 2 grupos, sendo um
experimental (E) e outro controle (C), com 6 hamsters em cada. Todos receberam enxerto de um fragmento de quelóide, com 2mm de diâmetro em cada uma de suas 2
bolsas jugais, perfazendo um total de 24 enxertos. Os fragmentos de quelóide foram obtidos da mesma paciente, sendo esta do sexo feminino, não branca, com 22 anos,
que apresentava quelóide na parede torácica anterior. Também de forma aleatória, os animais de cada grupo foram divididos em 2 subgrupos (E15, E30, C15 e C30)
com 3 animais cada. Os animais foram submetidos a eutanásia após 27 (Grupos E15 e C15) e após 42 dias (Grupos E30 e C30) da enxertia. Os animais do grupo
experimental receberam, a partir do 13º dia da enxertia, 0,02mg/g/dia de enalapril por via oral através de gavagem durante 15 (grupo E15) e 30 dias (grupo E30). Os
animais do grupo controle receberam sob gavagem, a partir da mesma data, solução fisiológica a 0,9%, no volume correspondente ao cálculo realizado para a dosagem
do enalapril, durante 15 (grupo C15) e 30 dias (grupo C30). Após a eutanásia, as bolsas jugais contendo os fragmentos enxertados foram fixadas em formol, e as lâminas
coradas pelo método hematoxilina-eosina. Foram, então, submetidas a exame de citomorfometria em microscopia óptica com ampliação final de 200 e 400 vezes para
possibilitar análise descritiva do tecido queloideano nos diferentes grupos. Os parâmetros analisados na microscopia foram angiomatose, integração do fragmento
enxertado pela presença de capilares, presença de infiltrado inflamatório, de calcificações ou de granulomas de corpo estranho.
RESULTADOS: Houve perda de 2 animais do grupo C15 por causa ignorada e em 2 bolsas jugais o fragmento de quelóide não foi encontrado, sendo uma do grupo C30
e a outra do grupo E30. Portanto, foram analisadas um total de 18 lâminas com quelóide, sendo 6 do grupo C15, 2 do grupo E15, 5 do grupo C30 e 5 do grupo E30. Em
C15 encontrou-se 5 das amostras com infiltrado de polimorfonucleares, 3 com granuloma de corpo estranho, 1 com calcificação distrófica e 4 com grandes quantidades
de mastócitos. Em E15, 2 lâminas apresentaram pouco infiltrado inflamatório, 1 apresentou granuloma e presença de queratina. Em C30 observaram-se 2 lâminas com
infiltrado de polimorfonucleares e 2 com calcificação. Em E30 foi observado menor intensidade de infiltrado inflamatório em todas as lâminas, em relação às outras, 1
calcificação e 1 cisto epitelial.
DISCUSSÃO: O estudo usou a bolsa jugal do hamster como receptor do quelóide por ser um local de privilégio imunológico, evitando a rejeição esperada em tecidos
com sistema imunológico ativo. O período de 12 dias de espera para integração do quelóide antes de se iniciar a droga foi adotado com base em outros estudos, que
mostraram ser este intervalo sucifiente para integração do enxerto no tecido do hospedeiro. Enxertos de quelóide em bolsa jugal de hamster começam a hialinizar o
tecido conjuntivo após 42 dias de enxertia. Dessa forma, descontando-se o período de 12 dias de espera da integração do fragmento enxertado, restariam 30 dias para
manipulação do experimento com segurança. Por isso, um grupo foi analisado com 15, e o outro com 30 dias de tratamento com enalapril. A escolha da dose de enalapril
a ser administrada se baseou em estudos anteriores, que calcularam a dose ótima da droga para inibir a ECA em hamsters mediante a determinação da atividade sérica
da ECA nesses animais com o uso de diferentes doses da droga. Assim, optou-se pela concentração de 0,02mg/g/dia. Como perspectiva, para que se possa realizar um
estudo analítico, é necessário aumentar a amostra.
CONCLUSÃO: este estudo descritivo não permitiu estabelecer diferenças histológicas entre os hamsters que receberam o tratamento com enalapril e os que receberam
apenas solução fisiológica.
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Resumo:
Introdução: Antes da década de 70, as cirurgias da região colo-retal evoluíam em até 75% dos casos com complicações infecciosas pós-operatórias, como infecção da
ferida operatória, deiscência e fístulas do intestino grosso. Estudos realizados nessa época determinaram que a microflora colônica poderia ser responsável pela etiologia
de complicação, iniciando assim, o desenvolvimento de procedimentos que fossem capazes de diminuir a concentração bacteriana do cólon.
Neste sentido, os cirurgiões adotaram o uso de antibioticoterapia profilática associada à lavagem mecânica intestinal pré-operatória, que reduziu significantemente a
incidência das complicações infecciosas pós-operatórias, permitindo que cirurgias colorretais não complicadas fossem realizadas em um único tempo cirúrgico sem a
necessidade de realização de colostomias e reconstrução do trânsito intestinal em um segundo tempo operatório.
Assim, o preparo mecânico intestinal associado ao uso de antibióticos pré-operatórios tem sido utilizado rotineiramente nas cirurgias do cólon e do reto, despertando a
importância da descontaminação intestinal na cirurgia eletiva.
Neste trabalho, propusemos a avaliar a influência da lavagem mecânica intestinal na concentração de bactérias do intestino grosso e a sua correlação com a colonização
do intestino delgado adjacente na ausência de antibioticoterapia.
Materiais e Métodos: Foram utilizadas ratas Wistar-EPM, pesando 200-250 gramas, distribuídas em 5 grupos: no Grupo 1, os animais foram privados de ração e fornecido
manitol 5% pelo bebedouro ad libitum. Após 24 horas, eles foram submetidos à lavagem intestinal através da introdução de soda retal e lavagem com 20 ml de solução
fisiológica 0,9% (SF 0,9%). Após 24 horas seguintes em jejum e bebendo manitol ad libitum, os mesmos foram submetidos a uma nova lavagem intestinal seguindo
mesmo protocolo da primeira lavagem. Após 12 horas da segunda lavagem, fragmento do cólon ascendente, adjacente ao ceco (IG) e fragmento de íleo terminal distal,
adjacente ao ceco (IT), foram ressecados. No Grupo 2, os animais foram submetidos aos mesmos procedimentos, porém com lavagens do cólon com manitol 10% ao
invés de SF 0,9%. No Grupo 3, o manitol oral foi substituído por água ad libitum e através de gavagem foram injetados 4 ml de manitol 10% no estômago, logo após a
lavagem intestinal com SF 0,9% por via retal. No Grupo 4, procedeu-se com os mesmos procedimentos realizados no grupo 3, porém as lavagens intestinais foram feitas
com manitol 10% via retal ao invés de SF 0,9%. No Grupo 5, nenhum procedimento foi realizado. Todas as amostras coletadas foram maceradas e submetidas à cultura
em meio de McConkey por 24 horas para a identificação e concentração das cepas bacterianas, expressas em unidade formadora de colônia por grama (UFC/g).
Resultados: No Grupo 1, o fragmento do intestino grosso (IG) apresentou valor médio de concentração bacteriana, em log10, de 7,43±0,83UFC/g; o fragmento distal do
íleo terminal (IT) apresentou 7,57±0,98 UFC/g. No Grupo 2, a concentração bacteriana no IG foi de 8,64±0,49 UFC/g. e 8,25±1,08 UFC/g no IT. No Grupo 3, foram
observados IG = 7,83±0,94 UFC/g. e IT = 8,04±1,46 UFC/g. No Grupo 4, IG apresentou concentração de 8,15±0,73 UFC/g. e IT = 8,82±0,67 UFC/g. No Grupo 5 foram
observados: IG =3,59±0,5 UFC/g. e IT = 4,06±1,25 UFC/g.
Discussão e Conclusão: Não foram observadas diferenças significantes entre as concentrações bacterianas nos diferentes protocolos de lavagem mecânica intestinal.
Também não se observou diferença significante entre as concentrações bacterianas do IG versus IT num mesmo grupo. Quando comparamos as concentrações
bacterianas intestinais dos animais normais sem lavagem intestinal com animais submetidos aos diferentes protocolos de lavagem intestinal, foi observado um aumento
significante de colonização tanto no intestino grosso como no delgado (p<0,01) em todos os grupos, denotando que a lavagem intestinal associada ao jejum proporciona
um sobrecrescimento microbiano ao invés da redução. Este fato denota que a remoção mecânica dos resíduos alimentares da luz intestinal não é um procedimento
adequado para a diminuição da população microbiana de Gram negativos e por alguma razão, talvez o jejum prolongado ao propiciar a redução na motilidade intestinal,
possa ter favorecido a proliferação microbiana. Assim sendo, a eficácia dos protocolos de preparo de cólon parecem estar mais relacionados à ação de antibióticoterapia
do que propriamente à remoção do resíduo alimentar por meio de lavagem.
Desta forma, podemos concluir que, ao contrário do esperado, a lavagem mecânica intestinal aumenta a concentração bacteriana tanto no intestino grosso como no íleo
terminal quando comparada a animais não submetidos ao preparo mecânico intestinal e a similar colonização do IT com o IG pode ser decorrente da incompetência da
válvula íleo-cecal na prevenção do refluxo microbiano cólon-íleo.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: As lesões e o processo de regeneração dos nervos periféricos constituem objeto de estudo incessante e, apesar dos avanços científicos e tecnológicos
obtidos nas últimas décadas, há muitas questões a serem respondidas neste campo.
A utilização de materiais microcirúrgicos , o desenvolvimento do microscópio cirúrgico e o aperfeiçoamento das técnicas de reparo nervoso tem sido responsáveis pela
melhora da recuperação funcional do nervo lesado.
OBJETIVO: O presente estudo tem por objetivo avaliar o reparo do nervo agudamente após a lesão e a análise quantitativa da regeneração nervosa através do enxerto,
por meio de marcação neuronal retrógrada, realizada proximal e distalmente à sutura nervosa.
MÉTODOS: Amostra: Foram utilizados 8 ratos machos, da raça Wistar, com peso médio de 300 gramas, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de
São Paulo – UNIFESP.
Técnica cirúrgica: Uma vez anestesiado, o animal foi submetido a cirurgia para a neurotomia dos nervos tibiais direito e esquerdo. Foi realizada então a neurorrafia
término-terminal de ambos os nervos seccionados. O animal foi novamente submetido à cirurgia, sendo que na perna direita foi realizada neurectomia proximal a sutura
nervosa e na perna esquerda foi realizado a neurectomia distal à sutura, sendo então colocados os cotos dos nervos em contato com o marcador neuronal Fluoro-Gold®
(FG).
Microscopia: As lâminas prontas foram examinadas em com luz fluorescente para evidenciar o FG. Todas as secções foram examinadas e os neurônios motores corados
foram contados. Utilizadas ampliações de 25, 50 e 100 vezes. Foram somados todos os dados de todas as secções.
RESULTADOS: Dos 8 ratos analisados, foi constatado que em 6 a contagem dos neurônios corados na perna esquerda foram superior aos encontrados na perna direita
e em apenas 2 ratos a perna direita apresentou um maior número de neurônios corados.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Os substitutos ósseos têm se tornado cada vez mais necessários no dia a dia do ortopedista. As falhas ósseas podem ser preenchidas por osso autólogo,
osso homólogo ou por substitutos artificiais do osso. O osso autólogo é sem dúvida o melhor tipo de substituto para o osso, mas sua utilização nem sempre é possível
devido às limitações próprias do fornecimento dessa modalidade de osso. Em vista disso, a possibilidade de se utilizar fatores estimulantes do crescimento ósseo tem
trazido um otimismo na utilização dessas substâncias associadas ao uso do osso homólogo de banco de ossos.OBJETIVOS: Seguindo a linha de pesquisa da utilização
da Proteína morfongenética Óssea, da Disciplina de Ortopedia da UNIFESP, realizamos o estudo da BMP (Bone Morphogenetic Protein) e a avaliação de seu papel
como elemento indutivo da consolidação óssea em cirurgias utilizando osso homólogo.MATERIAL E MÉTODOS: Nosso estudo foi baseado em cirurgia experimental em
coelhos da raça Nova Zelândia. Foram utilizados XX coelhos, todos machos, com peso variando entre 2500 e 3000 gramas. Para avaliar o efeito da BMP realizamos um
procedimento cirúrgico de ressecção de um segmento de 2,5 cm na ulna direita dos coelhos. A falha óssea assim criada foi substituída por um enxerto de banco de osso
homólogo de menor tamanho, que foi fixada com placa e parafusos especialmente projetados para o estudo, criando um “gap” de 1,0 cm. Nos coelhos do “grupo caso”
foi adicionada BMP na falha óssea e nos coelhos do “grupo controle” nada foi adicionado.RESULTADOS: Durante os procedimentos cirúrgicos e posteriormente, no
segmento dos coelhos submetidos a ressecção de um fragmento de ulna e enxertia com banco de osso homologo, observamos que a utilização da não foi uma boa
opção de modelo experimental para a avaliação do efeito da BMP em relação ao osso de Banco. Todos os coelhos operados apresentaram falhas na osteossíntese do
enxerto homólogo, o que nos levou a concluir que o modelo não é adequado para este tipo de estudo. Devido ao pequeno tamanho do osso estudado e a fragilidade da
pata anterior do animal não foi possível uma osteossintese eficiente para avaliarmos o papel da BMP na osteointegração do enxerto homólogo.CONCLUSAO: O modelo
experimental utilizado para o estudo da eficácia da BMP como fator osteo-indutivo do osso não foi adequado. Da mesma forma o modelo experimental utilizado não foi
eficiente para demonstrar seu efeito na aceleração do processo de integração do osso de banco. A partir desses resultados, modificamos o projeto de pesquisa e o
estudo passará a ser realizado na tíbia dos coelhos. Acreditamos que a tíbia, por seu maior tamanho e resistência trará uma maior eficiência ao modelo experimental.
Na tíbia poderemos utilizar material de síntese mais adequado, assim como maior segmento de osso do banco, o que imitaria mais o modelo humano, objetivando
melhores resultados e conclusões de maior relevância do ponto de vista clínico.
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Resumo:

Introdução: A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) indica a situação que ocorre quando os mecanismos de contenção do refluxo apresentam-se insuficientes,
permitindo que o conteúdo gástrico e/ou duodenal reflua em direção ao esôfago. Há muito tempo conhecida, a fundoplicatura é cirurgia que visa corrigir esses mecanismos
de contenção. Dentre os vários tipos de fundoplicatura a chamada “Nissen” é, talvez, a mais empregada. Não há consenso quanto à necessidade ou não da ligadura dos
vasos gástricos curtos.
Objetivo: identificar possíveis fatores anatômicos que predigam a necessidade de secção dos vasos gástricos curtos a partir da mensuração da diferença de tensões no
fundo gástrico antes e após ligadura dos vasos gástricos curtos na confecção da fundoplicatura à Nissen.
Métodos: Foram estudados 8 cadáveres humanos (5 homens, idade média 42,4 ± 19,17 anos, variação de 20 a 81 anos) nas primeiras 24 horas post mortem, submetidos
à necropsia no Instituto Médico Legal Sede de São Paulo. Foram excluídos cadáveres portadores de doenças esofágicas ou gástricas e ainda aqueles que apresentassem
trauma abdominal. Foram estudados os seguintes parâmetros anatômicos: altura, tamanho do fundo gástrico, número de vasos gástricos curtos, distância entre o ângulo
esôfago-gástrico e o primeiro vaso gástrico curto e tamanho e peso do baço. Foi aferida a tensão do fundo gástrico com auxílio de dinamômetro de mola quando da
realização da fundoplicatura com e sem ligadura dos vasos gástricos curtos. Foi utilizado o teste R de Spearman para análise de correlação. Foi considerado p<0,05
como significante.
Resultados: A tensão no fundo gástrico prévia à ligadura dos vasos gástricos curtos foi em média de 0,42N (variação de 0 a 1,0N), comparado a 0,24N (variação de 0 a
0,7N) após ligadura dos vasos. Não houve correlação entre a diferença de tensões pré e pós ligadura dos vasos gástricos curtos com relação a: altura (R=0,08, p=0,84),
tamanho do fundo gástrico (R=0,30, p=0,46), número de vasos gástricos curtos (R=0,13, p<0,75), distância entre o ângulo esôfago-gástrico e o primeiro vaso gástrico
curto (R=0,55, p=0,15), maior eixo do baço (R=0,25, p=0,54) e peso do baço (R=0,25, p=0,54).
Conclusões: Não houve correlação entre parâmetros anatômicos estudados e a diferença de tensões pré e pós ligadura dos vasos gástricos curtos na confecção da
fundoplicatura à Nissen.
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Resumo:
OBJETIVOS: Demonstrar que a técnica de hemorroidectomia endovascular com o laser de diodo é viável e trará relevantes benefícios para os pacientes operados.
MÉTODOS: Foram utilizados 14 macacos-prego (Cebus apella), machos, com idade média de 12 anos e peso entre 3,5 a 4,5kg, mantidos em gaiolas individuais. Com
os animais sob anestesia geral foram atingidas, por meio de incisão perineal, as veias hemorroidárias inferiores e ligadas com fio absorvível, resultando no ingurgitamento
do plexo. Uma vez provocado o aparecimento das hemorróidas, os animais foram anestesiados e colocados em posição de litotomia para que, em seguida, fosse
realizada a punção do mamilo hemorroidário e introduzida a fibra óptica de 600u, e emitido o laser de diodo no comprimento de onda de 810nm a uma potência de 1 a
2W por 1 segundo, em intervalos de 1 segundo, até o selamento do mamilo. Os animais foram acompanhados diariamente durante o pós-operatório e nove dias após a
laserterapia foi realizada a coleta do material irradiado para análise histológica.
RESULTADOS: durante o acompanhamento diário dos animais no pós-operatório pode-se observar, macroscópicamente, o mamilo reduzido consideravelmente; não
houve qualquer indício de irritação no local da aplicação e nenhum dos animais apresentou tenesmo à defecação; a recuperação foi rápida; o comportamento e apetite
mantiveram-se normais em todos os animais, sem qualquer sinal de dor aparente como expressão facial de dor ou apatia. A anáise histológica demonstrou diminuição
do número de vasos na submucosa e intenso infiltrado linfoplasmocitário.
CONCLUSÃO: A trama venosa que forma o complexo hemorroidário impossibilitou a colocação da fibra dentro dos vasos. Mas, embora a aplicação endovascular não
ter sido possível, a aplicação do laser de diodo no interstício promoveu a resolução da doença hemorroidária induzida e a cicatrização ocorreu sem maiores prejuízos
para os animais.
Participantes:

Adriana Sayury Takamori, Hélio Plapler

Título:

O precondicionamento isquêmico na prevenção da paraplegia associado ao pinçamento da aorta
torácica

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Maykeh, V.A.M.; Correia, C.J.; Figueiredo, L.F.P.
Vinícius Aref Mendes Maykeh
Luiz Francisco Poli de Figueiredo - UNIFESP - Cirurgia / Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

Resumo:

INTRODUÇÃO: O tratamento cirúrgico de doenças como o aneurisma de aorta toracoabdominal e a dissecção de aorta ainda é um formidável desafio para cirurgiões e
anestesistas, visto que, para efetuar tais cirurgias, faz-se necessário o pinçamento da aorta que está associado à perda sangüínea, a graves e abruptas mudanças
hemodinâmicas e a lesões em órgãos intra-abdominais devido à isquemia-reperfusão, resultando, assim, em alta taxa de mortalidade peri-operatória e em falência de
múltiplos órgãos. Isquemia-reperfusão também atinge a medula espinhal podendo causar paraplegia, uma complicação devastadora e freqüente. Em cirurgias de
aneurisma de aorta toracoabdominal, por exemplo, a incidência de paraplegia pode variar de 4-30% dependendo do nível e da extensão da lesão e, principalmente, do
tempo total de pinçamento aórtico. A hipoperfusão peri-operatória da medula espinhal é presumivelmente crítica, assim como a hipotensão intra ou pós-operatória que
tem sido descrita por afetar desfavoravelmente os resultados neurológicos. No entanto, os mecanismos precisos da lesão, que acometem tais pacientes, ainda não são
completamente compreendidos. Muitos experimentos estão sendo desenvolvidos com o intuito de oferecer proteção adicional à medula espinhal durante o pinçamento
aórtico e após a sua reperfusão. Dentre eles, o precondicionamento isquêmico (PCI), fenômeno que envolve um curto período de isquemia seguido de reperfusão, em
ciclo único ou repetitivo, tem sido preconizado em diversos órgãos, como o fígado, rins e coração, antes da isquemia mantida, por conferir ao órgão ou tecido uma
resistência contra danos de isquemia e reperfusão.
OBJETIVO: Verificar se o precondicionamento isquêmico pode aumentar a tolerância da medula espinhal ao episódio de isquemia e reperfusão, reduzindo os déficits
neurológicos.
METODOLOGIA: Ratos de 3-4 meses de idade, com aproximadamente 300g, foram anestesiados intraperitonealmente com pentobarbital na dosagem de 50mg/kg e foi
realizada entubação orotraqueal com um angiocateter nº 14 ou nº 16. Os ratos foram então ventilados, manualmente ou através de um respirador para roedores, mantendo
aproximadamente um volume de 3,5 ml e 70 ciclos/min. Um cateter foi inserido na artéria carótida esquerda para monitorar a pressão sanguínea (pressão arterial média,
PAM) e a freqüência cardíaca. A veia jugular externa foi cateterizada para infusão de volume. Uma toracotomia esquerda foi efetuada com o rato em decúbito lateral
direito e a aorta descendente cuidadosamente dissecada e pinçada. A oclusão aórtica foi verificada por inspeção visual da pinça e fluxo aórtico distal. Após a oclusão
isquêmica, a pinça foi removida, a hemostasia assegurada e o tórax fechado. Ambos os pulmões foram expandidos no final do procedimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para que o trabalho pudesse ser executado, o acesso à cavidade torácica precisou ser devidamente padronizado. Assim sendo, os ratos
foram submetidos à cirurgia apenas sob o efeito da anestesia, sem ventilação. Verificou-se, então, que uma incisão póstero-lateral, 1,5cm acima do processo xifóide,
oblíqua no sentido dos arcos costais e de aproximadamente 2,5cm de comprimento proporciona a melhor apresentação cirúrgica para que a aorta descendente possa
ser dissecada e pinçada. Após o estabelecimento de tal padronização, o pinçamento aórtico foi efetuado com os ratos sendo ventilados manualmente, no entanto eles
não sobreviviam à cirurgia. No presente momento, a ventilação está sendo efetuada através de um respirador apropriado para roedores, a PAM monitorada e controlada
com infusão de volume (soro fisiológico 0,9%). Os ratos operados, até o momento, sobreviveram à cirurgia, porém, os déficits neurológicos não puderam ser avaliados
uma vez que eles não resistiram à extubação.
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Resumo:
INTRODUÇÃO. Este trabalho tem como objetivo geral padronizar o método de estudo da apoptose em próstata de ratos.
MÉTODO. A apoptose foi induzida por orquiectomia e as próstatas, depois de retiradas, foram submetidas a uma série de cortes paralelos nos planos sagital e coronal,
formando dois grupos de estudo. A densidade relativa de apoptose obtida entre as lâminas histológicas será medida e os dois grupos comparados quanto à
representatividade do corte realizado. O impacto esperado é o aperfeiçoamento do modelo utilizado em estudos com apoptose.
RESULTADOS. O trabalho encontra-se em andamento, pois alguns procedimentos e métodos necessitaram de alterações.
CONCLUSÃO. Foi concluído que a melhor forma de realizarem-se os cortes histológicos seria utilizando-se toda a próstata e não somente o lobo ventral como pensado
no início. Teremos assim uma melhor representatividade e reprodutibilidade do estudo. A técnica de prostatectomia em ratos não está bem descrita na literatura e precisa
de um aperfeiçoamento, pois conforme utilizada aqui pode não garantir representatividade suficiente de toda a glândula. Estudos confirmaram que o tempo mais indicado
para se realizar a prostatectomia pós-orquiectomia é de três dias. O anestésico foi substituído por outro mais seguro, pois apresentou alta taxa de mortalidade. A análise
histológica por meio da técnica TUNNEL pode não ser a mais adequada em vista do seu alto custo. As soluções dessas questões serão buscadas a fim de se obterem
resultados consistentes e reprodutíveis.
Participantes:

Alécio Fernando Lombardi, Homero O. Arruda

Título:

Pentoxifilina em retalho musculocutâneo abdominal transverso (TRAM) monopediculado em ratos

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Lucca, A.F.; Rezende, F.C.; Abranches, I.D.; Ferreira, L.M.; Gomes, H.C.; Enokihara, M.M.S.S.; Marcopito, L.F.
Audrien Furlan de Lucca
Ivan Dunshe Abranches - UNIFESP - Cirurgia / Cirurgia Plástica

Resumo:

Objetivo: averiguar o efeito da administração de pentoxifilina (PTX), intraperitoneal, na viabilidade do retalho TRAM monopediculado inferiormente em ratos. Métodos:
32 ratos da linhagem Wistar foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos de 16 animais. O grupo C (controle) recebeu 0,5 ml de soro fisiológico, uma vez ao dia, por
sete dias do pré-operatório e no intra-operatório; o grupo P (pentoxifilina) recebeu 20 mg/kg/dia de PTX intraperitonealmente em 0,5 ml de soro fisiológico, uma vez ao
dia, por sete dias no pré e no intra-operatório. Os ratos foram submetidos ao retalho TRAM monopediculado na artéria epigástrica inferior direita. No 5 dia pós-operatório,
a porcentagem de necrose no retalho foi medida através do método de Sasaki-Pang e amostra de pele do retalho foi obtida para determinar a quantidade de capilares
na área de transição entre o tecido viável e o necrosado. Resultados: a porcentagem média de necrose no grupo C foi de 58,5% e no grupo P, 37%. À análise histológica,
houve aumento do número de capilares em ambos os grupos. Conclusão: A PTX mostrou-se eficaz no retalho TRAM, monopediculado inferiormente, ao reduzir a
porcentagem de necrose do retalho.
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Resumo:

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a quantidade de células caliciformes e a altura das vilosidades do intestino fetal transplantado, em camundongos. Foi utilizado um
camundongo fêmea C57BL/6 prenhe, no 18o dia de gestação para a obtenção do enxerto de intestino fetal. A anestesia foi realizada com Ketamina (70mg.kg-1) e Xilazina
(10mg.kg-1), intramuscular. Na prenhe, foi realizada uma laparotomia longitudinal, seguida de histerotomia e exteriorização dos fetos. Nos fetos, realizou-se laparotomia
transversal e exposição de todo o intestino. Após a retirada do intestino, procedeu-se a remoção de todo o mesentério e a secção em segmentos de 1cm, em ringer
lactato gelado. Os enxertos foram imediatamente transplantados no espaço entre o reto abdominal e o peritônio de camundongos adultos machos, das linhagens BALB/c
e C57Bl/6. Os receptores foram distribuídos em três grupos: isogênico (N=6) e alogênicos, estes tratados com gangliosídeos 3mg/Kg/dia (N=5) e 9mg/Kg/dia (N=7). O
sacrifício dos receptores foi realizado no 7o dia de pós-operatório, sob anestesia, e os enxertos foram removidos, para fixação em formol 10%, inclusão em parafina e
secção em cortes de 5m. As peças foram coradas pela hematoxilina-eosina e pelo PAS, para avaliação morfométrica. Todos os enxertos intestinais mostraram boa
vitalidade, confirmada pela presença de mitose celular na mucosa e a camada muscular própria bem definida. Os enxertos isogênicos apresentaram vilosidades de maior
altura que os alogênicos, sendo média da altura das vilosidades dos isogênicos 0,22mm, dos alogênicos tratados com gangliosídio 3mg/Kg de 0,16mm, e dos tratados
com 9mg/Kg de 0,13mm. A quantidade de células caliciformes também foi maior no grupo isogênico, estando presente em 100% da circunferência dos enxertos, tendo
média de 96 células por quadrante, enquanto que o grupo alogênico tratado com gangliosídeo 3mg/Kg apresentou positividade de células caliciformes em 65% dos
quadrantes, com média de 25 células por quadrante, e no tratado com gangliosídeo 9mg/Kg apresentou positividade em 43% dos quadrantes, com média de 20 células
por quadrante. Os aspectos histológicos de atrofia e maior regeneração no grupo alogênico, em relação ao isogênico, sugerem melhor desenvolvimento dos enxertos
isogênicos.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O quelóide é uma cicatriz espessa e elevada,de superfície bocelada ou lisa e coloração variando entre cor de pele, avermelhado e hipercrômico(1,2,3).
O fato do homem ser a única espécie afetada pelo quelóide tem prejudicado as pesquisas in vivo quanto a sua fisiopatogenia.A fim de estudar este distúrbio,dois modelos
animais têm sido utilizados. O camundongo atímico ou nude mouse e o hamster sírio dourado (Mesocricetus auratus). O camundongo atímico, por possuir um sistema
de células-T deficiente por mutação natural, permite a integração de transplantes homólogos ou heterólogos. Porém, a própria imunodeficiência deixa-os frágeis e com
alto grau de morbidade e mortalidade.(4)Por outro lado, o hamster é um animal de baixo custo, fácil manipulação e com sistema imune íntegro, possuindo um “Local de
Privilegio Imunológico” natural no subepitélio de suas bolsas jugais.(4,5). Contudo, o dia mais provável da efetiva integração do fragmento enxertado de quelóide na
bolsa jugal do hamster não ficou estabelecido, o que será necessário para outros estudos como, por exemplo, para se iniciar teste de fármacos .OBJETIVO: Determinar
o dia da integração do quelóide na bolsa jugal do hamster, segundo padrão vascular. MÉTODOS: Utilizaram-se hamsters machos da espécie Mesocricetus auratus,
exogâmicos (outbred), com 10 a 14 semanas de idade e com peso variando de 90 a 120 gramas média de 105 gramas.Os fragmentos de quelóide foram obtidos a partir
de três lesões localizadas nos quadrantes súpero-mediais de ambas as mamas de paciente do sexo feminino, com 27 anos de idade e de cor não-branca, proveniente
do ambulatório da Disciplina de Cirurgia Plástica do Departamento de Cirurgia da UNIFESP-EPM. Distribuiram-se os animais em 3 grupos experimentais (Grupos A a
C), com 3 animais em cada. Cada hamster foi enxertado em ambas as bolsas com um fragmento de quelóide, perfazendo um total de 18 fragmentos enxertados. Os
animais do Grupo A foram sacrificados para análise após 6 dias de enxertia, do Grupo B, após 8 dias, e do Grupo C após 10 dias.As lâminas microscópicas foram
coradas com hematoxilina-eosina. A investigação histológica foi realizada com um microscópio de luz, obtendo-se ampliação final de duzentas e quatrocentas vezes. Foi
realizada varredura linear e seqüencial em sentido horário dos campos microscópicos. Considerou-se como parâmetro de indicação do fragmento enxertado a presença
de vasos sanguíneos na região periférica e central dos vasos sanguíneos. Observou-se também a presença de infiltrado inflamatório (representado por células
mononucleares e/ou polimorfonucleares), e a presença de calcificações ou granulomas de corpo estranho. RESULTADOS: No grupo A, em cinco lâminas observou-se
a presença de capilares sanguíneos em formação com hemácias enfileiradas no lume.As seis lâminas do grupo apresentavam infiltrado inflamatório por leucócitos
polimorfonucleares e em uma lâmina havia a presença de corpo estranho de origem vegetal . No grupo B, em cinco lâminas observou-se capilares em formação ainda
delgados com hemácias justapostas. Em quatro lâminas havia infiltrado por polimorfonucleares e uma lâmina não apresentava o quelóide enxertado.No grupo C em
uma lâmina se observou supuração, em todas as seis infiltrado inflamatório e em cinco notou-se capilares mais calibrosos,com hemácias na periferia e no centro do
lume,com aspecto morfológico funcional. CONCLUSÃO: Neovasos estão presentes no sexto dia e a partir do décimo o fragmento de quelóide enxertado se encontra
com vascularização funcional.
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Resumo:
Intodução: O quelóide é uma cicatriz sobrelevada que ultrapassa os limites da lesão inicial, considerado atualmente um tumor benigno. (1) Seus mecanismos
fisioetiopatogênicos ainda não estão elucidados e, por isso, o seu tratamento ainda tem efeito insatisfatório.(2). O tecido queloidiano é rico em fibras colágenas e
mastócitos, sendo essas células a principal reserva de histamina no corpo, neurotransmissor peptídeo que pode alterar o crescimento de fibras colágenas.(3). Na literatura
há trabalhos em que o estresse pode degranular mastócitos(4; 5). Há dificuldades em investigar o quelóide em modelos animais por tratar-se de uma lesão exclusiva
dos seres humanos. Porém, desenvolveu-se na bolsa jugal do hamster, um local de privilégio imunológico, um modelo animal de estudo de quelóide. (6,7) Objetivo:
Descrever as características histológicas do quelóide no hamster submetido a estresse. Métodos: Enxertou-se quelóide humano retirado a partir de lesões localizadas
na região escapular direita de uma paciente do sexo feminino, de cor não branca, na bolsa jugal direita e esquerda de 24 hamsters machos, exogâmicos, com 3 meses
de idade, peso entre 110 a 150g. Os animais foram distribuídos aleatóriamente em dois grupos denominados estresse (E) e controle (C). Os animais de cada grupo
foram redistribuídos em dois outros subgrupos, nos quais foram analisados após 16 e 21 dias de enxertia.
Os animais do grupo estresse foram submetidos ‘a imobilização diária em dispositivo próprio com tubos de PVC durante uma hora a partir do décimo primeiro dia de
enxertia (8). As amostras dos fragmentos enxertados foram analisadas à microscopia pela coloração eosina-hematoxilina e observou-se a integração do quelóide pela
presença de vasos sanguíneos e de estruturas como queratina, pigmentos de hemossiderina e corpos estranhos. Resultados: Notou-se a presença de quelóide em vinte
bolsas. No grupo controle de 16 dias houve integração dos fragmentos de quelóide, com presença de neovascularização e presença de hemossiderina em metade dos
casos. No grupo de estresse com 16 dias, em aproximadamente um terço dos casos, não foi visualizado o fragmento de quelóide; nas demais lâminas observou-se uma
integração, neovascularização e hemossiderina. No grupo controle com 21 dias, em uma lâmina não foi visualizado o quelóide, e as demais tiveram integração com
infiltração por polimorfonucleares e angiomatose. No estresse com 21 dias observou-se hemossiderina e angiomatose. Discussão: Utilizou-se o método descrito por
Hochman e col (2002), porém no grupo controle deste estudo, observou-se a presença de estruturas como hemossiderina e corpos estranhos, além de um infiltrado
inflamatório intenso por polimorfonucleares, nos subgrupos de 21 dias, não relatados por aqueles autores. A abundância das estruturas acimas citadas prejudicou uma
análise mais detalhada dos possíveis fenômenos histológicos ocasionados pelo estresse. De qualquer forma, Esse modelo abre perspectiva de poder realizar estudos
analíticos relacionando estresse ao quelóide, por aumento de amostragem e aperfeiçoamento da técnica da técnica descrita por aqueles autores.Conclusão: Este estudo
descritivo não permitiu estabelecer diferenças histológicas em hamsters enxertados com queloide e submetidos a estresse por imobilização.
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Resumo:

O estudo utiliza um modelo experimental do retalho musculofasciocutâneo do músculo reto abdominal (TRAM) realizado no rato que mimetiza a cirurgia de reconstrução
mamária em humanos. O objetivo do experimento é avaliar o efeito da administração de células de camundongo geneticamente modificadas, produtoras do fator de
crescimento vascular endotelial (VEGF) na prevenção de necrose no retalho TRAM.
Foram utilizados 33 ratos machos, adultos, da linhagem Wistar-EPM que foram divididos ao acaso em 3 grupos de 11 animais. O grupo controle (grupo C1) recebeu 1ml
de soro fisiológico, via subcutânea, no momento do ato operatório. O grupo controle 2 (grupo C2) recebeu 1ml de solução salina Phosphate Saline Solution (PBS)
contendo 1 milhão de células de camundongo não produtoras de VEGF, via subcutânea, no momento do ato operatório. O grupo experimental (grupo E) recebeu 1ml de
solução PBS contendo 1 milhão de células de camundongo produtoras de VEGF, via subcutânea, no momento do ato operatório. No quinto dia do pós-operatório, a área
de necrose dos retalhos foi determinada pelo método do gabarito de papel descrito por Sazaki e Pang. Amostras de pele da região do retalho foram retiradas para
contagem de células endoteliais por meio de análise histológica.
O grupo C1 apresentou um valor mëdio de necrose de 58,5%; o grupo C2 apresentou valor médio de 71,002% e o grupo E apresentou um valor médio de 63,11%.
Portanto, as células produtoras de VEGF não foram eficazes na prevenção de necrose neste modelo animal.
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Resumo:
Introdução: Sabe-se que o avanço da idade associado a diversos fatores desencadeia a perda de sensibilidade auditiva, reduzindo, assim, a área de audição. Quanto
pior a perda auditiva, maior é a quantidade de sons que são perdidos, até que na perda auditiva total, nenhum som é capaz de gerar no indivíduo uma sensação auditiva.
Daí a necessidade da intervenção audiológica com Próteses Auditivas (Iório e Menegotto, 1997).
Pesquisas mostram que o cérebro necessitaria de algum tempo para utilizar a nova informação acústica, invariável desde a adaptação da prótese, (Gatehouse e Killion,
1993). Esse processo foi denominado aclimatização (Gatehouse, 1992).
Tais pesquisas ressaltam a necessidade de saber qual o momento ideal de avaliação, após a adaptação, para a correta verificação do benefício adquirido. Gatehouse
(1992) relata que a melhora no reconhecimento da fala ocorre entre seis e doze semanas após a adaptação. Este achado, entretanto, é ainda questionado entre os
pesquisadores, tais como Taylor (1993), Saunders e Cienkowsky (1997) que não constataram nenhuma mudança no reconhecimento de fala durante os primeiros anos
de uso da prótese.
Objetivo: Investigar o processo de aclimatização em idosos com perda auditiva neurossensorial, de grau leve até moderadamente severo, bilateral, adquirida, que
estejam em processo de adaptação de próteses auditivas no NIAPEA – Núcleo Integrado de Assistência a Pesquisa e Ensino em Audição da UNIFESP, por meio do
IPRF e do questionário IOI-HA.
Material e Método: A amostra foi composta de 20 pacientes, que seguiram o seguinte critério de elegibilidade: ter mais de sessenta anos, perda auditiva neurossensorial,
de grau leve até moderadamente severo, bilateral, adquirida, em processo de adaptação de prótese auditiva intra-aural e binaural.
Os instrumentos utilizados para a avaliação foram o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) e o Questionário Internacional de Avaliação do Aparelho de
Amplificação Sonora Individual (QI –AASI) do original “IOI - HA – Internacional Outcome Inventory for Hearing Aids”, elaborado por Cox et al, 2000 e traduzido e adaptado
por Bevillaqua, 2002.
O IPRF é um teste supraliminar. Para sua realização são empregadas listas de vocábulos elaboradas com base no critério de familiaridade e com a preocupação de
conter todos os fonemas da língua. Em português, cada lista consta de 25 vocábulos. Desta forma, o resultado varia de 0 a 100% de acertos.
Os pacientes, utilizando fones, foram posicionados dentro de uma cabina acústica. A função destes era repetir a palavra ouvida.
Foram apresentadas gravações com as listas de monossílabos numa intensidade de 40dB acima da média dos limiares de audibilidade obtidos nas freqüências de 500,
1000 e 2000 Hz, calculados a partir da audiometria realizada anteriormente. Nos casos onde a intensidade provocou desconforto ao paciente, o teste foi realizado numa
intensidade menor.
Este teste foi realizado antes da colocação da prótese, logo após a colocação da prótese, um mês, dois, três e quatro meses depois da adaptação.
O questionário IOI-HA contém oito perguntas (sendo a oitava acrescentada por Cox, 2003), cada uma investigando um diferente domínio no resultado, a saber: uso
diário, benefício, limitação residual da atividade, satisfação, limitação residual da participação, impacto em outros, qualidade de vida e dificuldade. Cada pergunta contém
cinco alternativas de resposta que procedem do pior resultado possível na esquerda para o melhor resultado na direita.
Este instrumento é uma forma de suplementação na investigação da melhora de pacientes protetizados e foi aplicado dois e quatro meses após a adaptação. O
preenchimento do questionário foi feito pela avaliadora, que leu as perguntas e opções ao paciente.
Resultados/Conclusão: No IPRF, iniciamos comparando a orelha direita versus à orelha esquerda. Os resultados parciais da pesquisa mostram que não existe diferença
média estatisticamente significante entre as orelhas e que mesmo com o passar dos meses, continuamos a não encontrar essa diferença, seja no indivíduo com ou sem
prótese. Desta forma dobramos o tamanho da amostra, utilizando nas demais análises um total de quarenta orelhas.
A partir daí, observamos que não existe diferença média que possa ser considerada estatisticamente significante entre a avaliação com e sem prótese, bem como nas
avaliações realizadas um, dois e três meses depois da adaptação. Porém, quando os pacientes retornam após 4 meses, a média percentual com prótese e após quatro
meses de adaptação são respectivamente 74,5% e 80,0%. Com tais dados podemos dizer que houve uma melhora estatisticamente significante entre as duas situações.
Quanto ao questionário IOI-HA observamos que este revelou uma mudança geral bastante significativa, evidenciando uma melhora após quatro meses de uso da prótese.
É preciso ressaltar que este é um estudo parcial e, portanto os dados não são suficientes para afirmarmos o período correto de aclimatização, objetivo ao qual buscamos
através de expansão da amostra e formação de grupo controle.
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Resumo:
Introdução: A Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz (SBLV) adverte: o grito de gol faz bem à saúde, mas é preciso saber usar a voz para que ela não falte no futuro.
A voz é uma das maiores expressões dentro do futebol, já que técnicos, jogadores, torcedores, comentaristas , repórteres e árbitros a emprestam para que o espetáculo
se torne ainda maior.
Qualquer grito exagerado pode causar sérios problemas à saúde vocal, sendo a rouquidão um dos primeiros sinais de que algo errado está acontecendo com as pregas
vocais. O uso profissional da voz ocasiona desordens vocais, tais como, dificuldade para alcançar determinado tom, redução do tempo máximo fonatório, diminuição na
intensidade da voz, diminuição da ressonância e, principalmente, rouquidão.
A produção vocal alterada pode levar a uma disfunção funcional, orgânica ou organofuncional do aparelho fonador prejudicando as pregas vocais. Os jogadores de
futebol são mais susceptíveis ao aparecimento de uma disfunção organofuncional, que é definida como sendo aquela correspondente a alterações vocais que
acompanham lesões benignas decorrentes de comportamento vocal alterado e inadequado (Behlau e cols, 2001).
PINHO (1995) refere que o uso freqüente de práticas inadequadas, como falar competindo com ruído ambiente, gritar, tossir ou pigarrear constantemente, rir, chorar ou
falar excessivamente , são abusos vocais e, portanto, devem ser evitados. O uso de fumo, álcool, drogas, pastilhas e sprays também são nocivos à voz.
A necessidade do uso contínuo e prolongado da voz por um profissional da voz faz com que a probabilidade de que se desenvolvam alterações vocais seja aumentada,
necessitando de tratamento fonoaudiológico que vise proporcionar a melhor forma de trabalhar sem trazer prejuízos para sua voz e, consequentemente, para sua
carreira.
Objetivo: O objetivo do presente estudo é verificar a presença de alteração vocal em jogadores profissionais de futebol pré e pós partida, por meio de análise perceptivoauditiva e acústica computadorizada vocal e mensuração dos tempos máximos de fonação.
Material e Método: Está sendo realizado um estudo com jogadores profissionais de futebol por meio de análise perceptivo-auditiva e análise acústica computadorizada
e medição dos tempos máximos de fonação. A primeira etapa do estudo consiste da aplicação de um questionário, composto por questões fechadas referentes aos
hábitos vocais dos jogadores, e da gravação, em MD, de vogal sustentada / /, de contagem numérica e das consoantes /s/ e /z/ sustentadas. Esta primeira gravação é
realizada antes de o atleta realizar qualquer exercício físico, afim de que estes não interfiram nos resultados finais. Num segundo momento, logo após a partida de
futebol, é realizada novamente a gravação de vogal sustentada, de contagem numérica e das consoantes /s/ e /z/ sustentadas. Após o término das gravações será
realizada análise perceptivo-auditiva e análise acústica dos dados obtidos nas gravações para comparação dos aspectos da voz pré e pós partida de futebol. Na análise
perceptivo-auditiva serão considerados neste estudo a ressonância, o pitch (sensação de freqüência ) e a loudness (sensação de intensidade). Já a análise acústica será
realizada por meio de espectrografia, que traduz os padrões sonoros em padrões visuais gráficos, onde podem ser analisadas, principalmente, a freqüência fundamental
(f0) e os harmônicos de uma voz.
Resultados: O estudo, até o momento, é composto por uma amostra de quatorze jogadores profissionais de futebol. Dos jogadores entrevistados , 85% atuam como
profissionais entre 5 a 10 anos e 15% são profissionais há no máximo 4 anos. A análise parcial do estudo mostrou que 90% dos jogares referem dor ou rouquidão após
partida de futebol. Pastilhas e sprays são evitados por 100% dos jogadores quando possuem dor ou rouquidão. Pequena parcela da amostra relatou afonia decorrente
da prática do exercício físico. Em relação há análise perceptivo – auditiva pré e pós partida de futebol, 100% dos jogadores apresentaram diferenças nos tempos máximos
de fonação, na loudness, no pitch, bem como na qualidade vocal. Nenhum dos jogadores faz ou fez acompanhamento fonoaudiológico no decorrer da carreira profissional.
Conclusão: Os resultados parciais mostram que há mudanças significativas na qualidade vocal e loudness dos jogadores de futebol pré e pós partida, daí a importância
da orientação fonoaudiológica, principalmente em relação ao abuso e saúde vocal nesses profissionais, para prevenção de futuras disfonias.
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Resumo:

O objetivo do presente estudo é identificar os possíveis impactos na qualidade de vida dos indivíduos que apresentam tontura e que são submetidos ao exame vestibular
em um ambulatório de otoneurologia. Participarão todos os indivíduos adultos, de ambos os sexos e maiores de 18 anos, submetidos ao exame vestibular no período de
março a dezembro de 2004. Estes responderão ao questionário DHI brasileiro, independentemente do quadro clínico otoneurológico apresentado, para a caracterização
da qualidade de vida. Os resultados obtidos serão tabulados e, desta forma, verificaremos o perfil dos aspectos mais afetados para cada paciente: físico, emocional ou
funcional. Também serão comparados os escores de cada paciente no DHI com o resultado final da vestibulometria, a fim de tentar estabelecer possíveis relações entre
eles, como também verificar se há diferença significante entre os sexos e diferentes faixas etárias. Os dados analisados até o momento indicam que 82,1% dos pacientes
com tontura apresentam queixas quanto a sua qualidade de vida. As mulheres são as mais atingidas (82,6%) e as queixas mais comuns estão predominantemente
relacionadas a aspectos físicos (52,2%). Os aspectos funcionais e emocionais foram citados por 47,8% e 30,4% dos entrevistados, respectivamente. A média de idade
dos pacientes com queixa é de 58,4 anos, não sendo observada prevalência de alterações na qualidade de vida em nenhuma faixa etária específica até então. A análise
parcial dos dados mostra que a maior parte dos pacientes que apresentam tontura também tem prejuízos em relação a sua qualidade de vida, tanto para realizar tarefas
cotidianas simples quanto para manter uma vida social ativa e satisfatória. Dessa forma, concluímos ser imprescindível a elaboração de um tratamento amplo, que
considere a importância desses aspectos na vida do indivíduo, visando aproximá-lo o máximo possível da sua vida anterior à doença.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A gagueira pode interferir de maneira significativa na qualidade de vida dos indivíduos que as manifestam, produzindo sentimentos de impotência e medo
para se relacionar através da comunicação verbal. A terapia de grupo é uma das alternativas de atendimento fonoaudiológico para indivíduos gagos e oferece a
oportunidade dos participantes compartilharem suas dificuldades e progressos.
OBJETIVO: Caracterizar os aspectos da qualidade de vida em indivíduos gagos participantes da terapia de grupo.
MÉTODO: Foram selecionados 10 indivíduos gagos, de ambos os sexos, com idade entre 12 e 25 anos, participantes de terapia de grupo no ambulatório de atendimento
fonoaudiológico (média 7 meses). Para coleta dos dados foi elaborado um Formulário de Qualidade de Vida, baseado no protocolo desenvolvido por Hogikyan &
Sethuranan, traduzido e adaptado por Behlau, 2002. O formulário é composto por sete perguntas referentes a aspectos de qualidade de vida antes e após o processo
terapêutico, apresentando como respostas “sim” e “não”. A resposta “sim” significa a presença de um prejuízo e/ou limitação na qualidade de vida decorrente da gagueira,
e a resposta “não” significa ausência destes. Este formulário foi aplicado individualmente, pelas pesquisadoras, a todos os participantes do grupo de terapia.
RESULTADOS: Através dos dados coletados observamos em apenas 1 indivíduo modificações em todos os aspectos de qualidade de vida investigados, ou seja, todos
os prejuízos e/ou limitações encontrados antes da terapia, não mais se manifestavam ; em 8 deles houve modificação em 2/3 das respostas e em apenas 1 indivíduo
em 1/3 das respostas após o processo terapêutico. A pergunta “Você fica constrangido quando gagueja?” apresentou o maior índice de modificação após o processo
terapêutico.
CONCLUSÃO: Todos os indivíduos gagos participantes da pesquisa mostraram uma melhora nos aspectos de qualidade de vida após aproximadamente 7 meses de
terapia fonoaudiológica de grupo.
Participantes:
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Resumo:
O Autismo é uma síndrome comportamental, coexistindo prejuízos no desenvolvimento social, no desenvolvimento da comunicação e na capacidade para a imaginação.
Tem etiologia complexa e ainda não completamente caracterizada. Já foi classificado como uma psicose, como um quadro orgânico (de base cognitiva ou afetiva) e,
hoje, acredita-se ser por causas ambientais e predisposições genéticas. Trabalhos investigando a genética do Autismo não encontrou um gene único que explique e que
esteja presente em todos os indivíduos afetados, porém encontrou diferentes regiões que costumam estar associadas ao autismo. As regiões mais freqüentemente
descritas são: 7q (como a 7q31-q33, nomeada AUTS1), 15 (como o 15q11-q13). Mas estudos demonstram a participação dos cromossomos 1, 2, 4, 10, 16, 17, 18, 19 e
22. A Síndrome do X Frágil é uma causa comum de deficiência mental, principalmente em homens, e geralmente está associado a macrorquidismo e outras
características. Tem uma etiologia bem definida: perda de função do gene FMR-1. Essa é uma região instável e a mutação apresenta tamanho variado. Essa mutação
é um polimorfismo. Se o indivíduo apresentar de 1 a 52 cópias é considerado normal, de 52 a 200 cópias é uma pré-mutação e acima de 200 cópias, afetado. Há uma
semelhança de comportamento entre indivíduos com autismo e com síndrome do X frágil, como a dificuldade de comunicação ou o déficit em brincadeiras imaginativas.
Estudos encontraram uma freqüência de 15 a 25% de autistas em uma população de indivíduos com Síndrome do X Frágil; entretanto, entre os autistas, a freqüência
encontrada de X frágil é de apenas 4%. Esse trabalho visa aplicar o Questionário de Avaliação do Autismo (Autism Screening Quetionnaire, Rutter et. Al., 1999) em uma
amostra de pacientes com a Síndrome do X Frágil. Os controles serão indivíduos com deficiência mental X Frágil negativos. É um estudo duplo cego, no qual apenas o
pesquisador principal (o orientador) tem acesso à etiologia da deficiência. Os questionários são entregues aos pais ou responsáveis pela criança na hora da consulta.
Metade da população está sendo auto-aplicada, a outra metade, não (recebem auxílio do bolsista). A pesquisa ainda não foi concluída, entretanto, continuará a se
desenvolver durante esse ano de 2005. Com esse trabalho pretende-se reconhecer indivíduos com a síndrome do X Frágil com sinais e sintomas de autismo. Avaliações
posteriores poderão sugerir intervenções terapêuticas mais adequadas.
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Resumo:

Introdução: A avaliação do Processamento Auditivo (PA) vem sendo utilizada como complemento da avaliação de linguagem não somente para embasar as possíveis
manifestações, mas também para auxiliar no planejamento da reabilitação de diferentes distúrbios da comunicação. Objetivo: Descrever os achados da avaliação
comportamental do PA em indivíduos com alteração da fluência da fala. Metodologia: Vinte indivíduos, 15 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 6 e
35 anos, encaminhados do ambulatório de avaliação fonoaudiológica especializado em alterações da fluência da UNIFESP para avaliação comportamental do PA. Todos
os pacientes foram submetidos à avaliação de fala e linguagem. A disfluência foi classificada segundo o protocolo de Rilley (1994), o qual prevê os seguintes graus de
disfluência: muito leve, leve, moderado, severo e muito severo. Os testes para avaliação do PA foram selecionados e analisados de acordo com a idade do paciente e a
proposta de Pereira & Schochat (1997). Resultados: Dos 20 pacientes com alteração da fluência, 19 receberam o diagnóstico de gagueira e 1 de taquifemia. Na avaliação
comportamental do PA 95% dos indivíduos apresentaram alteração, sendo 40% sem alteração de grau, 25% de grau leve e 30% grau moderado. Os processos gnósicos
mais prejudicados foram: não verbal (95%), decodificação (85%), codificação (37%) e organização (16%). Cabe ressaltar que em 90% dos casos foi observado
envolvimento de dois ou mais processos gnósicos auditivos. Conclusão: O desenvolvimento e o aperfeiçoamento das habilidades auditivas podem contribuir para a
reabilitação de indivíduos com alteração da fluência, já que o prejuízo da analise auditiva mostrou-se muito freqüente.
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Resumo:
A Seqüência de Möebius é uma doença que pode ser causada por alterações genéticas, neurológicas ou até mesmo por uso materno de Citotec (misoprosol). A
caracterização desta seqüência é face em máscara e as atividades motoras e sensitivas do nervo facial rebaixadas. Sabe-se que o maior prejuízo é da parte motora
deste nervo, prejudicando assim a mímica facial e, portanto, a expressão facial. Outras características que podem compor esta doença são: ptose palpebral, estrabismo
convergente, déficit auditivo, pés tortos congênitos, lábio superior encurtado, lábio inferior com eversão e com hipomobilidade, alteração da mímica facial (nos casos de
paralisia facial bilateral), oftalmoplegia, diminuição da sensibilidade da face e da ação dos músculos da mastigação, sindactilias ou adactilias e língua assimétrica, com
sulcos e hipomobilidade.
Por conta da paralisia do nervo facial, sétimo par craniano, a fala e a mímica destes pacientes encontram-se alteradas, fazendo-se necessária a habilitação e o
acompanhamento desses pacientes por fonoaudiólogos.
Assim sendo, mostra-se de grande importância a capacidade de reprodutibilidade desses pacientes, a qual consiste na capacidade do indivíduo repetir uma palavra dada
de forma correta e posteriormente utilizá-la corretamente sem o modelo ser apresentado.
Foi aplicado o Teste de Estimulabilidade proposto por Castro (2004) o qual avalia a capacidade de reprodutibilidade em tarefas de repetição de sílabas (IS) e palavras
(IP) e nomeação de figuras (NF), em pacientes portadores de seqüência de Möebius. Tais sílabas e palavras continham os fonemas líquidos laterais e vibrante simples,
avaliando-se assim, a capacidade de reprodutibilidade para tais sons.
Os resultados são parciais, mas pode-se observar que os pacientes até agora avaliados são estimuláveis para os sons estudados.
Participantes:
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Resumo:

Introdução: As Doenças Metabólicas Hereditárias são causadas por Erros Inatos do Metabolismo (EIM), decorrentes de um defeito enzimático específico que leva ao
bloqueio de uma determinada via metabólica envolvida na síntese, transporte ou na degradação de uma substância. Os EIM podem comprometer a audição do ponto de
vista condutivo e neurossensorial. Objetivo: O objetivo do estudo foi identificar a prevalência e o tipo de perda auditiva em pacientes portadores de doenças do EIM.
Material e Método: Foram analisados 47 prontuários de pacientes portadores de doenças do EIM. Os indivíduos foram reunidos em três grupos: Grupo I: Defeito de
síntese ou catabolismo de moléculas complexas, com sinais e sintomas permanentes e progressivos; Grupo II: Defeito no metabolismo intermediário, intoxicação aguda
e crônica, intervalos livre de sintomas e relação com ingestão alimentar e Grupo III: Defeito na produção ou utilização de energia. Resultados: Dos 47 indivíduos avaliados,
43 (91,5 %) apresentaram perda auditiva, sendo 30 (69,8 %) perda condutiva; 12 (27,9 %) perda neurossensorial e 1 (2,3 %) perda mista. No grupo I representado por
37 indivíduos, 35 (94,6 %) indivíduos apresentaram perda auditiva,
sendo, 30 (85,7%) perda condutiva, 4 (11,4 %) perda neurossensorial e 1 (2,9 %) perda mista. O grupo II com 4 indivíduos, 2 (50 %) apresentaram perda auditiva, todas
neurossensoriais. O grupo III com 6 indivíduos, 100% apresentaram perda auditiva neurossensorial. Conclusão: As perdas auditivas presentes em pacientes portadores
de doenças do EIM indicam a necessidade de inclusão da avaliação audiológica no protocolo de avaliação desta população.
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Resumo:

Introdução: A voz permite a ocorrência da comunicação entre indivíduos, possuindo características únicas que possibilitam a identificação do sexo do falante, idade, além
de características de personalidade, sócio-culturais, dentre outras. A voz normal, eufonia, é um som de boa qualidade, agradável, produzido sem dificuldade ou
desconforto para o falante. Ao contrário, a disfonia ocorre quando há dificuldade na sua emissão (Tarneaud,1941; Behlau 2001). Ao longo da vida, a voz passa por
importantes modificações. Na adolescência ocorre a muda vocal, em que há um crescimento na laringe acompanhando o crescimento corporal, somados às influências
hormonais A qualidade vocal torna-se levemente rouca e instável, tendendo aos sons graves. Já na terceira idade, ocorre a presbifonia, um processo de envelhecimento
normal da voz e com o avanço da idade, a voz pode se tornar trêmula e fraca. Desta forma, considera-se o período de máxima eficiência vocal dos 24 aos 45 anos de
idade (Greene,1989; Behlau ,2001; Boone e Plante, 1994). De acordo com Silva e Costa (1998), o canto é o meio mais natural e artístico de se fazer música com o corpo.
Já Greene (1989) refere que a voz cantada requer maior habilidade que a fala e embora se utilize o mesmo órgão, as técnicas envolvidas são muito distintas. O cantor
popular geralmente inicia o canto apoiado apenas no dom de cantar e pelo prazer que a música proporciona sem que haja um estudo das técnicas vocais (Oliveira,
1995). No uso profissional da voz ocorre enorme desgaste do aparelho fonador. Desta forma, é essencial o conhecimento de normas básicas de higiene vocal para
prevenir disfonias. Tais cuidados devem ser seguidos principalmente por aqueles que se utilizam mais da voz, sendo fundamental compreender como a voz é produzida,
conhecer hábitos nocivos que colocam em risco a saúde vocal, além de utilizar procedimentos básicos para que uma emissão saudável seja mantida (Behlau e Pontes,
1993). Assim, é necessário um levantamento do conhecimento da saúde vocal desta população para que se realize uma futura intervenção visando a prevenção de
disfonias. Objetivo: Verificar o conhecimento de saúde vocal dos cantores amadores de música japonesa e correlacioná-lo à auto-avaliação vocal e ao desempenho do
canto dos mesmos. Material e método: Participaram deste estudo 60 cantores amadores de música japonesa, de ambos os gêneros, idades que variam entre 13 e 75
anos, sem queixas vocais e que cantam há mais de 5 anos. Os integrantes da amostra foram entrevistados em concursos de “karaokê”, independentemente do estilo
musical e do desempenho no canto. A amostra foi dividida em três grupos de 20 integrantes, de acordo com a faixa etária, sendo GA: cantores com idade entre 13 e 23
anos; GB: cantores com idade entre 24 e 45 anos (máxima eficiência vocal); GC: cantores com idade entre 45 e 75 anos. O questionário foi constituído de duas partes:
um protocolo contendo questões sobre saúde vocal, auto-avaliação vocal e desempenho no canto, elaborado com base em outros questionários de voz e Protocolo QVVMensuração de Qualidade de Vida e Voz, um instrumento traduzido e adaptado por Behlau, 2001. O QVV é composto por 10 questões, que permite uma quantificação
global da qualidade de vida e voz do indivíduo, contendo 4 itens em relação ao funcionamento-físico e 6 quanto ao aspecto sócio-emocional. Resultados: Foram
entrevistados 33 indivíduos do gênero masculino e 27 do gênero feminino. No GA 80% faz aquecimento vocal, no GB, 45% e GC, 30%. Em relação à higiene vocal,
apenas um entrevistado realiza desaquecimento vocal e os demais desconhecem. Em GA e GB, 55% apresenta hidratação adequada e em GC, 40%. 80% de GA
apresenta cuidados alimentares, em GB, 55% e em GC, 65%. Quanto à auto-avaliação, 65% de GA classifica a voz como normal, em GB, 75% e em GC, 70%. Após o
canto, 60% de GA e GB refere que a voz permanece inalterada e em GC, 80%. 55% de GA e GB referem que a voz quebra ou desafina no canto (desempenho no canto),
enquanto que apenas 30% de GC apresenta tal queixa. Na análise do QVV global e QVV sócio-emocional, os três grupos apresentaram resultados próximos. Quanto ao
QVV funcionamento-físico, observamos melhor escore em GB (95,46%) e GC (92,29%), quando comparados a GA (86,9%). Conclusão: O grupo com idade entre 13 e
23 anos apresentou maior cuidado alimentar, além de maior índice de aquecimento vocal e os demais aspectos não evidenciaram grandes diferenças. Em relação à
auto-avaliação vocal, os grupos apresentaram classificações semelhantes em relação à voz e a qualidade da mesma após o canto. No entanto, o grupo com idades entre
24 e 45 referiu melhor desempenho no canto em relação aos demais grupos. Este fato pode estar relacionado com a máxima eficiência vocal, visto que o grupo dos 13
aos 24 anos apresenta maior cuidado em relação à higiene vocal. O QVV apresentou resultados semelhantes entre os grupos em relação ao QVV global e sócioemocional, e vale ressaltar ainda, que se tratava de uma população sem queixa vocal prévia. No entanto, GA apresentou menor escore no QVV Funcionamento-físico,
o que pode estar relacionado com o processo da muda vocal.
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Resumo:
Caracterização da Narrativa Oral de Pré-Escolares a partir de Seqüências de Figuras. Andréia C.H.José, Gisele Passareli, Jacy Perissinoto (Disciplina dos Distúrbios da
Comunicação Humana – UNIFESP)
A narrativa expressa a qualidade da construção da linguagem. No diálogo adulto-criança as intervenções do adulto (tutelas) interferem na construção da narrativa infantil.
Esse recurso é foco de atenção do fonoaudiólogo e daí a importância da caracterização dos aspectos da narrativa de crianças com desenvolvimento típico, considerando
a tutela do adulto, objetivo do estudo. Foram pesquisadas 16 crianças com idades entre quatro e cinco anos. Após seqüencialização das figuras “O urso” (Baron – Cohen,
1986), solicitou-se a narrativa da história organizada. A seguir o adulto criou uma situação de diálogo-tutela e solicitou nova narrativa. As narrativas foram classificadas
como descritiva, causal ou intencional (Baron-Cohen,1986) e as tutelas, como complementar, paralela, metalingüística, contra-tutela, efeito inesperado, solicitação de
tutela pela criança, não efetivação da tutela e sustentação de narrativa (Bittar, 2002). O tipo de narrativa utilizada anteriormente à tutela foi a descritiva (100%) e,
posteriormente, 25% de crianças mantiveram esta narrativa, 25% utilizaram o tipo causal e 50%, o tipo intencional. Um novo questionamento surgiu a partir deste estudo,
verificar se há alguma(s) tutela(s) específica(s) que propicie(m) um tipo particular de narrativa de crianças em desenvolvimento típico.
Participantes:
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Resumo:
A linguagem é o sistema organizador da mente humana, através do qual somos capazes de nos expressar conscientemente com o mundo e também conosco.
A metalinguagem, que é a capacidade de pensar e falar sobre a própria linguagem, é adquirida por volta dos 5 anos de idade. Uma capacidade metalingüística é a
habilidade de detectar sentenças ambíguas e de explicar sua ambigüidade.
Sentenças ambíguas são aquelas que contêm mais de um significado. De forma geral, as ambigüidades podem ser lexicais ou sintáticas.
Sabemos que habilidades lingüísticas e cognitivas podem sofrer a interferência da idade e da escolaridade do indivíduo (Radanovic & Mansur, 2002; Siviero, Curi, Ortiz,
Hounie & Bertolucci, 2004).
Visto essa importância, nosso objetivo neste estudo é o de verificar o desempenho de adultos na tarefa de compreensão de sentenças ambíguas e a possível interferência
da escolaridade do indivíduo na competência lingüística para execução desta tarefa.
Essa pesquisa foi realizada no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina e contou com a participação
voluntária de 55 indivíduos adultos normais, com idades entre 20 e 50 anos.
Os indivíduos foram reunidos em grupos distintos, considerando-se a escolaridade (analfabetos, 1 a 4 anos de escolaridade, 5 a 8 anos de escolaridade e acima de 8
anos de escolaridade) e o sexo.
O método do presente trabalho consiste na aplicação do subteste de sentenças ambíguas do Teste de Competência de Linguagem – TLC (Wiig e Secord, 1985/89;
traduzido e adaptado por Araújo e Perissinoto em 2001 e estudado por Araújo, 2002).
O subteste é composto por 15 sentenças, sendo 2 sentenças modelo e 13 sentenças teste. Há sentenças com ambigüidade lexical e sintática/estrutural.
De acordo com a aplicação determinada pelo teste, pontuamos com 0 pontos quando o indivíduo não acertou nenhum dos dois possíveis significados da sentença, com
1 ponto quando houve acerto de um dos significados e com 3 pontos quando houve acerto dos dois significados. Fizemos a somatória geral dos pontos e os dados
obtidos receberam tratamento estatístico pertinente.
Dessa foram, verificamos que não houve diferença estatisticamente significante entre a pontuação obtida entre o grupo composto por analfabetos e o grupo com 1 a 4
anos de escolaridade, sendo que ambos os grupos apresentaram escore bruto extremamente baixo. A partir de 5 anos de escolaridade o escore tende a ser cada vez
maior, sendo que há diferença estatisticamente significante entre os grupos contendo 5 a 8 anos de estudo e o grupo que contém mais de 8 anos de escolaridade. Ainda
verificamos que o sexo do indivíduo não interfere nessa habilidade lingüística em nenhuma das faixas de escolaridade pesquisadas.
Assim, concluímos que a habilidade metalingüística de compreensão de ambigüidades realmente parece sofrer interferência da escolaridade .
Indivíduos analfabetos ou com escolaridade inferior a 5 anos apresentaram extrema dificuldade na realização da tarefa e, indivíduos com escolaridade superior a 5 anos
apresentam resultados melhores, e a melhora também acentuou-se conforme o tempo de exposição ao aprendizado escolar.
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Resumo:
Introdução: A gagueira é definida como uma perturbação na fluência e no padrão normal da fala caracterizada por ocorrência freqüente de repetições de sons e
sílabas, interjeições,pausas,tensão,prolongamentos e bloqueios.As manifestações na fala dos indivíduos com gagueira e dos indivíduos com disfluência normal são
similares,o que muitas vezes dificulta o diagnóstico diferencial nos estágios incipientes.E embora varie conforme o autor, a classificação da tipologia das disfluências em
mais ou menos comuns na gagueira, é um dos aspectos mais freqüentemente utilizado na avaliação e diagnóstico da gagueira
Objetivo: O objetivo desse trabalho foi caracterizar as disfluências apresentadas pelos indivíduos diagnosticados como gagos.
Método: Foram selecionados, no período de 2002 a 2003, protocolos de avaliação fonoaudiológica de indivíduos diagnosticados como gagos no Ambulatório de Avaliação
e Diagnóstico Fonoaudiológico do Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP-EPM..
Desta forma, a casuística foi constituída por 30 protocolos de indivíduos diagnosticados como gagos, sendo 24 do gênero masculino e 4 do gênero feminino.
Os amostrados foram agrupados por faixa etária segundo a divisão proposta por Papalia e Olds (2000): primeira infância (0 a 3 anos),segunda infância (4 a 6 anos),terceira
infância (7 a 12 anos),adolescência (13 a 20 anos),jovem adulto (21 a 40 anos) e meia-idade (41 a 65anos).
Dentre os protocolos levantados, foram selecionados as transcrições do corpus lingüístico.A seguir,foram levantados os mapeamentos das disfluências e as avaliações
quanto ao nível de severidade da gagueira, proposta por Riley, em 1994, SSI-3 Stuttering Severity Instrument .
As transcrições do corpus lingüístico dos amostrados apresentavam em média 200 sílabas.
O mapeamento das disfluências seguiram critério proposto por Campbell& Hill em 1993, que subdivide as disfluências em típicas e atípicas.
Resultados:Na distribuição dos individuos amostrados,observamos que a população distribui-se em 26 homens(86,67%)e 4 mulheres(13,33%),sendo a relação entre os
sexos de 6,5 homens para cada mulher.A proporção de homens na amostra é estatisticamente significante em relação à proporção de mulheres.
Em relação à faixa etária estudada,observamos uma concentração maior de individuos na faixa denominada terceira infância ,com 15 individuos%),seguida pela
adolescência,com 5 indivíduos(16,67%),primeira infância com 3 indivíduos (10%),segunda infância com 3 indivíduos (10%),adulto jovem com 3 indivíduos (10%)e,por
fim,meia idade com um individuo(3,33%).
Quanto a ocorrência das disfluências,observamos que existe uma diferença média estatisticamente significante entre as classificadas como tipicas e as classificadas
como atipicas.
A respeito da distribuição das disfluências tipicas e atipicas segundo as suas categorias, em situação de fala espontânea,verificamos que existe um predominio de
comportamentos linguisticos do tipo hesitação(71,17%)nas disfluências tipicas e predominio de comportamentos linguisticos do tipo bloqueio(28,11%)nas atipicas.
Em relação a distribuição das disfluências tipicas e atipicas e o sexo,não observamos nenhuma diferença estatisticamente significante.
Quanto a distribuição das disfluências tipicas e atipicas entre as faixas etárias,observamos que os individuos da terceira infância apresentaram predominio de
comportamentos linguisticos tipicos e atipicos.Observamos uma diferença média estatisticamente significante entre faixas etárias, na disfluência tipica do tipo interjeição
e na disfluência atipica do tipo repetição de palavras.
Conclusão:Com base no objetivo delimitado neste estudo de caracterizar as disfluências apresentadas por individuos gagos e após discussão dos dados obtidos,a partir
da pudemos concluir que:
-Quanto a caracterização da populaçãop estudada:
Houve um predominio de individuos do sexo masculino,em uma relação de aproximadamente 6 homens para uma mulher;
Houve uma maior concentração de individuos na terceira infância;
Houve predominio de individuos classificados como portadores de gagueira de grau leve;
- A partir da caracterização das disfluências tipicas e atipicas em situação de fala espontanea,concluimos que:
Houve predominio dos comportamentos linguisticos de tipo hesitação(71,17%) e do tipo bloqueio(28,11%)
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Resumo:

Introdução: A fluência de fala pode ser definida como a progressão silábica que se faz no tempo, sem oscilações e sem inserções (Jakubovicz, 1983). As desordens da
fluência podem ser de natureza desenvolvimental ou adquirida, manifestando-se principalmente por meio de disfluências e da alteração da velocidade da fala. As
disfluências adquiridas por dano no sistema nervoso central são denominadas de gagueira neurogênica. Estas disfluências têm sido documentadas como transitórias ou
persistentes e como uma desordem independente ou associada a doenças neurológicas (Duffy, 1995; Borsel e Taillieu, 2001).
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi caracterizar as disfluências de fala de sujeitos que sofreram danos neurológicos com vistas ao melhor entendimento da
estruturação rítmica da fala.
Material e Método: Foram selecionados 10 indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 68 anos (média=56,6), do ambulatório da Disciplina de Distúrbios da
Comunicação Humana da UNIFESP. Dos indivíduos que participaram deste estudo, 5 apresentaram no protocolo de avaliação fonoaudiológica o diagnóstico de Afasia,
e 5 de Disartria. Para composição do corpus de pesquisa foram coletadas amostras de fala dos participantes por meio de perguntas fechadas e abertas, gravadas em
fita de vídeo (Panasonic Compact-VHS), em ambiente acusticamente tratado. As amostras foram transcritas e analisadas segundo o número de ocorrência e a tipologia
das disfluências (Gregory e Hill, 1993;Riley,1994;Campbell e Hill, 1998; Andrade e Zackiewicz, 2000; ASHA, 2000). Foi realizada análise estatística por meio da média e
do desvio padrão.
Resultados: A média de ocorrência de disfluência total foi de 9,1% (DP=0,04) no grupo de afásicos, e de 6,5% (DP=0,04) no grupo dos disártricos. Quanto à tipologia
das disfluências, a média de ocorrência de disfluências típicas foi de 6,5% (DP= 0,02) no grupo de afásicos e de 3,7% (DP= 0,03) no grupo de disártricos. Com relação
às disfluências atípicas, a média foi de 2,6%(DP= 0,02) para os afásicos e 2,8%(DP= 0,02)para os disártricos.
Conclusões: Os indivíduos, em geral, apresentaram um número maior de disfluências típicas do que atípicas. O grupo dos afásicos obteve uma média de ocorrência de
disfluências atípicas semelhante à dos disártricos, porém, com relação à média total, os afásicos apresentaram maior ocorrência de disfluências do que os disártricos.
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Resumo:

Nas últimas décadas, dá-se importância a acompanhar o desenvolvimento da criança a partir do nascimento, identificando problemas e intervindo precocemente no caso
de atrasos ou desvios. Um dos grandes marcadores de como está ocorrendo o desenvolvimento mental é o aparecimento da linguagem.
A linguagem é um meio socialmente privilegiado para representar fatos e conhecimentos, do passado, presente ou futuro. O desenvolvimento da linguagem compreende
duas partes: a linguagem receptiva que é a compreensão do significado das palavras pelo bebê e a linguagem expressiva, que aparece por volta de 9 a 13 meses.
Linguagem expressiva é a habilidade de transformar a mensagem em informações através das palavras e frases.
Atraso no desenvolvimento da linguagem expressiva é um importante sinal, pois podem ser indicativos da ocorrência de diferentes patologias tais como o Retardo Mental,
o Autismo, entre outros.
Os pais ou responsáveis pela criança são os que primeiramente detectam o atraso de linguagem. Estes identificam certos comportamentos da criança como: pouca ou
ausência de fala, pouca ou nenhuma compreensão de ordens simples, repetição da fala do outro (ecolalia) e por isso ajudam o profissional a detectar precocemente
atrasos e desvios de linguagem.
Estudos retrospectivos vêm demonstrando forte associação entre atrasos de linguagem e menores quocientes de inteligência, com conseqüentes dificuldades
acadêmicas. É importante, portanto, que se estabeleça um padrão de normalidade no vocabulário de crianças, permitindo detecção precoce de atrasos e desvios,
possibilitando assim um melhor desenvolvimento futuro.
O presente estudo teve como objetivo caracterizar o vocabulário expressivo de crianças de 18 a 30 meses de idade freqüentadoras de creches do município de São
Paulo.
Foram incluídas, até então, 12 crianças, sendo 06 do sexo masculino e 06 do sexo feminino, com idade média de 23,25 meses (D.P. = ± 2,60), freqüentadoras de
creches, que nasceram com no mínimo 2.500 gramas, sem intercorrências neonatais com alta hospitalar junto com a mãe, e cujos cuidadores concordaram com sua
participação neste estudo. Quanto à renda mensal familiar, 17% das famílias não tinham renda nenhuma, 17% recebiam menos de 3 salários mínimos, 8% entre 3 e 10
salários mínimos e 58% recebiam mais de 10 salários mínimos. Quanto à escolaridade das mães, 14% tinham apenas ensino fundamental, 29% tinham ensino médio e
57% ensino superior.
O instrumento utilizado foi a Lista de Avaliação de Vocabulário Expressivo – (LAVE). A Lave é um instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento lingüístico da
criança em termos de vocabulário expressivo, uma vez que avalia a emissão do vocabulário. Este instrumento é composto por duas partes: um questionário com perguntas
sobre a criança e sua família, e uma lista com 309 palavras dispostas em 14 categorias. O cuidador primário preenche os dados referentes às características da criança
e sua família, e na seqüência assinala as palavras que a criança produz de maneira inteligível e espontaneamente. O questionário foi preenchido sob forma de entrevista
de maneira a evitar diferenças de aplicação quando o cuidador era não-leitor.
Os resultados parciais mostraram que o número médio de palavras produzidas por esta amostra foi de 161,75 (D.P. = ± 73,56). A categoria mais falada foi Pessoas, com
proporção média de 71,43 e a menos falada foi Lugares com proporção média de 30,56. Pretende-se continuar a investigação, aumentando o número da amostra e
comparando o número médio total e a proporção de palavras produzidas por categorias em relação ao sexo, faixa etária, renda familiar e escolaridade materna, além de
comparar crianças de creches públicas com crianças de creches particulares.
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Resumo:

Introdução: Crianças que nascem com idade gestacional abaixo de 37 semanas e baixo peso estão sujeitas a doenças que complicam seu período neonatal. Essas
crianças têm mais riscos do que as crianças normais para desenvolver problemas como deficiência auditiva. A importância do peso ao nascimento, assim como da idade
gestacional, na previsão de problemas em recém-nascidos, se justifica pelo papel relevante que estes desempenham na maturidade de vários sistemas em crianças
nascidas pré-termo. Os principais fatores de risco para audição que os recém-nascidos pré-termo (RNPT) são expostos são: infecção congênita, peso ao nascer,
hiperbilirrubinemia com transfusão ex-sangüínea, uso de ototóxicos, meningite bacteriana, hemorragia peri-intraventricular(HPIV), permanência em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), entre outros. Os primeiros meses de vida são essenciais para que a criança possa desenvolver as vias auditivas, a detecção das alterações auditivas
deve ser precoce para que seja feita uma intervenção antes dos seis meses, permitindo à criança um desenvolvimento de linguagem e social. A triagem auditiva neonatal
é a única forma de detecção precoce da deficiência auditiva. A técnica mais empregada nas triagens auditivas neonatais é a de detecção das Emissões Otoacústicas
Evocadas Transientes (EOAET), pois utilizam estímulos acústicos de fraca intensidade e abrangem uma vasta gama de freqüências (entre 400 e 6400 Hertz) e é de
rápida aplicação. As EOAET são observáveis em indivíduos com limiares auditivos de até 25 dBNA. Objetivos: Caracterizar as alterações auditivas e os fatores de risco
em recém-nascidos pré-termo de peso ao nascer entre 1500 a 2500g e menor que 1500g, e relacionar tais fatores aos achados audiológicos, comparando os dois grupos.
Metodologia: A população deste estudo constituiu-se de 183 crianças nascidas pré-termo de UTI Neonatal atendidas no Ambulatório da Disciplina dos Distúrbios da
Audição do Departamento de Fonoaudiologia do hospital São Paulo no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004. Os critérios de seleção foram: ser recémnascidos com tempo de gestação inferior a 37 semanas e peso inferior a 2500 gramas. Para o estudo estatístico, levaram-se em consideração as variáveis: peso ao
nascimento, fatores de risco para deficiência auditiva e os achados audiológicos. Resultados: A amostra constituiu-se por 183 recém nascidos pré-termo, distribuídos em
dois grupos: grupo I – 80 indivíduos com peso ao nascimento entre 1500 e 2500 gramas (43,72%) – e grupo II – 103 indivíduos com peso inferior a 1500 gramas (56,28%).
Quanto aos fatores de risco dos recém-nascidos pertencentes ao grupo I, observou-se a seguinte predominância de fatores de risco: permanência em UTI (44 indivíduos),
uso de Amicacina (31), uso de Gentamicina (21), PIG (18), uso de Vancomicina (16), Hiperbilirrubinemia (16), HPIV (10), Meningite Bacteriana (6) e Infecções Congênitas
(2). No grupo II, a tendência foi a seguinte: permanência em UTI (53 indivíduos), uso de Amicacina (28), uso de Gentamicina (24), PIG (23), Hiperbilirrubinemia (19), uso
de Vancomicina (11), HPIV (11), Infecções Congênitas (6) e Meningite Bacteriana (5). Quanto aos achados audiométricos pudemos constatar no grupo I: resultados
normais em 72,5 % dos casos, suspeitas de perda auditiva em 17,5% dos casos, perda condutiva 0,0 %, perda neurossensorial 1,25 % e perda central 3,75% e 5,0%
dos exames não foram concluídos; e no grupo II: resultados normais em 55,34 % dos casos, suspeitas de perda auditiva em 32,04% dos casos, perda condutiva 2,91%,
perda neurossensorial 1,94 % e perda central 3,88% e 3,88% dos exames não foram concluídos. No grupo I, não ocorreu caso de perda condutiva, a perda
neurossensorial teve maior relação com uso de amicacina e de gentamicina e a perda central ao uso de amicacina, as suspeitas de perda auditiva estão mais ligadas à
permanência em UTI. No grupo II a perda condutiva teve maior relação com a classificação de neonato Pequeno para a Idade Gestacional (PIG), a perda neurossensorial
com uso de amicacina e a perda central ao uso de gentamicina e à permanência em UTI, as suspeitas de perda auditiva estão mais ligadas à permanência em UTI.
Conclusão: Na população estudada foi possível observar que, tanto em recém nascidos pré-termo (RNPT) com mais de 1500g quanto em RNPT com menos de 1500g
a perda auditiva mais encontrada foi a central. Os fatores de risco estudados nesse trabalho estiveram presentes nos dois grupos, não havendo diferenças significantes
quanto à prevalência dos mesmos. Para a alteração Central, os fatores de risco de maior relevância foram uso de ototóxicos (gentamicina e amicacina) e permanência
em UTI, para perda condutiva, os fatores foram PIG e uso de amicacina e vancomicina e para alterações Neurossensoriais, o uso de ototóxicos também foi mais relevante.
Dos RNPT de Muito Baixo Peso, 40,78% tem suspeita ou deficiência auditiva diagnosticada, enquanto nos Baixo Peso, 22,5% tem suspeita ou deficiência auditiva.
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Resumo:

Introdução: A maioria das crianças comunica-se de forma natural logo após o nascimento. Para estas crianças, formas verbais e não verbais de comunicação
desenvolvem-se rapidamente e com pouco esforço aparente. Entretanto, estima-se que quase 10% de todas as crianças apresentam dificuldades em algum aspecto da
comunicação. Assim, a caracterização dos sinais e diagnósticos fonoaudiológicos justificam a preocupação, cada vez mais constante, de tentar entender e desvendar o
papel da comunicação humana (Boone,1994).
Método: foram selecionados 201 protocolos de avaliação fonoaudiológica dos indivíduos atendidos no ambulatório da Disciplina de Distúrbios da Comunicação, da
UNIFESP, durante o período de 2003. Dos protocolos foram levantados dados referentes ao sexo, faixa etária, e distúrbios da comunicação.
Quanto a faixa etária, os indivíduos selecionados foram agrupados de acordo com o critério de Papallia, Olds, 2000 : Primórdios - 0 a 3 anos; 2ª Infância - 3 a 6 anos; 3ª
Infância - 6 a 12 anos; Adolescência - 12 a 20 anos Jovem Adulto- 20 a 40 anos, Meia Idade 40 a 65 anos e Terceira Idade – 65 anos em diante.
Os distúrbios da comunicação foram classificados em: Distúrbio de Linguagem, Distúrbio de Fala, e Alteração do Sistema Sensório-Motor Oral. Os protocolos dos
indivíduos classificados com Distúrbio de Linguagem foram reagrupados em 4 subgrupos: Deficiência Auditiva, Distúrbio Específico de Linguagem, Distúrbio de Fala, e
Distúrbio de Leitura e Escrita.
Resultados: dos 201 protocolos estudados verificamos que 122 (60,7%) eram do sexo masculino e 79 (39,3%) do feminino; 23 (11,44%) pertenciam a faixa etária de 0 a
3 anos, 60 (29,85%) 3 a 6 anos; 84 (41,79%) 6 a 12 anos, 28 (13,93%) da 12 a 20 anos e 6 (2,99%) do 20 a 40 anos. Não foram observados indivíduos da faixa etária
de 40 anos em diante. Em relação aos distúrbios de comunicação observamos que 172 (85,57%) dos indivíduos apresentavam Distúrbio de Linguagem, 27 (13,43%)
Distúrbio de Fala e apenas 2 (1%) Alteração do sistema sensório motor oral. Dentre os indivíduos com Distúrbio de Linguagem observamos que 99 (57,56%)
apresentavam Distúrbio Específico de Linguagem, 45 (26,16%) com Deficiência Auditiva, 24 (13,95%) Distúrbio de Fala, e 4 (2,33%) Distúrbio de Leitura e Escrita.
Conclusão: neste estudo observamos que indivíduos do sexo masculino são os que mais procuram o Ambulatório geral de Avaliação (60,7%). A faixa etária predominante
foi de 6 a 12 anos (41,79%) em ambos os sexos. Observamos também que o distúrbio da comunicação de maior incidência foi o Distúrbio de Linguagem (85,57%).
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Resumo:

Introdução: Equilíbrio corporal é a capacidade de manter-se ereto ou executar movimentos, sem oscilações ou quedas. Essa capacidade pode ser comprometida quando
chegam ao sistema nervoso central informações discordantes sobre a posição e/ou movimentação do corpo no espaço. Surgem então manifestações clínicas importantes
como desequilíbrio, desvio da marcha, instabilidade e quedas, entre outros, sendo a vertigem a mais comum queixa. A reabilitação vestibular (RV) é importante no
tratamento da instabilidade postural e desequilíbrio, visando restaurar o equilíbrio, acelerar e estimular os mecanismos naturais de compensação. A RV não é um
tratamento etiológico, atua através de mecanismos centrais de neuroplasticidade (adaptação, habituação e substituição). Existem diversos protocolos de exercícios que
podem ser utilizados integralmente ou como base para a construção do programa de reabilitação. A indicação de alguma das técnicas de reabilitação vestibular depende
de uma série de fatores como integridade dos outros sistemas sensoriais relacionados ao equilíbrio corporal, os déficits vestibulares (uni ou bilateral, periférico ou central)
e das características individuais de cada paciente. Objetivos: Caracterizar a população atendida no Setor de Reabilitação Vestibular da UNIFESP-EPM e relacioná-las
com as variáveis sexo, idade, achados à vestibulometria e principais protocolos utilizados. Método: Foram analisados prontuários de 28 pacientes atendidos no Setor de
Reabilitação Vestibular da Disciplina de Otoneurologia da UNIFESP – EPM submetidos à reabilitação vestibular personalizada nos anos de 2002 a 2004. Todos os
pacientes foram submetidos à avaliação otorrinolaringológica, audiológica completa e vestibular antes da reabilitação vestibular, a qual durou, em média oito sessões
com cada paciente. Resultados: Dos 28 pacientes 11 eram do gênero masculino, com idades variando entre 33 a 87, com achados à vestibulometria de 9 exames com
Síndrome Vestibular Periférica (SVP). Do gênero feminino eram 17 pacientes, com idades entre 20 e 78 anos, sendo onze com SVP e 3 SV Central. Os protocolos de
RV mais utilizados por ambos os grupos foram: da Associação Italiana de Bolonha (AOOI) de 1983, Estimulação Optocinética de Ganança (1989), Exercícios de
Adaptação Vestibular de Herdman (1990), Cawthorne & Cooksey (1944, 1945), Davis & O’ Leary (1995), Norré (1988), Dix-Hallpike (1952) e Brandt-Daroff (1980). Para
os homens os mais utilizados foram: da AOOI em 100% e da Herdman em 55%. Para as mulheres foram utilizados principalmente: AOOI (88%), Cawthorne & Cooksey
(47%) e Herdman (41%). Quanto às faixas etárias, verificou-se que pacientes com idade menor que 60 anos utilizaram predominantemente o protocolo da AOOI, em
90% dos casos e os pacientes a partir de 60 anos utilizaram um maior número de protocolos associados. Quanto aos achados à vestibulometria observamos: pacientes
com SVP Deficitária apresentaram a seguinte tendência: AOOI e Cawthorne & Cooksey. Pacientes com SVP Irritativa: AOOI, Estimulação Optocinética de Ganança e
Herdman, associados a outros protocolos. Todos os pacientes com SVC utilizaram principalmente Cawthorne & Cooksey. E os dois pacientes com Exame Normal: AOOI
(2) e Herdman (1). Três prontuários apresentaram exames inconclusivos. Conclusão: Foi possível observar que houve prevalência de pacientes do sexo feminino, com
maior número de casos em pacientes de menos de 60 anos. O achado mais comum à vestibulometria foi a Síndrome Vestibular Periférica do tipo Deficitária. Os protocolos
mais utilizados na RV foram da AOOI, Cawthorne & Cooksey, Herdman, Davis O’Leary e Ganança, porém não houve diferença significante de sua seleção entre os
diferentes grupos, já que nenhum paciente realizou os exercícios de apenas um protocolo e sim a associação de exercícios de forma variada, de acordo com suas
necessidades individuais.
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Resumo:

Introdução:Os avanços tecnológicos têm permitido um aumento cada vez maior de sobrevivência e uma perspectiva melhor de vida dos recém-nascidos pré-termo e de
baixo peso. Devido à intercorrências pré, peri e pós-natais e por causa de uma maior exposição a fatores iatrogênicos, estas crianças tornam-se propensas a apresentar
desvios em seu desenvolvimento. Dentre as principais intercorrências clínicas destacam-se os distúrbios respiratórios, hemorragia intraventricular, infecções,
hipoglicemia, icterícia, reflexos de sucção e deglutição alterados ou ausentes. Os reflexos orais estão entre os primeiros a se desenvolverem na vida fetal, sendo a
deglutição uma das primeiras respostas motoras da faringe e que inicia-se por volta da 10a/11a semana de vida fetal. A resposta de sucção pode ser eliciada nesta fase,
apesar de iniciar geralmente entre a 18a e 24a semana. No entanto, é apenas por volta da 34a semana gestacional que a sucção, deglutição e respiração acontecem de
forma coordenada. Nesta época, a quantidade de gordura do feto chega a 8% de todo o peso corpóreo. A presença de gordura é um marco na possibilidade para uma
alimentação normal No momento do nascimento, o bebê não apresenta maturidade neurológica para movimentos mais refinados e a língua preenche toda a cavidade
oral O reflexo de procura está presente e é um dos sinais importantes de prontidão para a mamada. De 4 a 6 meses, o número de sucções sucessivas aumenta e existe
maior coordenação entre sucção-deglutição-respiração. A alimentação é um processo complexo que inclui estado de alerta, cognição, desenvolvimento motor e
neurológico, interação com a mãe e maturação fisiológica do sistema. Muitos bebês prematuros apresentam pobre desenvolvimento dos mecanismos de sucção e
deglutição, sua imaturidade neurológica, tônus muscular anormal, reflexos orais alterados, padrão respiratório irregular e dificuldades para regular os estados de
organização podem dificultar seu desempenho em relação às habilidades motoras orais. Objetivo: O objetivo deste trabalho é caracterizar fonoaudiologicamente crianças
prematuras quanto à presença e desenvolvimento das funções neurovegetativas. Material e Método: O instrumento utilizado para o estudo foi o Protocolo de Avaliação
Miofuncional utilizado na Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina. A amostra constituiu-se inicialmente de 21 protocolos referentes a crianças
nascidas pré-termo, atendidas no ambulatório de prematuros do Hospital São Paulo, no período de março a setembro de 2004. No entanto, apenas 14 protocolos fizeram
parte do presente estudo, pois nos demais protocolos faltavam informações sobre as funções alimentares da criança que são itens importantes para o nosso estudo. O
peso corporal ao nascimento da amostra variou de 750g a 2175g, com peso médio igual a 1022g Em relação à classe social, a população estudada foi considerada de
baixo nível sócio-econômico e cultural, quando analisados os parâmetros renda familiar e escolaridade.Para alcançarmos o objetivo desta pesquisa, elaboramos
inicialmente uma tabela com os dados referentes a cada um dos RNPT quanto ao sexo, idade gestacional e tempo de uso de sonda orogástrica, buscando verificar a
interferência destes parâmetros na presença ou ausência das funções neurovegetativas(reflexos de procura, sucção e deglutição).Em seguida, incluímos peso ao
nascimento e intercorrências perinatais à tabela, buscando com isto verificar a ocorrência de associações entre estas variáveis. Resultados: Verificamos nesta amostra
que apenas a idade gestacional e o tempo de uso da sonda não foram parâmetros suficientes para determinar a presença ou ausência dos reflexos de procura, sucção
e deglutição. Desta maneira, incluímos peso ao nascimento e intercorrências clínicas à tabela e constatamos que há influência destas variáveis(IG, PN, uso de SOG e
intercorrências clínicas) no desenvolvimento das funções neurovegetativas. As principais intercorrências clínicas perinatais observadas nesta amostra foram: Desconforto
Respiratório, icterícia, sepse tardia, HPIV entre outras.Verificamos nesta amostra que as crianças com idades gestacionais maiores ou iguais a 32 semanas, apresentaram
reflexo de procura, sucção e deglutição,mesmo aquelas que necessitaram do uso prolongado de SOG. Já crianças com idade gestacionais menores que 29 semanas
com baixo peso, necessitaram de uso prolongado de SOG, tiveram maior número de intercorrências clínicas(desconforto respiratório, displasia broncopulmonar, sepse
tardia) e não apresentaram reflexos de procura, sucção e deglutição.
Conclusão: A prematuridade associada ao baixo peso e o uso prolongado de sonda gástrica podem desorganizar a função motora oral e dificultar a aquisição de um
padrão adequado de sucção e deglutição, mas devemos ressaltar também que o quadro clínico do bebê, as intercorrências clínicas( desconforto respiratório, displasia
pulmonar, sepse) que este desenvolveu na hospitalização vão interferir diretamente no desempenho das funções neurovegetativas.
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Resumo:
Introdução: As Doenças Metabólicas Hereditárias (DMH) são causadas por Erros Inatos do Metabolismo (EIM), decorrentes de um defeito enzimático específico que leva
ao bloqueio de uma determinada via metabólica envolvida na síntese, transporte ou na degradação de uma substância. Dentre as manifestações clínicas dos Erros Inatos
do Metabolismo o desenvolvimento neuropsicomotor pode estar comprometido determinando, muitas vezes, na involução do desenvolvimento e na perda de habilidades
já adquiridas que comprometem diretamente a linguagem e a comunicação. Objetivo: Caracterizar as manifestações fonoaudiológicas em pacientes portadores de
doenças do Erro Inato do Metabolismo. Material e Método: Foram analisados 125 prontuários de pacientes portadores de doenças do Erro Inato do Metabolismo que
foram reunidos em três grupos: Grupo I: Defeito de síntese ou catabolismo de moléculas complexas, com sinais e sintomas permanentes e progressivos. Grupo II:
Defeito no metabolismo intermediário, intoxicação aguda e crônica, intervalos livre de sintomas e relação com ingestão alimentar. Grupo III: Defeito na produção ou
utilização de energia. Resultados: A linguagem mostrou – se alterada em 82 (65,6%) dos 125 indivíduos avaliados; 30 (36,6%) pertenciam ao grupo I; 23 (28,0 %) ao
grupo II e 29 (35,4 %) ao grupo III, sendo que a emissão oral estava comprometida em todos os indivíduos. Conclusão: É importante enfatizar que os Erros Inatos do
Metabolismo podem manifestar alterações importantes relativas à cognição, que comprometem diretamente a linguagem e a comunicação. Desta forma, é necessário
que a Fonoaudiologia busque de alguma forma estratégias compensatórias que minimizem e/ou retardem ao máximo a impossibilidade de comunicação destes pacientes.
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Resumo:

Introdução: A audição é um dos mais importantes canais de informação do indivíduo. Assim, sua privação dificulta a aquisição não só da linguagem oral, como também
da leitura e da escrita, uma vez que para chegar à compreensão textual, o indivíduo deve apresentar habilidades de decodificação e utilizar diversos tipos de conhecimento
(textual, lingüístico e conhecimento de mundo), em um processo de previsão e inferência contínua (Santos & Dias, 1998; Santos & Navas, 2002; Solé, 1998).
Sendo a leitura uma importante fonte de conhecimento, cultura e informações, uma pessoa que não decodifica e não compreende textos escritos está privada de se
desenvolver plenamente (Solé, 1998).
Objetivo Geral: Caracterizar o desempenho de indivíduos deficientes auditivos numa prova de leitura.
Método: A amostra constituiu-se de indivíduos deficientes auditivos de grau moderado a profundo, com nível mínimo de leitura de 2ª série do ensino fundamental, segundo
protocolo proposto por Garolla (2001). Esses indivíduos foram pareados com normouvintes por sexo e idade. Apresentou-se graficamente um texto simples para leitura
em voz alta. Em seguida, os indivíduos recontaram oralmente a história e responderam à questões para caracterizar a compreensão.
Resultados: Estudos têm mostrado que o desempenho de deficientes auditivos tende a ser inferior ao de ouvintes em tarefas de compreensão de leitura e que eles
demonstram pouco conhecimento dos recursos da língua portuguesa e dificuldades no domínio de estruturas frasais. Autores afirmam que os esses indivíduos não têm
preparo suficiente para o exercício de compreensão de textos, o que poderia dever-se à inexistência dessa atividade nas tarefas escolares.
Conclusões: A maioria dos indivíduos surdos demonstra dificuldade na compreensão do texto escrito devido principalmente à falta de domínio da língua oral, oriunda da
falta da totalidade da experimentação lingüística.
Participantes: Olivia Helena Gomes Patatas, Brasilia Maria Chiari

84

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Distúrbios da Comunicação e Audição
Título:

Desempenho de crianças entre 4 e 7 anos de idade no Teste de Vocabulário por Imagem Peabody
(TVIP)

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Araújo, M.V.M.; Pedromônico, M.R.M.
Maria Vanderléia Matos Araújo
Márcia Regina Marcondes Pedromônico - UNIFESP - Fonoaudiologia / Distúrbios da Comunicação Humana

Resumo:

Justificativa: A extensão do vocabulário de uma pessoa é um dos melhores previsores de outros aspectos de sua capacidade cognitiva (Sternberg, 1997). A medida do
vocabulário receptivo se associa à medida do vocabulário expressivo (Capovilla, 1997) sendo ambas indicadoras do desenvolvimento lexical.
O estudo permite uma análise sobre o vocabulário receptivo no TVIP que pode ser compartilhada com as pré-escolas sendo importante para a orientação de professores
e pais.
O vocabulário é uma maneira indireta de se acessar a linguagem do indivíduo. A detecção precoce de atrasos de linguagem permite a intervenção precoce de profissionais
habilitados.
As pesquisas na área do desenvolvimento da linguagem são necessárias por fazerem parte das discussões sobre o desenvolvimento global da criança.
Objetivo: Avaliar o desempenho de crianças pré-escolares quanto ao vocabulário receptivo antes do início do processo de alfabetização, procurando verificar possíveis
aspectos associados na extensão do vocabulário.
Material e Método: Os participantes do estudo foram crianças, de ambos os sexos, entre 4 e 7 anos de idade que freqüentavam o 1º e o 3º estágio da Escola Municipal
de Educação Infantil Neusa Maria Rossi no ano letivo de 2004, mediante autorização fornecida pelos pais e pela direção da escola.
O instrumento utilizado para a avaliação foi o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (Capovilla e Capovilla, 1997) que avalia o desenvolvimento lexical no domínio
receptivo, as habilidades de compreensão de vocabulário, de crianças entre 2 anos e 6 meses até 18 anos de idade. Fornece avaliação objetiva, rápida e precisa do
vocabulário receptivo-auditivo em ampla variedade de áreas, sendo a tarefa do examinando apontar, dentre as alternativas, a figura que melhor representa a palavra
falada pelo examinador.
A aplicação do instrumento foi no espaço físico cedido pela escola, individualmente, em sessões que variaram entre 10 e 20 minutos. Os dados foram estocados em
planilhas e tratados estatisticamente (ANOVA e teste t de Student) utilizando o programa estatístico SPSS.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-EPM sob o protocolo número 1043/03.
Resultados: Foram avaliados 159 (48,2%) pré-escolares dos 330 matriculados em 2004, sendo 89 (56,0%) do 1º estágio e 70 (44,0%) do 3º estágio, destes 84 (52,8%)
eram do sexo masculino e 75 (47,2%) eram do sexo feminino.
61,0% das crianças da pré-escola apresentaram desempenho inferior ao esperado para a idade no Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP).
Não houve diferença estatística significante entre a extensão do vocabulário das crianças de 4 e 5 anos e de 6 e 7 anos, e houve diferença estatística significante entre
a extensão do vocabulário das crianças de 4 e 6 anos, de 4 e 7 anos, de 5 e 6 anos e de 5 e 7 anos (p<0,05), sendo que as crianças mais velhas e dos estágios mais
avançados apresentaram número maior de vocabulário abaixo da média esperada.
O desempenho no TVIP apresentou associação estatística significante com a idade e a escolaridade da criança e não apresentou associação estatística significante com
a escolaridade materna, a ocupação materna e o sexo da criança.
Conclusão: Os resultados do estudo sugerem que 61,0% dos pré-escolares avaliados apresentaram desempenho inferior ao esperado para a idade e houve diferença
estatística significante entre a extensão do vocabulário das crianças de 4 e 5 anos comparadas às de 6 e 7 anos. O desempenho no TVIP se associou à idade e à
escolaridade da criança.
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Resumo:
Com o aumento da expectativa de vida do ser humano, houve um significativo crescimento das patologias senis e problemas associados aos idosos. Nesse grupo de
patologias situa-se a presbiacusia, perda auditiva resultante do processo de envelhecimento. Considerando-se que o Brasil é um país com significativas desigualdades
sociais e pressupondo que a situação sócio-econômica exerce influência sobre a saúde do idoso, coube ao presente estudo verificar a auto-percepção da desvantagem
social e emocional experienciada por indivíduos idosos, portadores de presbiacusia, de diferentes níveis sócio-econômicos. Participaram do estudo 50 pacientes idosos,
de idade superior a 60 anos, portadores de presbiacusia, de ambos os sexos. Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os indivíduos foram
submetidos à anamnese e questionário do handicap auditivo para o idoso (HHIE) (Ventry, Weinstein, 1882. Adaptado por Wieselberg, 1997). O questionário HHIE é
constituído de 25 questões divididas em duas escalas – social/situacional (avalia se o problema auditivo afeta o comportamento dos indivíduos diante de situações
causadoras de dificuldades) e emocional (avalia a atitude e a resposta emocional do indivíduo ao déficit auditivo). Dos 50 participantes, 17 (34%) foram classificados
como pertencentes a um nível sócio-econômico mais elevado e 33 (66%), como pertencentes a um nível sócio-econômico mais baixo. Os resultados iniciais revelam que
29,4% dos indivíduos pertencentes ao nível sócio-econômico mais elevado não apresentaram percepção do handicap auditivo, 29,4% apresentaram-na leve a moderada
e 41,2%, severa. Entre os indivíduos pertencentes ao nível sócio-econômico mais baixo, 30,3% não apresentaram percepção do handicap auditivo, 24,2% apresentaramna leve a moderada e 45,5%, severa. Os dados coletados estão sendo encaminhados para estudo estatístico.
Participantes: Juliana Farkas, Marina de Lucca Silveira, Alda Christina Lopes de Carvalho Borges
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Resumo:
Introdução: A audição é o principal meio para o estabelecimento de uma comunicação facilitada e eficaz, é por seu intermédio que o homem concretiza o pensamento e
expressa as suas idéias, por meio da linguagem falada. Por apresentar dificuldade de comunicação efetiva o individuo tende a isolar-se, até de sua família. Dessa forma
a perda auditiva afeta o indivíduo, originando problemas fisiológicos, psicológicos e sociais. Há tipos variados de deficiência auditiva, para cada um, existe um tratamento
médico distinto, que pode implicar condutas clinicas, medicamentosas e/ou cirúrgicas. Porém, na maioria dos casos, faz-se necessária à utilização de próteses auditivas.
As próteses auditivas oferecem inúmeros benefícios ao usuário que souber utilizá-las de maneira efetiva, já que permite resgatar a percepção dos sons da fala, além dos
sons ambientais, promovendo a melhora da habilidade de comunicação e, conseqüentemente das condições psicossociais. Para tanto há necessidade de se saber o
quão satisfatória as próteses recebidas por meio de doação da UNIFESP/HSP estão sendo para os indivíduos que as usam.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é realizar a avaliação subjetiva do grau de satisfação do usuário de próteses auditivas, obtidas por intermédio de doações do SUS
(Sistema Único de Saúde) na UNIFESP/HSP, verificando se as respostas diferem quanto ao sexo, faixa – etária e grau de perda auditiva.
Material e Método: Foram avaliados cinqüenta (59) pacientes, sendo 41 do sexo feminino e 18 do sexo masculino, que receberam suas próteses por meio de doações
do SUS na UNIFESP/HSP, de 2001 e 2004. Foram considerados os seguintes critérios para a seleção dos sujeitos: 1) Pacientes com perda auditiva de grau leve a
severa; 2) Serem usuários de prótese auditiva há pelo menos três meses; 3) Terem adaptação binaural; 4) Terem idade maior ou igual a dezoito (18) anos. Foi aplicado
o questionário de auto-avaliação SADL- Satisfaction With Amplification in Daily Life, instrumento desenvolvido por COX & ALEXANDER (1999) e traduzido por
RODRIGUES & RUSSO (2002). Este questionário foi desenvolvido a fim de quantificar o grau de satisfação com o uso das próteses auditivas e mostrar a representação
desta satisfação em quatro áreas (efeitos positivos, serviço e custo, fatores negativos e imagem pessoal). É composto por quinze (15) perguntas divididas em quatro (4)
categorias: - Efeitos Positivos: melhora dos fatores psicoacústicos e psicológicos (seis itens); - Serviço e Custo: competência do fonoaudiólogo e valor do aparelho
auditivo (três itens); - Fatores Negativos: impacto dos aspectos potencialmente não prazerosos do uso do aparelho auditivo (três itens); - Imagem Pessoal: imagem de si
como usuário de aparelho auditivo, tanto interna como externamente (três itens). As perguntas são fechadas com sete opções de resposta (nada, um pouco, mais ou
menos, médio, consideravelmente, muito, bastante).
Forma de Análise dos Resultados: O questionário utiliza-se de uma escala de sete pontos, na qual o menor valor “1” , corresponde á resposta “ nada” , o maior “7” á
bastante, indicando o menor e maior grau de satisfação, respectivamente. As perguntas de números 2, 4, 7 e 13 correspondem a itens reversos, nestes casos, a
pontuação medida pelo número “ 7” corresponde a resposta ‘ nada”. Ao contrário das outras nas quais “ 7” significa ‘ bastante”. Cada item foi somado na sua categoria e
dividido pelo número de perguntas. Assim, por exemplo, na categoria de efeitos positivos, foi somado cada uma das respostas e o resultado foi dividido pelo número de
perguntas (seis). O resultado global consistirá na média aritmética de todas as quatro categorias. Na análise estatística foram realizadas as comparações de interesse,
onde foram ajustados modelos lineares e calculadas as estimativas de mínimos quadrados. Testamos se a diferença das estimativas entre os grupos é igual a zero e os
p-valores foram obtido da distribuição F-Snedecor.
Resultados: Os resultados mostraram que há uma tendência dos pacientes com perda auditiva de grau moderado apresentarem maior grau de satisfação do que os
pacientes com perda leve, moderadamente –severa, severa e profunda. Também é possível observar que pacientes do sexo feminino apresentaram-se pouco mais
satisfeitos com o uso das próteses auditivas doadas que os pacientes do sexo masculino. Alem de, praticamente não ter ocorrido diferença entre o grau de satisfação
dos pacientes quanto à faixa etária.
Conclusão: A partir da análise dos dados recolhidos pode-se concluir que não ocorre diferença estatisticamente significante entre os graus de perda auditiva, os sexos e
as faixas-etárias, ou seja, o grau de satisfação dos pacientes é o mesmo, não importando o grau da perda, o sexo e a faixa etária dos pacientes.
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Resumo:
Introdução: A localização sonora é a habilidade de identificar o local de origem do som. Esta habilidade é fundamental para o desenvolvimento da atenção seletiva e,
portanto, auxilia na comunicação oral. Lateralização é o termo usado para o comportamento de localizar sons à direita e à esquerda tendo como referência a cabeça do
indivíduo. Para a tarefa de localizar sons os indivíduos necessitam avaliar comparativamente o nível de intensidade do som que chegou a cada orelha, o tempo de
chegada do som a cada orelha, bem como a fase de chegada do som a cada orelha. O desenvolvimento do comportamento de localização sonora auxilia o indivíduo a
separar sons do meio ambiente, analisar acusticamente características de freqüência, intensidade e duração importantes no reconhecimento de fala.
Neste trabalho pretende-se utilizar o Teste de Lateralização com som verbal que mede a localização de sons à orelha direita e à orelha esquerda por meio da capacidade
de identificar aquela orelha que recebeu primeiro no tempo o estimulo verbal. Estudos com população de cegos na área fonoaudiológica devem ser realizados uma vez
que estudos filosóficos desde o século XVIII sugerem que indivíduos cegos possam compensar a falta da visão com uma habilidade auditiva acima do normal.
Acredita-se que o estudo do comportamento auditivo de localização sonora em indivíduos cegos pode mostrar a sua capacidade de lidar com informações acústicas
dicóticas e ainda prognosticar o desempenho dos mesmos na comunicação auditivo-verbal. A hipótese deste trabalho é de que sujeitos deficientes visuais têm melhor
desempenho em tarefas de processamento auditivo, tais como localização e lateralização sonora, já que esses indivíduos adquirem conhecimentos por meio de
experiências que não incluem a visão. Isto é, todo o aprendizado procede por outros caminhos.
Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é caracterizar o desempenho de ouvintes, jovens e adultos, cegos ou com visão subnormal nos testes de localização sonora em
cinco direções e de lateralização, comparando-o com indivíduos videntes, com sensibilidade auditiva normal, nas mesmas tarefas.
Material e Método: Foram selecionados vinte e um indivíduos com sensibilidade auditiva normal, faixa etária variando de 20 a 50 anos (média de 30 anos), de ambos os
gêneros (42,9% do sexo masculino e 57,1 do sexo feminino), reunidos pela presença cegueira e/ou visão subnormal congênita ou adquirida. Critérios de inclusão para o
grupo com diagnóstico de deficiência visual: função auditiva periférica normal; passar no teste de localização sonora; ausência de evidencias de problemas neurológicos
ou cognitivos. O grupo de indivíduos cegos foi selecionado dentre os membros da Fundação Dorina Nowill para cegos que concordaram voluntariamente em participar
desse trabalho após terem sido devidamente esclarecidos.
Cada indivíduo foi submetido a uma história clínica onde foram obtidos dados de identificação (nome, idade, sexo, profissão) e informações referentes a queixas de
dificuldade de aprendizagem, memória e compreensão em ambientes ruidosos.
Foram realizados os testes que compõem a Avaliação Audiológica básica: Audiometria Tonal Liminar, Logoaudiometria e Medidas de Imitância acústica. O processamento
auditivo envolvido no comportamento de localização sonora foi avaliado por meio de dois testes: Teste de Localização Sonora (como critério de inclusão na amostra), e
Teste de Lateralização com som verbal.
Os resultados obtidos com os testes realizados pelo grupo de indivíduos com deficiência visual foram analisados utilizando o grupo de adultos avaliados por Tedesco
(2000) como o grupo de comparação que caracterizou a lateralização sonora em ouvintes normais videntes.
O nível de significância para a análise estatística adotado foi de 0,05 ou 5%.
Resultados: As médias dos limiares encontrados para a orelha direita nas técnicas descendente e ascendente foram, respectivamente, 102,62 e 89,52 milisegundos. Já
para a orelha esquerda obtivemos limiares de 144,05 milisegundos na técnica descendente e 132,62 na ascendente.
Tanto na técnica ascendente quanto descendente, existe diferença média estatisticamente significante entre as orelhas, em que a média para orelha esquerda é sempre
maior que a média da orelha direita.
Ao compararmos os limiares da orelha direita e da orelha esquerda por etapa ascendente ou descendente do teste, não existiram diferenças entre os limiares, ou seja,
o desempenho entre cada etapa do teste ou técnica descendente e ascendente foram considerados semelhantes.
Comparando os dados do teste de lateralização sonora aplicada em deficientes visuais por técnica e orelha com os dados do grupo de comparação de videntes
verificamos que existiram diferenças estatisticamente significantes em ambas as técnicas e orelhas, com exceção à orelha esquerda na técnica ascendente.
Conclusão:
Sujeitos deficientes visuais têm um excelente desempenho em lateralização de sons, muito melhor que sujeitos videntes e ouvintes típicos ou normais.
Participantes:
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Resumo:
Introdução: O conceito de Saúde, que anteriormente significava a ausência de doença modificou-se ao longo dos anos. Atualmente, a saúde é definida de forma mais
abrangente, como o conceito proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de que a Saúde envolve “o bem estar físico, mental e social” do indivíduo. Portanto,
os profissionais da área da saúde, incluindo os fonoaudiólogos não devem se ater apenas a uma única equipe diagnóstica; sua ação deve voltar-se à prevenção e à
promoção da saúde da população em todos os seus níveis de assistência.
Uma das formas de atuação relaciona-se com a intervenção no âmbito ocupacional. Todo trabalhador precisa de cuidados especiais para não causar danos à sua saúde,
como também de informações a respeito dos riscos existentes em seu ambiente de trabalho. Há um grupo de profissionais especialmente numeroso, tanto nas grandes
capitais quanto nas pequenas cidades, que diariamente coloca sua saúde em risco em função do trabalho: os cabeleireiros.
Os profissionais cabeleireiros são expostos a muitos riscos à sua saúde, como, ruído excessivo (produzidos por secadores, telefones, conversas, entre outros.), manuseio
de produtos tóxicos (tinturas e solventes contendo substâncias ototóxicas que podem causar sintomas auditivos e vestibulares) e finalmente, o abuso vocal caracterizado
pela fala na presença de ruído competitivo.
Objetivo: O objetivo deste estudo é identificar os riscos ocupacionais aos quais cabeleireiros são expostos, assim como suas queixas auditivas e vocais e o conhecimento
destes profissionais acerca destes riscos, buscando identificar fatores que prejudicam a saúde dos trabalhadores.
Material e método: Para o levantamento dos dados foi elaborado um questionário com perguntas de múltipla escolha que visam caracterizar o ambiente, rotina e queixas
do trabalhador, identificando as exposições de risco destes profissionais. Os profissionais entrevistados foram escolhidos aleatoriamente quanto ao sexo, idade, tempo
de exercício da profissão devendo apenas não apresentar precedentes auditivos e/ou vocais por outras causas.
Resultados Parciais: A maior parte dos entrevistados (cerca de 75%) não apresentaram queixas auditivas nem vocais. Entretanto, sintomas como: cefaléia, irritabilidade,
estresse, cansaço ao falar, sensação de “garganta seca” e dores musculares em ombros foram referidos como manifestações freqüentes após um dia de trabalho.
Por meio deste questionário foi possível identificar que os profissionais têm conhecimento de que o ruído excessivo pode causar perda auditiva, mas apenas uma
pequena parcela relatou saber sobre o controle do INMETRO do nível de ruído produzido pelos secadores e sobre substâncias ototóxicas presentes em tinturas e
solventes, bem como se existe algum tipo de controle sobre a concentração dessas substâncias nos produtos que utilizam em seus salões. Desta forma, deixam de
utilizar máscaras, manipulando produtos em ambientes pouco arejados.
De maneira geral, costumam falar enquanto utilizam o secador e sentem a necessidade de elevar a intensidade da voz para serem entendidos pelos clientes e colegas
de trabalho.
Conclusão: A partir dos resultados obtidos, faz-se imprescindível a divulgação das informações acerca dos cuidados necessários para prevenção de alterações na
acuidade auditiva e qualidade vocal tanto para os profissionais quanto para os proprietários dos salões que os contratam.
Estas informações devem abranger questões referentes ao ambiente de trabalho, a escolha dos secadores, ao manuseio dos produtos e a mudança de hábitos
prejudiciais.
Também é importante que seja realizado o acompanhamento especializado para garantia da manutenção da saúde e qualidade de vida no decorrer do exercício de sua
profissão.
Participantes:
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Resumo:

Introdução: Pesquisas indicam a importância do desenvolvimento de capacidades metacognitivas, principalmente, as de natureza fonológica, como a consciência
fonológica, para o aprendizado da leitura e escrita. A consciência fonológica se caracteriza pelas capacidades de objetivar a palavra, direcionar a atenção para estrutura
sonora, perceber e manipular diferentes segmentos lingüísticos, desde a palavra inteira, até os fonemas, referindo-se, portanto a diferentes níveis de
processamento(Ávila,2004). Estudos mostram alta correlação entre a presença de alterações do aprendizado da escrita e dificuldades metacognitivas de consciência
fonológica e articulatória (Siegel,1993). Segundo a teoria motora, os sinais de fala são interpretados em referência aos movimentos articulatórios, havendo ligação estreita
entre unidades de percepção e de produção de fala e para a Fonologia Articulatória os gestos articulatórios são fundamentais. Pesquisas de intervenção comprovam
que, por meio de estimulação, capacidades fonológicas podem ser desenvolvidas e garantir o sucesso do aprendizado da leitura e da escrita (Capovilla,2000).
Objetivo:Estudar a influência da estimulação das diferentes capacidades metafonológicas e da consciência articulatória sobre o desempenho na escrita. Material e
Método:Este estudo foi realizado em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental de São Paulo (aprovação CEP-UNIFESP: no.0264/03). Participaram desta pesquisa
22 escolares matriculados na 2a. série, meninos e meninas, entre 7 anos e meio a 8 anos e 9 meses, alunos da Classe de Aceleração, destinada pela escola ao ensino
de alunos com dificuldades do aprendizado. Definiram-se como critérios de exclusão da amostra a presença de comprometimentos cognitivos, do processamento auditivo
e ou neurológicos. As informações quanto ao nível cognitivo e à presença de alterações neurológicas foram obtidas por meio de investigação do protocolo escolar dos
alunos. Inicialmente, foi aplicado o protocolo de Triagem do Processamento Auditivo Central(Pereira,1997) para detectar possíveis alterações que pudessem influenciar
negativamente no aprendizado da leitura e escrita. Desta forma, foram, também, excluídos os alunos que não passaram na triagem do Processamento Auditivo. Para a
avaliação dos escolares, inicialmente, foram aplicados, individualmente, em sala da própria escola: a)prova de Consciência Fonológica(CF) (baseada em Santos e
Pereira,1997 e Capovilla e Capovilla,1998); b)ditado de 35 palavras (P) e 24 pseudopalavras (PP). Foram analisados os erros das produções escritas segundo os critérios
de manutenção da estrutura silábica (M) e quanto ao número de erros dentro da palavra: palavras com 1 a 2 erros (E) e palavras com mais de 2 erros (E+). A partir da
análise computaram-se os erros. Após a avaliação, os alunos que obtiveram melhores resultados na prova de CF foram agrupados no Grupo Controle (09 alunos). Os
demais foram separados aleatoriamente em quatro grupos(G) para receberem estimulação, segundo diferentes programas: GA:estimulação de tarefas de CF; GB:tarefas
de CF associadas às de consciência articulatória; GC:habilidades de CF e trabalho de leitura de texto e; GD:habilidades de CF e memória fonológica. Foram realizadas
12 sessões na escola, uma vez por semana, com duração de 1 hora para cada grupo. Para comparar os desempenhos antes e após o programa de estimulação, ao final
os mesmos protocolos de avaliação foram reaplicados. Resultados:Os resultados são preliminares. Sendo assim, serão apresentados aqueles encontrados,
respectivamente, antes e após a estimulação sem a presença da análise estatística. Na Tabela 1, observamos que a porcentagem de erros nas tarefas de CF diminuiu
em todos os Grupos. No GA de 37,5 para 05,9; GB de 25,9 para 04,2; GC de 27,5 para 17,3 e GD de 32,5 para 0,9. Tabela 2, quanto os erros do ditado de P, verificamos
que segundo o critério M: GA:de 83,5 para 86,7, GB:de 50 para 60, GC:de 75,5 para 76,2 e GD:de 90,4 para 91,7; nas PP: GA:de 66 e 72,1, GB:de 54,7 para 65,7,
GC:de 75,8 para 76,3 e GD:de 82,3 para 86,2; Tabela 3, quanto a (E) nas P encontramos: GA:de 69,9 para 78,8, GB:de 45,8 para 36,5, GC:de 71,3 para 66,1para GD:de
88,5 para 90; nas PP: GA:de 66 para 67,6, GB:de 52,9 para 63,6, GC:de 43,4 para 33,8 e GD:de82,3 para 94,8. Tabela 4, quanto a (E+) nas P: GA:de 28,8 para 19,7,
GB:de 63,7 para 46,5, GC:de 5,5 para 5,7e GD:de 33,3 para 41,1; nas PP: GA:de 32 para 30, GB:de 78,2 para 63,6, GC:de 50,3 para 33,8 e GD:de 19,6 para 5,1.
Discussão: Após a estimulação o desempenho das crianças na prova de CF melhorou, o que pode ter influenciado, diretamente, o desempenho na escrita(Capovilla,2002)
uma vez que foi possível observar a diminuição, apesar de pequena, numericamente, de erros no ditado, diminuição de erros dentro da palavra e o aumento da
manutenção da estrutura silábica da palavra. Ao compararmos os desempenhos dos quatro Grupos, os que mostraram melhor desempenho de CF foram GA e GD.
Conclusão:A estimulação das capacidades metafonológicas influenciaram o desempenho na escrita sob ditado.A estimulação da consciência articulatória não facilitou o
desempenho dos alunos.
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Resumo:
Introdução: As Doenças Metabólicas Hereditárias (DMH) são causadas por Erros Inatos do Metabolismo (EIM), decorrentes de um defeito enzimático específico que leva
ao bloqueio de uma determinada via metabólica envolvida na síntese, transporte ou na degradação de uma substância. Os EIM podem comprometer a linguagem,
audição e funções do sistema estomatognático, como a sucção, mastigação e deglutição. Objetivo: Caracterizar as manifestações fonoaudiológicas em pacientes
portadores de doenças do EIM. Material e Método: Foram analisados 419 prontuários de pacientes portadores de doenças do EIM que foram reunidos em três grupos:
Grupo I: Defeito de síntese ou catabolismo de moléculas complexas, com sinais e sintomas permanentes e progressivos; Grupo II: Defeito no metabolismo intermediário,
intoxicação aguda e crônica, intervalos livres de sintomas e relação com ingestão alimentar e o Grupo III: Defeito na produção ou utilização de energia. Resultados: 167
(39,8 %) dos indivíduos pertencem ao grupo I; 108 (25,8 %) ao grupo II e 144 (34,4 %) ao grupo III. Dos 419 indivíduos da amostra, apenas 125 (29,8 %) foram avaliados
pela Fonoaudiologia. Destes indivíduos, 55 (44 %) pertencem ao grupo I; 30(24%) ao grupo II e 40 (32 %) ao grupo III. Das 196 manifestações fonoaudiológicas, 47 (22,8
%) eram perdas auditivas; 82 (39,8%) alterações da linguagem e 77 (37,4%) alterações das funções do sistema estomatognático. No grupo I, verificaram 105
manifestações, destas, 36 (34,3%) perdas auditivas; 30 (28,6%) alterações da linguagem e 39 (37,1%) alterações das funções do sistema estomatognático. No grupo II,
observaram 44 manifestações, 4 (9,1%) perdas auditivas; 23 (52,3%) alterações da linguagem e 17 (38,6%) alterações das funções do sistema estomatognático. No
grupo III, verificaram 47 manifestações, destas, 7 (12,3%) perdas auditivas; 29 (50,9%) alterações da linguagem e 21 (36,8%) alterações das funções do sistema
estomatognático. Conclusão: As manifestações fonoaudiológicas nesses indivíduos indicam a necessidade desta avaliação pois, da população avaliada, todos
apresentaram alterações nesta área. Deste modo, é necessário que mais estudos sejam realizados para que a atuação fonoaudiológica possa contribuir junto a uma
equipe multidisciplinar, identificando as correlações entre as diferentes manifestações de fala, linguagem, audição e das funções estomatognáticas com as possibilidades
de atuação, nas diferentes fases das doenças, que possam vir a se tornar favoráveis a melhorar os recursos e cuidados terapêuticos dos pacientes portadores de doenças
do EIM.
Participantes:

Eliana Matiko Komeno, Zelita Caldeira Ferreira Guedes, Ana Maria Martins

89

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Distúrbios da Comunicação e Audição
Título:

O impacto da cinetose na qualidade de vida de indivíduos com e sem vestibulopatia associada

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Uchiyama, L.Y.; Favarim, C.; Santos, E.M.; Murakami, M.M.; Ganança, C.F.
Luciana Yoshie Uchiyama
Cristina Freitas Ganança - UNIFESP - Fonoaudiologia / Distúrbios da Comunicação Humana

Resumo:
Introdução: A cinetose é uma resposta fisiológica a um estímulo sensorial de movimento, real ou aparente, caracterizada pelo conflito das informações sensoriais
provenientes das vias vestibulares, visuais e proprioceptivas. É um quadro otoneurológico com elevada prevalência na população mundial, com uma maior
susceptibilidade no sexo feminino atribuída em partes ao sistema endócrino. As vestibulopatias são alterações que o acometem o sistema vestibular periférico e/ou
central. A intensidade, a duração e a prevalência das manifestações clínicas que acompanham as vestibulopatias, freqüentemente ocasionam piora na qualidade de vida
do paciente e podem comprometer atividades profissionais, domésticas e sociais, ocasionando prejuízos físicos, psicológicos e financeiros. O DHI é um questionário de
qualidade de vida, que avalia a autopercepção dos efeitos incapacitantes impostos pela tontura, apresentam perguntas que avaliam os aspectos físicos, funcionais e
emocionais do paciente. Apesar de ser um quadro clínico com grande incidência na população, porém observamos que há poucos estudos que relacionam as
manifestações da cinetose com os aspectos de qualidade de vida, tornando-se necessário verificar os principais impactos. Objetivo: Analisar o impacto da cinetose na
qualidade de vida de indivíduos com e sem queixas vestibulares por meio de um questionário (DHI). Método: A pesquisa foi realizada no período de abril e maio de 2005,
e para a mesma foi elaborada uma anamnese, composta pelos dados de identificação, história audiológica, vestibular e antecedentes pessoais, enfatizando os sintomas
da cinetose, que foi aplicada em indivíduos com idade acima de 18 anos, de ambos os sexos, com o intuito de selecionar uma amostra composta por 20 sujeitos sem
queixas otoneurológicas, mas com sintomas de cinetose (Grupo A) e a outra com 20 sujeitos com queixas otoneurológicas (Grupo B). As pessoas com queixas
otoneurológicas que fazem parte da amostra foram atendidas no ambulatório de Equilibriometria da Disciplina de Otoneurologia da UNIFESP-EPM e as sem queixas
vestibulares foram retiradas de uma população não ambulatorial. A anamnese foi aplicada em inúmeros indivíduos, sendo selecionados apenas os que referiram
exclusivamente mal estar em veículos em movimentos e não apresentaram sintomas otoneurológicos em outras situações, até que a amostra atingisse o número de 20
sujeitos. Em seguida foi aplicado o questionário de incapacitação causado pela tontura (DHI), nos indivíduos dos grupos A e B. Após a coleta dos dados, estes foram
analisados e comparados levando-se em consideração o sexo, as queixas à anamnese relacionadas a cinetose e os aspectos do DHI mais prejudicados, verificando se
este quadro clínico tem diferente impacto na qualidade de vida de indivíduos portadores de cinetose pura em comparação aos sujeitos com vestibulopatia associada.
Resultados: Com a analise parcial dos resultados observamos uma maior prevalência de cinetose em mulheres sem vestibulopatia, grupo A, (88,9%) e associada à
vestibulopatia, grupo B, (62,5%). Verificamos que a qualidade de vida é prejudicada nos dois grupos. No grupo A observamos uma média de 22,2% de prejuízo na
qualidade de vida dos indivíduos, sendo o aspecto físico (33,2%) o mais prejudicado. No grupo B, essa média foi de 60,25%, havendo uma equivalência entre os aspectos
físicos (61,6%) e funcional (68,75%). Os resultados estão sendo finalizados e analisados estatisticamente. Conclusão: A cinetose traz prejuízos na qualidade de vida dos
indivíduos sem e com vestibulopatia associada. Em indivíduos sem vestibulopatia os principais fatores limitantes são os físicos, que envolvem mudanças posturais,
enquanto nos vestibulopatas são os aspectos funcionais que envolvem a realização de atividades diárias, sociais e profissionais.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é o de caracterizar o desempenho de jovens adultos normouvintes, por meio de um novo procedimento de avaliação da ordenação temporal
de pulsos breves e sucessivos, denominado de teste MISI, como forma de caracterizar a forma de aplicação do teste bem como o padrão de resposta esperado nesta
faixa etária. Métodos. Trata-se de um novo teste que foi elaborado pelo engenheiro acústico Antônio Marcos de Araújo e a fonoaudióloga Francisca Araújo, que poderá
ser somado aos procedimentos de avaliação do processamento auditivo central já existentes conforme publicação no manual de avaliação de Pereira; Schochat, 1997.
A amostra foi composta por 30 indivíduos normouvintes, sendo 15 homens e 15 mulheres, estando na faixa etária entre 18 e 25 anos, destros com limiares de audibilidade
normais, sem antecedentes de problemas otológicos recentes. Resultados. Não houve diferença estatisticamente significante entre o desempenho por orelha direita e
esquerda e por sexo masculino e feminino. Observamos que houve decréscimo do desempenho dos indivíduos conforme o nível de dificuldade do teste aumentava.
Conclusão. Os indivíduos normouvintes tiveram bom desempenho no processamento temporal auditivo proposto no teste MISI. Trata-se de um teste de fácil aplicação e
rápido. Este é o primeiro estudo com o teste MISI, sendo de extrema importância uma vez que pudemos identificar como avaliar e registrar as respostas. Este
procedimento facilitará uma avaliação mais minuciosa do processamento temporal e poderá auxiliar profissionais nesta área bem como familiares a compreender melhor
o distúrbio do processamento auditivo e interferir mais diretamente na reabilitação.
Participantes:
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Resumo:
Introdução: Cinetose é a intolerância ao movimento, desencadeada por conflitos entre as informações vestibulares, visuais e/ou proprioceptivas durante a movimentação
passiva em veículos ou a movimentação do campo visual com o corpo imóvel. É caracterizada por sudorese, palidez, desconforto físico, náuseas, vômito, tonturas e
desequilíbrio. Classifica-se em cinetose pura, optocinética, das disfunções vestibulares periféricas ou centrais e cinetose psiquiátrica. O objetivo da reabilitação vestibular
(RV) é a recuperação funcional global do sistema de equilíbrio. Autores confirmam a eficácia da RV no tratamento da cinetose. Sua alta prevalência, somada à escassez
de pesquisas sobre a RV nestes pacientes demonstram a necessidade de estudos nesta área.
Objetivo: Descrever os resultados da RV em pacientes portadores de cinetose.
Método: Consta de um estudo prospectivo baseado na análise descritiva da RV de pacientes portadores de cinetose, atendidos no Setor de Reabilitação Vestibular da
Disciplina de Otoneurologia da UNIFESP-EPM no ano de 2005. Foi desenvolvido um programa de exercícios com base em protocolos já descritos e aceitos pela literatura,
considerando as necessidades individuais de cada paciente. A eficácia do tratamento e a melhora dos sintomas foram observadas por meio da comparação das repostas
dos pacientes a um questionário de qualidade de vida (DHI), aplicado pré e pós-terapia. Também, foram analisados os relatos dos pacientes em relação à sintomatologia
no início, durante e ao final do processo terapêutico.
Resultados parciais: Foram atendidas duas pacientes, com idade de 24 e 43 anos que tiveram episódios de cinetose em meios de transporte e queixa de sensação de
flutuação no dia-a-dia. Em uma das pacientes, o DHI mostrou escore inicial de 50 pontos e final de 34, com melhora dos aspectos funcionais e emocionais. O relato
desta participante evidenciou diminuição dos sintomas ao final do tratamento. Os resultados parciais da segunda paciente indicam o sucesso da RV no tratamento da
cinetose, por enquanto observado no relato da mesma em relação ao dia-a-dia, principalmente, quando exposta a veículos em movimento.
Conclusão: A RV em pacientes com cinetose mostrou-se eficaz na melhora da qualidade de vida e diminuição dos sintomas, sendo o DHI um importante meio de
quantificar a melhora destes pacientes.
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Resumo:

Introdução: A reabilitação vestibular é um tratamento terapêutico, que tem como objetivo promover a melhora do equilíbrio global e da qualidade de vida, além de restaurar
a orientação espacial para o mais próximo do fisiológico, por meio de exercícios físicos e repetitivos e manobras físicas que estimulam ou aceleram os fenômenos de
adaptação, habituação e compensação ou que visam o desaparecimento da vertigem posicional ou de posicionamento. Na literatura, são descritos protocolos
inespecíficos e específicos, que podem ser utilizados no tratamento de diferentes quadros clínicos otoneurológicos. No entanto, vários estudos constataram a eficácia
de programas personalizados em comparação com programas mais genéricos. Devido à ampla variação de implicações decorrentes de distúrbios vestibulares, faz-se
necessário o uso de um programa personalizado, direcionado aos déficits e sintomas de cada paciente. Em função da subjetividade envolvida na quantificação da tontura,
a verificação da efetividade do tratamento baseia-se geralmente em avaliações funcionais, por meio de instrumentos que levam em consideração o desempenho do
paciente em atividades de vida diária e a percepção do nível geral de prejuízo funcional. Um importante instrumento a ser mencionado é o questionário Dizziness
Handicap Inventory (DHI), que auxilia o paciente a avaliar sua auto-percepção dos prejuízos proporcionados pela vestibulopatia, quanto aos aspectos emocional, físico
e funcional. Objetivo geral: Verificar a importância da reabilitação vestibular personalizada no tratamento de pacientes com tontura de origem vestibular, por meio de
revisão de literatura pertinente e relato de atendimento de reabilitação vestibular. Material e Método: O presente estudo foi realizado no Setor de Reabilitação Vestibular
da Disciplina de Otoneurologia da UNIFESP – EPM durante 2004 e 2005 e constou de revisão bibliográfica a respeito da reabilitação vestibular e levantamento de
prontuários de pacientes atendidos no mencionado setor. Ao todo, foram analisados cinco prontuários de pacientes com vestibulopatias, submetidos a um programa
personalizado de reabilitação vestibular, realizado em aproximadamente oito sessões. Os prejuízos da qualidade de vida ocasionados pela tontura foram quantificados
por meio do questionário DHI, aplicado previamente à realização da reabilitação. Para a quantificação das melhoras obtidas, foram considerados os relatos dos pacientes.
Resultados: As queixas relatadas incluíram tontura não-rotatória, vertigem, desequilíbrio, zumbido e sensação de plenitude aural. Além disso, observaram-se, em
decorrência das vestibulopatias, prejuízos da qualidade de vida, em relação aos aspectos físicos, emocionais e funcionais, evidenciados por escores elevados no
questionário DHI. Conforme a literatura pesquisada, observou-se, no presente estudo, que a reabilitação vestibular consistiu em um método terapêutico efetivo no
tratamento da tontura de origem vestibular. Ao longo do processo, quatro pacientes referiram melhoras dos sintomas, inclusive durante a realização de atividades de vida
diária. O único paciente que não referiu melhoras demonstrou pouca motivação e teve pouca adesão ao processo terapêutico, sendo desligado da terapia. Conclusão:
A literatura pesquisada evidencia que a reabilitação vestibular consiste em um método eficaz no tratamento do quadro clínico otoneurológico, principalmente por
proporcionar ao indivíduo maior segurança no dia-a-dia e conseqüentemente melhorar sua qualidade de vida. Nos atendimentos realizados, observamos que a
reabilitação vestibular personalizada mostrou-se efetiva no tratamento da tontura de origem vestibular, por permitir melhora dos sintomas iniciais e a retomada de
atividades de vida diária na maioria dos pacientes.
Participantes:
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Resumo:

INTODUÇÃO: A terceira idade, período que começa aos 61 anos de idade em países em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial de Saúde (Malher, 1982)
tem cada vez mais se tornado alvo de pesquisas pelos estudiosos. Para Caldas (1998), a busca pelo reconhecimento, respeito, segurança e inclusão social dos indivíduos
idosos para com a sociedade, motiva as pesquisas sobre o envelhecer de maneira saudável, sem pensar somente na manutenção de um bom estado de saúde física,
mas levando-se em consideração também o bem estar psicossocial e emocional do indivíduo.
No Brasil, pesquisas revelaram que, em 1950 os idosos representavam 4,2% da população, porém hoje, perfazem 7,1% do total. E os estudos sobre as projeções
demográficas demonstraram que no final do primeiro quarto deste século, o Brasil será a sexta nação com maior número de idosos em todo mundo.
Para Russo e Almeida (1995), a deficiência auditiva é uma das conseqüências mais incapacitantes do envelhecimento, impedindo o idoso de desempenhar seu papel
na sociedade.
Nesses aspectos, a audiologia, tem se preocupado, no sentido de minimizar os efeitos causados pela deficiência auditiva. (Russo & Almeida, 1995; Bess et al, 1991).
Isto não inclui somente a indicação de próteses auditivas, mas também a identificação e quantificação das características do paciente, da própria prótese auditiva e de
outros fatores que irão determinar o sucesso da reabilitação (Hosford- Dunn & Huch, 1999).
Além disso, os exames audiométricos não refletem por si os efeitos das perdas auditivas na vida do indivíduo. Por isso, foram criados questionários de auto-avaliação
visando melhorar a qualidade da vida de um indivíduo, por meio da identificação precoce de doenças assintomáticas. Conseqüentemente, é possível modificar o
comportamento do indivíduo para obtenção de um estilo de vida mais saudável.
JUSTIFICATIVA: Forciea e Mourey (1998) definiram o questionário de auto-avaliação, HHIE-S, como um instrumento de triagem que visa pesquisar o impacto que a
perda auditiva causa na vida social, psicológica e emocional dos idosos.
Esse teste já foi aplicado em indivíduos norte-americanos acima de 65 anos, que pela Organização Mundial de Saúde é a idade que marca o inicio da terceira idade em
paises desenvolvidos. É um teste composto por dez perguntas, sendo que seis delas exploram as conseqüências emocionais e as outras quatro, os efeitos sóciocircunstanciais da percepção auditiva do idoso. Este é um questionário do Handicap auditivo para idosos elaborado por Ventry & Weinstein ( 1983), nos Estados Unidos.
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo investigar a correlação entre o handicap autopercebido pelos idosos e sua sensibilidade auditiva.
MATERIAL E MÉTODO: A coleta de dados foi realizada no período de junho de 2004 a fevereiro de 2005 no Centro de Saúde Vila Mariana - Lívio Amato e no Laboratório
de Investigação de Audiológica da UNIFESP/ HSP, NIAPEA (Núcleo Integrado de Atendimento, Pesquisa e Ensino em Audiologia), por meio da aplicação do questionário
Hearing Handicap Inventory for Elderly – Screening (HHIE-S) e das avaliações audiológicas, as quais os pacientes foram submetidos.
Os escores atingidos por este questionário foram relacionados ao grau da perda auditiva dos avaliados, determinados pela média das freqüências de 500, 1000 e 2000
Hz (Davis & Silvam, 1970).
Foram avaliados 88 indivíduos idosos, 45 do gênero feminino e 43 do gênero masculino. A faixa etária dos indivíduos entrevistados compreendeu de 60 a 92 anos, com
média de 72,5. Dos 88 questionários aplicados, 33 foram no Laboratório de Investigação Audiológica da UNIFESP/ HSP, 35 foram no NIAPEA e 20 dos questionários
foram no Centro de Saúde Vila Mariana - Lívio Amato.
Os critérios de inclusão dos indivíduos nesta pesquisa foram possuir idade superior a 60 anos (critério da Organização Mundial de Saúde para o início da terceira idade
em países em desenvolvimento) e possuir ou não queixa de perda de audição.
RESULTADOS: O grau de perda auditiva esteve fracamente associado com as idades dos sujeitos. Ao avaliar a relação entre os escores no questionário HHIE-S e as
médias audiométricas, o resultado mostrou-se significante. Essa correlação, também, manteve-se significantemente forte mesmo quando controlamos a análise para a
idade dos sujeitos.
CONCLUSÃO: Foi observada uma forte correlação entre o handicap percebido pelos idosos e sua sensibilidade auditiva, demonstrando um questionário sensível na
detecção de perdas auditivas.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A audição é um pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem e fundamental para o processo de alfabetização. É de suma importância a detecção
de perdas auditivas em crianças o quanto antes, no intuito de minimizar os prejuízos ocasionados pelos limiares de audibilidade rebaixados. A triagem auditiva nas
escolas é um meio de identificar as crianças que necessitam de avaliação audiológica completa e/ou avaliação otorrinolaringológica. Triagem auditiva é um procedimento
simples, rápido e não invasivo, aplicado a uma grande população, que visa identificar indivíduos com probabilidade de perda auditiva. A Emissão Otoacústica Transitória
(EOAET) pode ser utilizada como método de triagem auditiva, capaz de detectar possíveis perdas auditivas de origem coclear, acima de 25 dB NA, e a sua captação
pode ser influenciada por alterações de orelha média. O objetivo deste estudo é detectar possíveis perdas auditivas em crianças com idade pré-escolar.
MATERIAL E MÉTODO: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos os responsáveis das escolas e das crianças envolvidas assinaram um Termo de
Consentimento livre e esclarecido. Foram realizadas triagens auditivas pela captação das EOAT em 165 crianças com idade entre 3 anos a 6 anos e 11 meses, de
escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo – SP. O equipamento utilizado foi o ILO Ecocheck, um aparelho portátil e de fácil manuseio, que apresenta como
critério de resposta, “passa” (sem probabilidade de perda auditiva) ou “falha” (com probabilidade de perda auditiva). Este equipamento é capaz de detectar possíveis
perdas auditivas de origem coclear e que sejam superiores a 25 dBNA . Os responsáveis das crianças que “passaram” receberam um comunicado dos resultados obtidos.
As crianças que “falharam” foram encaminhadas para avaliação audiológica e otorrinolaringológica e após conduta otorrinolaringológica, foram reencaminhadas para
avaliação audiológica completa.
RESULTADOS: Verificamos que das 165 crianças submetidas à triagem, 135 (81,8%) “passaram” e 30 (18,2%) “falharam” no procedimento. Não houve diferenças
estatisticamente significantes quanto ao sexo e faixa etária. Das 30 crianças que falharam, 3 (10%) não compareceram para a avaliação audiológica. Das 27 crianças
avaliadas, 25 (92,6%) apresentaram perda auditiva condutiva, 1 (3,7%) apresentou perda auditiva neurossensorial e 1 (3,7%) apresentou limiares dentro da normalidade
(falso-positivo). Na avaliação otorrinolaringológica das 25 crianças que apresentaram perda condutiva, foi encontrado 19 (76%) com rolha de cera, 5 (20%) com otite, 4
(16%) com perfuração de membrana, 1 (4%) com tubo de ventilação e 1 (4%) com presença de corpo estranho. Após conduta otorrinolaringológica as 25 crianças com
alterações condutivas foram reencaminhadas para avaliação audiológica completa e apresentaram resultados normais.
CONCLUSÃO: A triagem auditiva com o equipamento ILO Ecocheck mostrou-se um método rápido e eficiente na detecção de perdas auditivas em pré-escolares.
Participantes:
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Resumo:
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A Disartria é um distúrbio da fala que, segundo Lemos (1992) é caracterizada por defeitos na emissão de sons, sílabas e palavras,
gerada por lesões do SNC e SNP. Devido a dificuldade de se encontrar um protocolo para o estabelecimento do diagnóstico das disartrias, na língua portuguesa, o
protocolo desenvolvido por Sakina Drummond, foi traduzido e adaptado por Ortiz e vem sendo aplicado no ambulatório de Distúrbios da Comunicação Humana do
Hospital São Paulo. Neste estudo, intencionamos verificar se o protocolo é efetivo para avaliar detalhadamente cada base envolvida na produção fonoarticulatória,
estabelecer o diagnóstico de disartria, bem como estabelecer corretamente o tipo de disartria.
OBJETIVO: Avaliar quantitativamente e qualitativamente o protocolo de disartria e investigar se o mesmo é eficaz para o estabelecimento do diagnóstico de disartria.
MÉTODOS: Foi realizada a avaliação do protocolo de disartria “Dysarthria Examination Battery”(DEB) desenvolvido por Drummond, em 1987 e traduzido e adaptado por
Ortiz(1997).
O DEB tem por objetivo avaliar e diagnosticar pacientes com disartria e é composto por tarefas que avaliam a respiração, fonação, ressonância, articulação e a prosódia.
Além disso, possui as tarefas que envolvem avaliação da sensibilidade oral, reflexo palatal e reflexo de gag.
Foram escolhidos aleatoriamente trinta protocolos de disartria que haviam sido aplicados aos pacientes submetidos à avaliação, no ambulatório de Distúrbios da
Comunicação do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina.
Os protocolos foram tabulados, teste a teste e comparados quantitativamente e qualitativamente dentro de cada base fonoarticulatória. Posteriormente, as bases foram
comparadas de modo que se averiguasse a base com maior índice de preenchimento e a mais deficitária.
Os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico e a uma análise descritiva. A análise foi calculada segundo o pacote estatístico SPSS (Statistical Pakage for
the Social Science).
RESULTADOS: Dos 30 protocolos avaliados, apenas 11 possuíam o diagnóstico quanto ao tipo da disartria.
Nenhum paciente teve o protocolo completamente aplicado/preenchido.
As provas de capacidade vital e de quociente fonatório, pertencentes a base da respiração, não foram completadas por nenhum paciente, portanto, observou-se
dificuldade na avaliação destes aspectos e sugere-se que estas provas sejam reformuladas.
A base fonoarticulatória cuja análise indicou a menor porcentagem de preenchimento dos testes foi a prosódia e a base mais completada foi a ressonância.
Na comparação do preenchimento dos dados entre as bases, observamos que com a retirada das tarefas de menor índice de preenchimento da respiração e articulação,
a média da porcentagem de compleição passou a ser semelhante a das outras bases. Porém, com a retirada da tarefa de velocidade de leitura da base prosódia, a média
da porcentagem de compleição ainda ficou estatisticamente significante menor do que a base ressonância. Assim, com base nestes resultados, podemos discutir a
dificuldade de avaliação da prosódia e conseqüente falha no preenchimento dos protocolos, a partir das tarefas propostas no DEB.
DISCUSSÃO: A diferença de públicos a quem o protocolo se destina, bem como a diferença sócio-econômica cultural e sócio-lingüística implica em adaptações que
tiveram que ser feitas na tradução do protocolo.
Na aplicação do protocolo original, existem equipamentos apropriados para estabelecer os valores adequados das tarefas de capacidade vital e quociente fonatório.
No protocolo traduzido, essas tarefas não são realizadas devido a ausência de tais equipamentos.
Já na base prosódia, é utilizada para avaliação, a leitura de texto em voz alta. O texto usado foi adaptado para a língua portuguesa, de acordo com a população brasileira.
Porém, foi realizado um texto único para pacientes de diversos graus de escolaridade. Além disso, para os pacientes analfabetos, é utilizado a conversa espontânea
para avaliação dessa base, já prevista no protocolo original.
Esses fatores dificultam o preenchimento, principalmente, da tarefa de velocidade de leitura, pois, embora se utilize o mesmo texto, o grau de dificuldade para cada
paciente é diferente. Assim, torna-se difícil para avaliadora diferenciar se a dificuldade maior do paciente é com a leitura ou com a velocidade de elocução, e assim,
preencher a tarefa de forma adequada.
CONCLUSÃO: Os resultados mostraram que alguns subtestes não foram preenchidos de forma adequada, o que não permitiu um método de avaliação unificado a todos
os pacientes e, ao mesmo tempo, abrangente das cinco bases fonoarticulatórias.
Assim, concluiu-se que estes testes devem ser readaptados , de modo que se adeqüem à realidade do ambulatório em questão. Todavia, não podemos concluir que o
protocolo não é eficaz para estabelecer o diagnóstico de disartria, pois para investigarmos sua eficácia, faz se necessário a reaplicação do mesmo em diferentes serviços,
com diferentes profissionais e em outra instituições e ainda, com algumas modificações.
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Resumo:
Linguagem é “o uso da palavra como meio de expressão e de comunicação entre pessoas”. A área de linguagem, enquanto recepção e emissão verbal, vem sendo
apontada como uma manifestação precoce e comum em diferentes quadros de alteração do desenvolvimento na idade pré-escolar. O vocabulário auditivo-receptivo é
um requisito para a recepção e o processamento de informação auditiva. Portanto, a extensão do vocabulário é uma importante medida da habilidade intelectual.
O retardo de linguagem manifesta-se ou na forma de ausência de linguagem verbal no comportamento infantil ou na forma de uma evolução não-satisfatória ou dificultosa,
como por exemplo, vocabulário restrito, dificuldades em elaborar frases, dificuldades de compreensão e outros. O atraso na linguagem aparece com freqüência descrito
em crianças com infecção pelo HIV, mesmo na ausência de anormalidades do Sistema Nervoso Central, e este quadro pode preceder as evidências de deterioração da
habilidade cognitiva global e os sintomas da SIDA.
A transmissão materno-infantil é a principal via de infecção pelo HIV na população infantil, sendo responsável, no Brasil, no período de 1980 a maio de 1997, por mais
de 76,4% do total de casos em menores de 13 anos, perfazendo 2,5% do total de casos. Se tomados em consideração apenas os casos pediátricos, a transmissão
materno-infantil atinge 88,8% dos casos diagnosticados no período de janeiro de 1996 a maio de 1997.
Indicadores precoces de desenvolvimento nas áreas da linguagem estão relacionados com o futuro acadêmico e cognitivo de crianças, e, portanto, a identificação de
sua ocorrência ou ausência no período crítico de aquisição permite a intervenção essencial, ou seja, a que mais trará benefícios para a criança em função de sua etapa
de desenvolvimento atual.
O presente estudo teve como objetivo avaliar o vocabulário receptivo de crianças filhas de mães soropositivas para o HIV. Foram incluídas 35 crianças, filhas de mães
soropositivas para o HIV, de ambos os sexos, com idades entre 2 anos e meio e 15 anos, acompanhadas regularmente no Centro de Atendimento da Disciplina de
Infectologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo - CEADIPe -, e cujos cuidadores concordaram com sua participação neste estudo.
Para melhor apreciação dos resultados obtidos, foram selecionadas, randomicamente, crianças sem infecção grave e crônica do banco de dados do Setor de Psicologia
do Desenvolvimento. Todas as crianças estavam vinculadas em programa de ensino regular.
O instrumento utilizado foi Peabody Picture Vocabulary Test – PPVT -, ou Teste de Vocabulário por Imagens Peabody - TVIP - e uma ficha sócio-demográfica
especialmente construída para este estudo. O TVIP é uma prova de vocabulário receptivo, uma vez que avalia a compreensão do vocabulário. O instrumento consiste
em cinco pranchas de prática seguidas de 125 pranchas de teste, organizadas em ordem crescente de dificuldade. As pranchas são compostas de quatro desenhos de
linha preta e fundo branco. O teste é organizado de acordo com um modelo de múltipla escolha. Ele não requer que o examinado leia, escreva ou vocalize qualquer
coisa. A tarefa consiste, simplesmente, em selecionar, dentre as figuras, aquela que representa a palavra falada apresentada pelo examinador. O teste é administrado
individualmente em cerca de 15 minutos.
Resultados:
Foram avaliadas 26 crianças com HIV positivo, sendo 12 (34,3%) do sexo masculino e 23 (65,7%) do sexo feminino. A idade média do grupo foi de 7,68 anos (desviopadrão de 2,97); a idade mínima foi de 2 anos e a idade máxima, de 10 anos _ para efeito de comparação, foram excluídas as crianças com idade superior a 10 anos. O
grupo de comparação constituiu-se de 78 crianças. A idade mínima foi de 4 anos e a idade máxima de 7 anos. Não houve diferença significativa entre a idade média dos
grupos.
O número médio de palavras corretamente identificadas no grupo de crianças soropositivas foi 52,50 e no grupo de comparação foi 48,17 (sem diferença estatística
intergrupos).
No grupo de crianças soropositivas não houve diferenças estatísticas quando se considerou a idade de início de sintomas. Também não se observou diferenças estatística
intragrupo no número de palavras.
Conclusão:
Após a análise estatística dos dados, não se observaram diferenças significativas entre o vocabulário das crianças com SIDA e das crianças do banco de dados, embora
ambas tenham obtido escores abaixo da média prevista para a população de padronização do instrumento.
O resultado de a hipótese testada ter indicado que a soropositividade não teve efeito na habilidade de linguagem receptiva do grupo estudado pode dever-se ao tamanho
reduzido da amostra e à variabilidade da idade ser grande.
Para um resultado mais confiante, torna-se necessário a continuação desta pesquisa, visando homogeneizar a amostra.
Participantes:
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Resumo:

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, fundamentado na teoria da Representação Social que subsidiou a apreensão e análise de como as estudantes de
enfermagem perceberam e representaram o corpo de seus clientes e as subjetividades emergentes do contato da relação do cuidar. O mesmo foi realizado junto a 20
estudantes do sexo feminino das quatro séries de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Os dados foram obtidos em entrevistas
abertas (não-estruturadas) com uma única pergunta norteadora. Como forma de tratamento dos dados utilizou-se o método Análise de Conteúdo (Análise Categorial), o
qual desvelou as seguintes categorias e sub-categorias: vicissitudes da adaptação ao cuidar do outro; corpo objeto (de cuidado, estudo, exercício de poder); invasão de
privacidade e constrangimento (sentimento de vergonha ao cuidar, expondo a intimidade do outro, crítica a maneira do cuidar); relação estudante-cliente (identificação
com o cliente, criação de vínculo, colocar-se no lugar do outro, reformulação de conceitos, interação); comunicação corporal; corpo doente e a perda da autonomia;
conhecer seu próprio corpo para depois cuidar do corpo do outro; corpo despersonalizado; estigmatização; influência de valores; corpo e gênero.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Incompatibilidade medicamentosa é um fenômeno físico-químico indesejável que ocorre a partir da associação entre dois ou mais fármacos, ou entre
fármacos e soluções. Esta associação manifesta-se por alterações no estado físico ou no equilíbrio iônico da solução, tal como precipitação dependente da concentração
ou reação ácido-base decorrente da associação de fármacos e ou soluções (1-3). Vários fatores podem influenciar a ocorrência de incompatibilidade entre os fármacos,
como o pH da solução, a concentração e a solubilidade do fármaco, a temperatura ambiente, a exposição à luz, o tipo de material do acessório utilizado na terapia
intravenosa e o tempo de contato entre os fármacos (3). OBJETIVOS: Realizar programa de educação continuada com a equipe de enfermagem; verificar o impacto
desta intervenção na redução de incompatibilidade medicamentosa, decorrente da associação entre fármacos e ou soluções verificada por meio da análise do
aprazamento da prescrição médica de crianças internadas em uma unidade de cuidados intensivos pediátricos de um hospital universitário. MATERIAL E MÉTODO:
Estudo do tipo descritivo realizado em uma unidade de cuidados intensivos pediátricos de um hospital universitário da cidade de São Paulo. A coleta dos dados teve
início após a provação do Comitê de Ética em Pesquisa com parecer número 1123/04. O programa de educação continuada foi realizado nos dias 22 e 24 de fevereiro
de 2005, em dois períodos por dia. Para essa intervenção educacional, além de aulas teóricas ministradas aos profissionais da equipe de enfermagem, foi desenvolvido
e entregue aos participantes um fluxograma de prevenção de incompatibilidade medicamentosa. No verso do instrumento descreveu-se o passo-a-passo para sua
implementação. Após o desenvolvimento do programa, realizou-se estudo retrospectivo da análise dos prontuários das crianças no período de 01 a 31 de março de 2005,
identificando-se o número e o tipo de associação entre fármacos e soluções e as incompatibilidades medicamentosas decorrentes do aprazamento da prescrição médica.
RESULTADOS: Foram analisadas 172 prescrições médicas de 18 crianças internadas durante o período de coleta de dados. Verificaram-se 5077 doses de medicamentos
checados nas prescrições médicas, sendo 2854 (56,2%) fármacos e soluções de administração intravenosa. Quanto às documentações de enfermagem referentes à
terapia intravenosa, dos 172 (100,0%) planos de cuidados de enfermagem, 111 (64,5%) havia registro da prescrição de enfermagem, 148 (86,0%) anotações de
enfermagem, 78 (45,3%) evoluções de enfermagem, em 10 (5,8%) não havia nenhuma informação referente à terapia intravenosa e seis (3,5%) não foram localizados.
Verificaram-se 1226 (100,0%) associações a partir do aprazamento das prescrições médicas, que ocorreram entre dois a 10 fármacos e soluções. Sendo 272 (22,2%)
associações entre seis tipos de fármacos e soluções, 234 (19,1%) entre cinco tipos, 233 (19,0%) entre quatro, 192 (15,7%) entre sete, 95 (7,7%) entre três, 86 (7,0%)
entre dois, 68 (5,5%) entre oito, 40 (3,3%) entre nove e seis (0,5%) entre 10 diferentes tipos de fármacos e soluções intravenosas. Das 1226 associações, segundo o
aprazamento das prescrições, 730 (59,5%) eram incompatíveis, 494 (40,3%) a compatibilidade não foi identificada na literatura e duas (0,2%) associações eram
compatíveis em infusão Y, ou seja, poderiam permanecer em contato por até uma hora. Verificou-se que os fármacos citrato de fentanila, cloridrato de midazolam,
cloridrato de dobutamina, cloridrato de vancomicina, meropenema, anfotericina B, furosemida e succinato sódico de hidrocortizona, bem como as soluções de manutenção
intravenosas foram as de maior freqüência nas associações. Das associações incompatíveis pode-se relacionar cloridrato de midazolam com furosemida, cloridrato de
vancomicina com anfotericina B, succinato sódico de hidrocortisona com cloridrato de midazolam e cloridrato de midazolam com nutrição parenteral total. CONCLUSÕES:
Verificou-se que mesmo após a realização da intervenção educacional ainda se manteve a rotina de aprazamento determinada pela equipe, propiciando a administração
associada de fármacos e soluções. Considera-se que esta prática pode ser realizada desde que haja suficiente orientação, na prescrição de enfermagem, para prevenção
da ocorrência de incompatibilidade. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 1-Newton DW. Pysicochermical determinants of incompatibility and instability in injetable drug
solution and admixtures. Am J Hosp Pharm 1978; 35(10): 1213-22. 2-Stella VJ. Chemical and physical bases determining the instability and incompatibility of formulated
injectable drugs. J Parenter Sci Technol 1986; 40(4):142-63. 3-Trissel LA. Drug stability and compatibility issue in drug delivery. In: Trissel LA. Handbook on injectable
drugs. 11th ed. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2001. p. xvii-xii.
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Resumo:
A autonomia é definida como a habilidade da pessoa para fazer suas escolhas1. A crianças e o jovem, por serem pessoas em formação, não tem a capacidade de
autonomia totalmente desenvolvida, devendo ser incentivados pelos adultos que os cercam. Durante a hospitalização, a criança é submetida a inúmeros procedimentos
contra a sua vontade e, em algumas situações não lhe é dada oportunidade de participar das decisões. Nos questionamos como a criança sente, pensa e reage, quando
lhe é imposto um tratamento sem ser explicado sobre sua necessidade, e quando não lhe é dada a oportunidade para decidir se aceita ou não se submeter a ele.
Nosso objetivo neste estudo foi identificar se o princípio da autonomia tem sido respeitado e incentivado pelos profissionais de enfermagem durante a hospitalização, na
perspectiva da criança. Para alcançá-lo foi realizado um estudo de abordagem qualitativa em um Hospital público de ensino na cidade de São Paulo/SP, mediante
aprovação do Comitê de Ética (n.º1195/04). A coleta de dados foi realizada por meio de observação de situações vivenciadas por crianças, na faixa etária de 2 a 15
anos, na interação com profissionais da equipe de enfermagem durante a realização de procedimentos, utilizando-se a Escala de Auto Determinação2, e entrevista semiestruturada com oito crianças hospitalizadas em duas unidades de internação clínica, com a finalidade de contextualizar as situações vivenciadas e resgatar a percepção
da criança. A observação das situações permitiu a identificação dos níveis de auto-determinação, que neste estudo se situou, em sua maioria, no nível 2, em que a
enfermeira escuta a criança, porém se recusa discutir sua opinião com ela; de maneira que uma comunicação de dupla via não é estabelecida. Quanto aos dados
coletados por meio das entrevistas, a análise qualitativa de conteúdo3 permitiu compreender que a criança apresenta demandas durante a hospitalização, evidenciadas
na categoria precisando de uma direção, quando necessita de informações e explicações sobre os procedimentos, quer ser poupada de maior sofrimento ao solicitar a
presença de alguém significativo junto de si; e quando deseja participar do procedimento. Ao se perceber não sendo atendida em suas necessidade, evidenciado nas
categorias, não recebendo explicações, não sabendo o nome dos medicamentos, não tendo escolhas, como conseqüência tem desencadeado sentimentos negativos
de medo e impotência, sentindo-se pequena. A criança alterna momentos em que se sente forte, quando lhe é dado o direito de participar dos procedimentos, sendo
atendida em suas necessidades, podendo fazer escolhas, recebendo explicações, tendo a participação da família, podendo expressar suas opiniões e vontades, e
podendo tomar parte em algumas decisões.
Os dados que emergiram deste estudo indicam que a criança vivencia diferentes experiências e se relaciona com vários profissionais durante a hospitalização. Em
algumas situações é ouvida e consegue manifestar suas necessidades, porém, em outras, que foram na maioria das observadas, não tem oportunidade para participar
das tomadas de decisões, não sendo ouvidas em suas dúvidas nem contemplada em suas necessidades. Desta maneira seu direito de autonomia não é incentivado, o
que faz sentir-se impotente. De acordo com estudos realizados 4, 5, a criança e o adolescente não podem ser tratados como objetos passivos da intervenção da instituição
de saúde e que suas opiniões não podem deixar de serem levadas em consideração. Todos os envolvidos neste processo devem lhe assegurar que participe, em algum
grau, das tomadas de decisões que lhe dizem respeito, de maneira que a internação hospitalar possa se tornar uma experiência menos traumática. Este estudo nos
ajudou a ampliar a compreensão acerca da percepção da criança sobre sua participação nos cuidados realizados pelos profissionais, durante a hospitalização, e contribui
para que as práticas inadequadas de cuidado sejam modificadas, reforçando o compromisso do enfermeiro de contemplar os princípios éticos do cuidado, a fim de
possibilitar o pleno desenvolvimento da criança.
Referências bibliográficas:
1) Lowden J. Children’s rights: a decade of dispute. J Adv Nurs 37(1):100-7, 2002.
2) Morse JM, Field PA. Qualitative research methods for health professionals. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage; 1995.
3) Hérmeren G. Children’s consent to treatment. The priece of knowledge. Stockolm, 1996.
4) Carvalho PRA, Ceccim RB. Comentando os direitos da criança e do adolescente hospitalizados. In: Ceccim RB, Carvalho PRA. Criança hospitalizada. Porto Alegre:
ed da Universidade/UFRGS, 1997.
5) Hallström I, Elander G. Decision-making during hospitalization: parent’s and children’s involvement. J Clin Nurs 13,367-75, 2004.
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Resumo:

As seqüelas em Hanseníase ainda constituem um importante problema de saúde pública. Este estudo é descritivo, com delineamento do tipo transversal, que tem por
objetivo identificar as complicações oculares, de membros inferiores e superiores, desencadeadas pela Hanseníase nos pacientes atendidos no Centro de Saúde Doutor
Lívio Amato (CS Vila Mariana - DSVM) da rede estadual de saúde. A análise dos comportamentos de variáveis sóciodemográficas, clínico-epidemiológicas e relativas ao
serviço de saúde, bem como das ações de educação, possibilitou identificar as características peculiares relacionadas ao aparecimento das seqüelas decorrentes da
Hanseníase e as ações de vigilância epidemiológica realizada. Foram identificados 32 pacientes no período compreendido entre julho de 2003 a julho de 2004. Após
submissão e aprovação da comissão de ética e baseando-se nas normas de avaliação e controle da Hanseníase, foi possível identificar os seguintes resultados parciais:
variáveis sóciodemográficas, 75,0% (25) da população de estudo pertence ao sexo masculino, 44,0% (14) com idade entre 30 a 49 anos, 56,3% (18) são procedentes
da região Sudeste; variáveis clínico-epidemiológica, 41,0% (13)apresentavam a forma clínica Dimorfa, 0% (0) dos pacientes inscritos no programa não realizaram o Teste
de Mitsuda, 84,0% (27) realizou a baciloscopia, em 69,0% (22) dos pacientes inscritos tiveram busca ativa de comunicantes; variáveis relativas ao servico, 41,0% (13)
pacientes foram avaliados na primeira consulta como grau 0 de incapacidade.
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Resumo:

A Insuficiência cardíaca (IC) é uma doença que vem se tornando mais freqüente com o passar dos anos. As doenças cardiovasculares têm sido a principal causa de
morte em todo mundo. Os fatores de risco associados à estas doenças estão aumentado gradativamente nas populações urbanas. A Insuficiência Cardíaca Congestiva
(ICC) pode ser definida como uma situação clínica na qual o desempenho do coração encontra-se inadequado para atender às necessidades metabólicas, tissulares e
periféricas do organismo, no esforço ou no repouso (Braunwald,2001). Pacientes com ICC Tipo funcional III e IV exibem intolerância à atividade, que diminui a qualidade
de vida desses pacientes. Preocupado com esse fato, o trabalho tem como objetivo avaliar o resultado tolerância á atividade, nos pacientes internados na unidade de
cardiologia do HSP, após intervenções e atividades de enfermagem realizadas. Os instrumentos de coleta utilizados contem o diagnóstico de enfermagem, as
intervenções e o resultado tolerância à atividade. A coleta de dados foi realizada durante 4 meses, sendo que cada paciente foi avaliado desde sua admissão até sua
alta ou no período de quinze dias. As principais intervenções realizadas pelas enfermeiras da unidade de cardiologia foram controle de energia e cuidados cardíacos.
Os indicadores do resultado Tolerância a atividade foram analisados segundo a escala de Likert, onde 5 era o escore que caracterizava o paciente sem comprometimento
e o escore 1 o paciente extremamente comprometido. A amostra foi de 14 pacientes que estavam dentro dos critérios de elegibilidade e tinham assinado o termo de
consentimento. Os dados foram analisados estatisticamente esboçados em tabelas e gráfico. 10 pacientes da população eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino,
todos apresentavam queixa de dispnéia.
As principais doenças de base eram a Doença de Chagas representada por 43% da amostra e IAM com 36% dos pacientes. No último dia de avaliação, encontrou-se
uma melhora progressiva no estado da intolerância à atividade dos pacientes, nenhum paciente pesquisado apresentou piora em seu quadro clinico durante o período
das avaliações. 13 pacientes apresentaram uma melhora significativa, apenas 1 paciente se manteve estável, porém o mesmo se encontrava internado a espera de um
transplante cardíaco. Portanto pode-se afirmar que um plano de assistência de enfermagem individualizado e bem elaborado é imprescindível para contribuir com o
sucesso do tratamento e da melhora na qualidade de vida dos pacientes.
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Resumo:

Trata-se de um estudo descritivo, que aborda o conhecimento de 465 adolescentes do sexo feminino, entre 10 e 20 anos de idade, sobre o auto-exame das mamas. Tem
por objetivos caracterizar a população estudada, conhecer hábitos e comportamentos relacionados aos fatores de risco; identificar qual o nível de informação que têm
sobre o auto-exame das mamas. Como instrumento foi utilizado um questionário contendo 21 questões semi-estruturadas voltadas para o tema. O mesmo foi realizado
junto a três escolas estaduais de ensino médio e fundamental da região de Santo Eduardo do Município da Estância Turística de Embu. Após análise foi constatado que
77% da população estudada está entre 12 a 16 anos; com 38% cursando a 8a série do ensino fundamental; 95% não é fumante; 85 % não consome bebida alcoólica;
com relação aos critérios de desenvolvimento puberal feminino de Tanner, 67% classifica-se entre M3 e M4; 58% percebeu o desenvolvimento mamário através das
sensações causadas pela mudança do corpo; 20% já teve iniciação sexual, 37% faz uso de algum método contraceptivo , 58% faz uso de condom e 36 % usa a pílula
contraceptiva; 43% teve relação sexual aos 14 anos; 73% têm uma alimentação rica em lipídeos; 27% refere ter tido informações sobre o auto-exame das mamas; 7%
relata familiares com câncer de mama.
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Resumo:

O trabalho em apreço faz parte do projeto de pesquisa da orientadora sobre sexualidade e saúde reprodutiva junto ao CNPq.Para esta apresentação,fez-se um recorte
do estudo sobre doenças sexualmente transmissíveis(DSTs),com objetivo de identificar os conhecimentos dos escoteiros sobre o assunto, assim como propor palestras
de educação em saúde sexual a fim de propiciar compreensão da sexualidade de forma consciente,responsável e com segurança.Para tanto,utilizamos abordagem
quantitativa, com variáveis independentes para caracterizar a população como:idade,escolaridade e sexo; e a variável dependente:as doenças sexualmente
transmissíveis.O instrumento foi o questionário,e a coleta se deu aos sábados e domingos,quando os escoteiros têm suas atividades agendadas.Os principais resultados
até este momento,no qual temos uma população de 150 escoteiros,foram:que a maioria é do sexo masculino(58,8%),média de idade de 16 anos e com predomínio de
estudantes do ensino médio.Quanto ao conhecimento das doze DSTs relacionadas no estudo,os meninos tiveram maior conhecimento sobre:gonorréia,sífilis e
AIDS,respectivamente, e as meninas sobre AIDS,gonorréia,sífilis e herpes genital.Quanto às medidas preventivas,a maioria considera importante o uso de camisinha
em todas as relações sexuais. O professor é quem mais informa os jovens e adolescentes sobre as DSTs.O estudo também revela a falta de conhecimento quanto à via
de transmissão de algumas DSTs e de seu tratamento.Em relação à cura das DSTs, os meninos acham que todas têm cura, em especial a gonorréia; e as meninas
consideram que a maioria têm cura, exceto a AIDS e indicam a sífilis como a doença que mais tem cura,entretanto 34,2% referiram não saber sobre a cura ou não das
mesmas.Caso adquirissem DSTs, a maioria procuraria ajuda médica e em menor frequência falariam com os pais e somente depois procurariam o médico.Os resultados
parciais apontam caminhos para atuação dos profissionais no ensino da educação sexual de jovens e adolescentes fora do contexto familiar e escolar,em especial a
grupos específicos,à partir dos seus conhecimentos já explícitos nesses achados.
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Resumo:

A alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros anos tem repercussões ao longo de toda vida do indivíduo. O leite materno é considerado o alimento
essencial e exclusivo para o lactente até o sexto mês de vida. Quando ocorre o desmame precoce, ou seja, antes do sexto mês, verifica-se uma maior incidência de
desnutrição e doenças infecto-contagiosas, resultando num aumento da morbi-mortalidade infantil. Estatísticas nacionais e internacionais revelam que, nos últimos anos,
o número de adolescentes grávidas tem crescido vertiginosamente sendo este um fenômeno que se espalha por toda a pirâmide social. A maternidade na adolescência
tem sido apontada como uma situação de risco para a ocorrência do desmame precoce. Isso ocorre pelo fato de a adolescente, estar vivenciando essa fase evolutiva,
de amplas transformações, e com características específicas, exigindo esforços de adaptações a esse novo papel. Como reflexo dessa problemática, o número de mães
adolescentes com dificuldades para amamentar seus bebês, ou cujos filhos estão em desmame precoce, que nos procuram na Consulta de Enfermagem em Puericultura,
tem crescido. No sentido de conhecer melhor essa situação em nosso serviço, realizamos este estudo.Trata-se de um Survey descritivo cujo objetivo foi identificar o
índice de desmame precoce praticado pelas mães adolescentes que freqüentam a Consulta de Enfermagem do Centro Assistencial Cruz de Malta e a idade de sua
ocorrência; identificar os motivos referidos pelas mães adolescentes que levaram ao desmame precoce; descrever e analisar as condutas alimentares adotadas pelas
mães, por ocasião do desmame precoce. Os dados foram coletados nos prontuários das 38 crianças, filhos de mães adolescentes que foram atendidas na Consulta de
Enfermagem da instituição, no período de janeiro a dezembro de 2004. Os resultados desse estudo demonstraram que; 71.1% das crianças pesquisadas apresentaram
desmame precoce, sendo que a maioria delas (59,3%) já se encontrava em processo de desmame, quando da primeira Consulta de Enfermagem; o maior índice de
desmame precoce encontrado (29.7%) ocorreu no período de 60 a 90 dias de vida, seguido da faixa etária de 30 a 60 dias (25.9%); 70.4% das mães adolescentes cujos
filhos encontravam-se em desmame precoce receberam orientação sobre relactação e destas 26.3% retornaram ao aleitamento materno; quanto aos motivos alegados
pelas mães, como causa do desmame precoce, os maiores índices (40,5%) foram os relacionados ao leite materno, como: leite não sustenta, leite fraco, insuficiente e
diminuição do leite e relacionados à mãe, tais como: estudar, trabalhar, sair ou problemas com a mama, seguidos dos motivos relacionados à criança (19.0%) como:
prematuridade e não aceitação do leite materno; 50% das mães adotaram, por ocasião do desmame precoce, condutas alimentares incorretas, e destes erros alimentares
50% relacionaram-se à concentração do leite, 18,75% à concentração do amido e 18,75% à concentração de açúcar. Os resultados confirmaram um alto índice de
desmame precoce entre os filhos das mães adolescentes que freqüentaram a Consulta de Enfermagem do Centro Assistencial Cruz de Malta no ano de 2004, o que
ressalta a importância de serem incrementados, nesta instituição, programas de promoção e manutenção do aleitamento materno exclusivo adequados a mães
adolescentes, a partir de uma ação conjunta entre os serviços de Pré-Natal, Nutrição e Puericultura, assim como a realização de grupos educativos sobre a temática, no
sentido de promover, junto a elas, discussões sobre a importância do aleitamento materno exclusivo e apoiá-las no alcance deste objetivo.
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Resumo:
OBJETIVO E JUSTIFICATIVA: Cada vez mais se tem discutido a importância de ações preventivas do uso abusivo de substâncias psicoativas nos serviços de Atenção
Primária à Saúde (APS). Estudos revelam que, na população geral, a maior parte da morbidade e da mortalidade relacionada ao uso de drogas incide sobre sujeitos nãodependentes que, habitualmente, não chegam a procurar serviços especializados em tratamento. Deste modo, a principal relevância deste projeto foi avaliar o impacto
da implantação de um procedimento de detecção do uso de drogas, seguido por uma Intervenção Breve (IB) para usuários de risco, quando realizado por profissionais
de Enfermagem, que atuam rotineiramente em serviços de APS das cidades de São Paulo e Diadema. Este projeto faz parte de um projeto mais amplo, que está sendo
desenvolvido em vários países, sob a coordenação da Organização Mundial de Saúde (OMS). MÉTODO: O projeto foi iniciado em junho de 2004, com a participação de
66 profissionais da saúde, dentre os quais 23 profissionais da equipe de enfermagem que trabalhavam em serviços de APS dos municípios de São Paulo e Diadema.
Estes profissionais aplicaram o ASSIST ( Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), um instrumento para a detecção do uso e abuso de álcool e
drogas, a
pacientes que procuraram qualquer tipo de atendimento em serviços de APS. A partir dos escores obtidos no ASSIST os pacientes foram classificados em 3 categorias:
baixo risco de problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas, risco moderado/alto ou sugestivo de dependência. Estes últimos foram encaminhados para
serviços especializados e os pacientes classificados na faixa de uso de risco moderado/alto foram selecionados para participar do projeto. Foi desenvolvido um estudo
clínico controlado, a partir da aleatorização daqueles pacientes em dois grupos: um grupo de intervenção (GI) e um grupo controle (GC). O GI recebeu uma Intervenção
Breve (IB), realizada em 15 a 30 minutos imediatamente após a detecção e e o GC recebeu o mesmo tipo de IB três meses após, quando ambos os grupos compareceram
a uma entrevista de seguimento, na qual foi reaplicado o ASSIST e um questionário de avaliação sobre a IB. Foram comparados os escores obtidos no retorno do
paciente com os da primeira consulta. RESULTADOS: Participaram da pesquisa, até abril de 2005, cinco enfermeiros e oito auxiliares de enfermagem. A amostra total
de pacientes que responderam ao teste de triagem foi composta por 1040 pacientes. .As drogas mais utilizadas por estes pacientes nos últimos três meses foram: álcool
(35,4%), tabaco (4,6%), maconha (2,4%) e cocaína (1,2%). Quase um quarto dos pacientes da amostra, apresentaram pontuação no ASSIST correspondente à
dependência de tabaco, 2,6% à dependência de álcool e menos de 1% para dependência de maconha, cocaína e anfetaminas. Entre os pacientes que preencheram os
critérios de inclusão na IB, 2,1% da amostra geral, correspondiam ao uso de álcool, 0,9% ao uso de maconha, 0,7% ao uso de cocaína e 0,6% ao uso de anfetaminas.
Dentre os 45 pacientes que estavam na faixa de risco para uso de álcool e outras drogas, exceto tabaco, 42% retornaram ao serviço de APS após três meses da primeira
avaliação, sendo 15 pacientes do GI para álcool, dois do GI para maconha e dois do GI para cocaína. CONCLUSÃO: Considerando que dados epidemiológicos estimam
que 10% da população adulta é formada por dependentes de álcool e que cerca de 2,5% da população relata ter utilizado alguma outra droga no último mês (exceto
álcool e tabaco), observa-se que muitos profissionais, incluindo os da equipe de enfermagem, não abordam seus pacientes quanto a problemas de saúde ou
socioeconômicos relacionados ao uso ou abuso de drogas ou álcool. Os resultados mostraram o álcool, tabaco e a maconha, como as substâncias mais freqüentemente
utilizadas pelos pacientes de serviços de APS. Aproximadamente 35% dos profissionais que iniciaram a pesquisa não deram continuidade às atividades, embora alguns
sabiam da real importância que isso representa. É necessário explorar as razões pelas quais estes profissionais deixaram de abordar estas questões, assim como sua
influência, nas atitudes de pacientes que fazem uso de risco para substâncias psicoativas após a realização da IB. Deste modo, o atual estudo terá continuidade avaliando
a efetividade destas ações e a importância da detecção precoce do uso de álcool e drogas realizados pelos profissionais de enfermagem junto a usuários de risco, que
procuraram serviços de APS por razões diversas.
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Resumo:
O Brasil não é mais um país jovem, vive um progressivo processo de transição demográfica refletindo-se diretamente no perfil epidemiológico. No entanto, por mais que
se pense no coletivo é o indivíduo que envelhece, torna-se idoso e, como tal pode necessitar de cuidados: da família, da comunidade e/ou do Poder Público. Este estudo
é uma pesquisa qualitativa, e parte da premissa de que o envelhecimento é um processo natural e irreversível que começa no útero e termina no túmulo. Teve por
objetivo compreender o processo de envelhecimento no âmbito da família, tomando como parâmetro a intergeracionalidade. Utiliza o método da história oral temática e
a técnica da entrevista para coleta dos dados. Fizeram parte do estudo nove famílias atendidas por equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), sendo entrevistados
dezoito sujeitos (nove idosos e nove familiares), pertencentes à famílias residentes nas áreas atendidas pelo PSF em duas coordenadorias de saúde da cidade de São
Paulo com diferenças sócio-econômicas significativas: Vila Maria e Vila Guarani. Na primeira trabalhamos com famílias pobres, na segunda com a classe média
empobrecida. Os dados foram analisados por meio da técnica da análise temática. Os resultados mostram que os significados atribuídos ao envelhecimento/velhice não
são os mesmos para os familiares e para os idosos. Os primeiros mencionam a experiência de vida como um aspecto positivo do envelhecimento, entretanto citam a
presença de doenças e a perda da capacidade funcional gerando dependência como fatores negativos e que dificultam o cuidado. Os idosos não apontam fatores
positivos, como negativos citaram as doenças e as dificuldades geradas pela baixa renda econômica. Quanto às dificuldades encontradas na relação familiar, quatro
idosos referiram não haver, uma citou necessidade de paciência com netos, outro reclamou que o filho não o ouve, duas falaram da impossibilidade de ajudar a família
por limitações físicas e financeiras; dos familiares dois disseram não haver dificuldade, destoando da fala dos idosos, o que mostra que nem sempre a dificuldade
encontrada por um é sentida pelo outro; quatro falaram do medo da perda do idoso, outro citou falta de tempo para o cuidado, uma citou seu medo de envelhecer e não
ter o amparo dos filhos, preocupação que encontra respaldo no fato de abrigar em sua casa uma tia que não teve com quem contar em seu envelhecer, e mostra que no
imaginário popular os filhos devem cuidar dos pais. Grande parte dos familiares encaram o envelhecimento como algo natural, inerente à vida, e sentem-se bem por
estarem presentes. Outros sentem-se “fracassados” por não conseguirem ajudar, levando-se em consideração o declínio físico e funcional do idoso, que o torna
dependente deste familiar. A maioria dos idosos relatam não haver mudança na forma de tratamento dos familiares com eles devido ao envelhecimento, a não ser pela
geração mais nova, contra a qual houve até relatos de agressões físicas e/ou verbais. O conflito de idéias entre idosos e jovens apareceu por três vezes nesta questão,
corroborando com a citação acima. Vale lembrar que estes conflitos apareceram em sua maioria na classe social mais pobre. A maioria dos familiares se acha preparado
para lidar com o envelhecimento, dos que disseram que não, o disseram alegando falta de tempo, dificuldade em concordar com as idéias do idoso e medo da morte do
mesmo. Com relação à visão atual e antiga do idoso, só um disse vê-lo da mesma forma, os demais citaram como diferença as limitações físicas e doenças, que hoje o
idoso trabalha mais, que esta “mais bonzinho” e ´´mais esquecido´´. As falas, tanto de familiares quanto de idosos mostram que as dificuldades nas suas relações
referem-se mais quanto o lidar com as doenças e limitações físicas do que com o processo de envelhecimento em si. A questão financeira foi bastante citada em ambas
classes sociais, no entanto vimos que a classe mais pobre, apresenta mais dificuldade, havendo uma idosa que pede esmolas e uma familiar que é catadora de papel;
esta classe também apresenta menos informação sobre o processo de aposentadoria, estando alguns deles fora do mesmo, e ainda sendo responsável pelo sustento
da família, trabalhando no mercado informal de trabalho. Estes também se mostram mais ativos na dinâmica familiar, seja sustentando ou ajudando no sustento, seja
em afazeres domésticos e/ou cuidados com crianças. È importante relatar as poucas noções apresentadas pelos jovens sobre o envelhecimento, mostrando que o
envelhecimento, processo comum a todos que estamos vivos, é um assunto alheio às pessoas, principalmente a estes. Concluímos que a compreensão da relação
intergeracional é fundamental para prestação do cuidado de saúde aos idosos, destacamos que da mesma forma que pode gerar conflitos familiares, a presença do
idoso pode ser a solução para minimizar problemas de ordem econômica e afetiva e que ao mesmo tempo que o idoso cuida e ajuda seus familiares é cuidado e ajudado
pelos mesmos, fator mais visível nas famílias mais pobres.
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Resumo:
O transplante de órgãos e tecidos no Brasil teve início na década de 60, tendo evoluído de forma gradual com o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas,
equipamentos de suporte, métodos de determinação de histocompatibilidade entre doador e receptor, e finalmente os fármacos imunossupressores. Entretanto, a
legislação e organização do sistema de saúde com vistas a promover o acesso e divulgação desta modalidade terapêutica na sociedade brasileira é da última década.
Em 1997 foi promulgada a Lei nº 9.434 que definiu o processo de doação/transplante, onde se criou o Sistema Nacional de Transplante (SNT) e a doação presumida
(onde todo o cidadão passa a ser doador a menos que tenha declarado ser “não doador” no RG). Após grande polêmica gerada por essa lei, uma medida provisória
devolve aos cidadãos a doação consentida (só é realizada após consentimento expresso pela família) que é referendada pela Lei nº 10.211/2001, anulando a doação
presumida. Apesar de tudo isso, a doação e transplante de órgãos não têm sido tema de discussão nos espaços sociais e mesmo nos currículos da área da saúde,
havendo, portanto, muitas dúvidas e pensamentos equivocados com relação à doação/transplante de órgãos.
Este estudo está baseado na pesquisa das opiniões dos estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas e privadas sobre doação/transplante, e em
específico o desejo/vontade de ser ou não doador de órgãos e tecidos e identificar o conhecimento dos estudantes sobre: o diagnóstico de morte encefálica, legislação
do transplante no Brasil, critérios para ser doador, quais órgãos podem ser doados e os responsáveis em gerir o transplante no Brasil. Este público alvo foi escolhido
devido ao fato de que, em tese, eles já tiveram acesso às informações necessárias à formação de uma opinião em relação a diversos assuntos, dentre os quais podemos
citar a doação e o transplante de órgãos e tecidos. Estudos semelhantes mostram que: em Uppsala, Suécia, apesar de favoráveis, apenas 50% dos estudantes do ensino
médio interessam-se em doar seus próprios órgãos e 20%, o de seus pais (Sanner); em Seattle, EUA, ao realizar um estudo que avaliava o conhecimento e a opinião
também de estudantes do ensino médio quanto ao processo de doação/transplante de órgãos e tecidos, encontrou-se que mais de 50% dos estudantes não souberam
responder 13 das 16 questões da pesquisa (Spigner); em Torino, Itália, uma pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o impacto causado por programas
educacionais feitos com estudantes de ensino médio sobre o interesse destes quanto a doação de órgãos, onde 76,8% dos estudantes responderam que são favoráveis
à doação e transplante de órgãos e tecidos, e aproximadamente 98% deles apreciaram o programa educacional e sugeriram que a experiência fosse estendida a outras
escolas(Piccoli).
O estudo realizado é do tipo exploratório, descritivo e transversal sobre a opinião/conhecimento de adolescentes do último ano do ensino médio de escolas públicas e
privadas na região da subprefeitura de Vila Mariana do município de São Paulo, com relação a doação/transplante de órgãos e tecidos no Brasil. O estudo cumpre as
recomendações da Resolução 196/96, sendo este aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. A amostra foi colhida por conveniência, considerando a
vontade dos adolescentes em participar do estudo. O instrumento de pesquisa utilizado é um questionário auto-aplicável com perguntas fechadas que contemplam
aspectos da legislação e do processo de doação/transplante de órgãos e tecidos.
Os dados parciais obtidos mostram que em relação ao conhecimento sobre doação de órgãos e tecidos 98,08% sabem que a doação não é obrigatória, 94,90% que
pode ser realizada intervivos, em relação aos órgãos que podem ser doados: 91,08% respondeu coração, 98,08% rim, 77,38% fígado, 27,38% pâncreas, 65,28% córneas,
42,03% pulmão, 11,14% osso, 27,07% pele, 74,52% medula óssea, 12,73% válvulas cardíacas e 16,24% intestino. 48,08% sabem que para ser doador é preciso
comunicar a família, mas ainda assim 53,50% acredita ser necessário registrar em documento. 52,22% sabe da existência do SNT e 69,42% que o transplante é público
e gratuito. 88,53% sabe que o transplante não é a cura. Apenas 69,74% declarou ter vontade de ser doador e, somente 40,44% dos que possuem esse desejo comunicou
esse desejo à família. 69,10% afirmou que a forma mais adequada para receber as informações com relação ao transplante é sob a forma de palestras/aulas.
Os jovens necessitam de informações de forma sistemática, por meio de discussões no âmbito das atividades escolares, sendo este o desejo deles mesmos relatado
verbalmente após as discussões realizadas ao término da pesquisa em cada sala de aula para tirar dúvidas. As mensagens televisivas não atingem ao público em geral,
uma vez que apesar de os jovens demonstrarem relativo conhecimento do processo de doação/transplante, ainda não comunicam a família seu desejo de ser ou não
doador.
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Resumo:

O transplante de órgãos no Brasil é da década de 60 tendo evoluído em relação técnicas cirúrgicas, equipamentos de suporte, métodos de determinação de
histocompatibilidade entre doador e receptor, e finalmente os fármacos imunossupressores. Do ponto de vista da legislação, a regulamentação do diagnóstico da morte
encefálica (ME), no Brasil, ocorreu 1991, pelo CFM. E, somente com a Lei nº 9.434/1997, criou-se o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), e operacionalização em
1998, a estrutura foi formada pelas Centrais de Notificação, Distribuição e Captação de Órgãos e Tecidos (CNCDO), contribuindo para o desenvolvimento da atividade
de captação e transplante. A oferta de órgãos de doadores falecidos não preenche a demanda em quase todos os países que realizam transplante. A notificação da ME
é a primeira etapa na busca ativa por doadores e a participação dos profissionais de saúde responsáveis pela assistência em UTI e Pronto Socorro são determinantes
para uma doação. Esse estudo teve como objetivo avaliar as causas da não notificação de morte encefálica por parte dos profissionais da saúde das UTIs estabelecendo
uma relação entre o nível de conhecimento que esses profissionais possuem sobre a legislação que regulamenta a doação de órgãos e tecidos e o funcionamento do
SNT brasileiro. O estudo foi um survey descritivo/analítico sobre o conhecimento e a opinião de médicos e enfermeiras que atuam em UTI sobre a doação e transplante
de órgãos no Brasil, tendo a Bioética como referencial teórico, aprovado pelo CEP, segundo a Resolução 196/96. A população foi constituída por profissionais de saúde
que atuam em UTI/PS dos hospitais integrantes da OPO-EPM, num total de 18 enfermeiros e 22 médicos. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas
fechadas sobre o processo de captação de órgãos, tendo por base a legislação brasileira (Leis nº 9.434/97 e 10.211/01). Os resultados foram: 100% dos profissionais
dizem ter conhecimento sobre transplante; 77,7% dos enfermeiros e 81,8% dos médicos sabem que é necessário comunicar a família a decisão da doação, mas 33,3%
dos enfermeiros e 13,63% dos médicos acham que deve registrar em Carteira, também 5,5% dos enfermeiros e 4,5% dos médicos acham que é necessário declarar
em cartório, 5,5% dos enfermeiros e 4,5% dos médicos que é necessário cadastro em instituições de transplantes, e 11,1% dos enfermeiros acham que a doação no
Brasil é obrigatória. E, 88,8% dos enfermeiros e 86,3% dos médicos sabem que existe SNT; 100% sabem que os seguintes órgãos podem ser doados: coração, rim,
fígado e córnea; e dos seguintes órgãos os enfermeiros sabem que podem ser doados: pâncreas 88,8%, válvulas cardíacas 22,2%, osso 72,2%, pele 100%, pulmão
72,2%, medula óssea 72,2% e intestino 22,2%; já os médicos: pâncreas 95,4%, válvulas cardíacas 68,1%, osso 86,3%, pele 90,9%, pulmão 100%, medula óssea 86,3%
e intestino 59,09. 100% sabem que é necessário ME para ser doador; 83,3% dos enfermeiros e 86,35% dos médicos saberiam como notificar, 100% dos médicos e
94,4% dos enfermeiros sabem o que é ME; 88,8% dos enfermeiros e 90,9% dos médicos sabem que é necessário dois médicos, sendo um neurologista, e não
participantes da equipe de captação para o diagnóstico de ME; nenhum dos profissionais sabem corretamente quais são os elementos do exame clínico e de imagem
para o diagnóstico de ME; 61,1% dos enfermeiros e 72,7% dos médicos sabem que a ME é de notificação compulsória, sendo que 55,5% dos enfermeiros e 86,6% dos
médicos sabem que é da responsabilidade do médico, enfermeiro ou diretor clinico a notificação. Entretanto, somente 11,1% dos enfermeiros e 36,3% dos médicos já
notificou ME. Concluo que os resultados obtidos mostram que os profissionais têm conhecimento relativo sobre doação e transplante de órgãos e tecidos, mas ainda
assim não notificam os potenciais doadores. Apesar de 100% dos profissionais relatarem possuir conhecimento em relação à doação e transplante de órgãos e tecidos
no Brasil muitos deles demonstraram não ter informações suficientes sobre quais os órgãos que podem ser doados e sobre a legislação (por exemplo 11,1% dos
enfermeiros acredita que a doação é obrigatória no Brasil). Esses dados nos levam a pensar na importância da realização da reciclagem de conhecimentos nessa área,
já que esse campo evolui de forma gradativa, e para um melhor desempenho do processo doação/transplante é necessário que haja um acompanhamento desse
crescimento pelos profissionais de saúde.
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Resumo:
INTRODUÇÃO:A Síndrome Pós-Pólio é um conjunto de sintomas e manifestações neuromusculares que resultam em uma nova perda funcional em indivíduos que
tiveram um histórico de poliomielite aguda. Esta perda funcional pode ocorrer após um longo período de estabilidade de 10 a 40 anos. O quadro clínico da Síndrome
Pós-Pólio é caracterizado por fadiga, nova fraqueza muscular, nova atrofia, dores musculares e articulares, intolerância ao frio, dificuldades respiratórias e na deglutição,
distúrbios do sono. Entre as teorias desenvolvidas para explicar a Síndrome Pós-Pólio, a mais aceita propõe a adaptação compensatória após a falência e morte da
unidade motora durante a poliomielite aguda. Visto que o número de sobreviventes da pólio que ainda vai apresentar os efeitos tardios está crescendo, é importante que
o enfermeiro esteja preparado para identificar sinais e sintomas e fazer o diagnóstico de Enfermagem corretamente, além de prestar os devidos cuidados no caso de
pacientes mais graves que possam apresentar dificuldade respiratória ou necessitem ser submetidos à cirurgia. Os sobreviventes da pólio devem diminuir o excesso de
uso dos nervos prejudicados, dos músculos enfraquecidos e das articulações sobrecarregadas. Devem basicamente conservar energia, andando menos, parando de
exercer uma atividade antes ou assim que os sintomas começarem a aparecer, e planejar cada período do dia. Para atingir o objetivo principal do trabalho proposto,
foram estabelecidas as seguintes metas:1.Detectar os problemas de Enfermagem mais comuns nos sobreviventes da poliomielite; 2.Elaboração de um manual de
orientação destinado aos pacientes;3.Verificar o impacto das orientações de Enfermagem na qualidade de vida de pacientes com Síndrome Pós-Pólio.
CASUÍSTICA:Quarenta pacientes sobreviventes da poliomielite que apresentam nova fraqueza muscular e outros sintomas que possam ser inclusos na Síndrome PósPólio. Os pacientes são encaminhados do ambulatório do Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares da UNIFESP-EPM, sem exclusão por idade e sexo.
METODOLOGIA:Para as atividades propostas foram utilizados os seguintes métodos:
Coleta de dados (anamnese e exame físico).
Estabelecer diagnósticos de enfermagem por meio da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).
Questionário de qualidade de vida -Mc Gill Quality of Life Questionnaire- O questionário será utilizado novamente após a avaliação final do paciente e mostrará a
resolutividade da intervenção proposta através do manual de orientações de enfermagem.
Estatística:
1.Análise descritiva dos dados, cálculo das médias, desvios padrão, medianas e distância K-S (teste de normalidade);
2.Correlação entre as variáveis (Pearson e Spearmen);
3.Estudo comparativo da qualidade de vida antes e após o emprego do manual de orientações de enfermagem, através do teste T student;
4.Consideramos o valor p < 0,05.
Planejamento das orientações que serão propostas.
Implementação: período em que será realizada a proposta de intervenção de enfermagem por meio da aplicação das orientações do manual aos pacientes.
RESULTADOS:Foram entrevistados 30 pacientes com Síndrome Pós-Pólio encaminhados do Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares da UNIFESP-EPM.
Dentre esses 30 pacientes, havia 16 homens e 14 mulheres.A idade dos pacientes variou de 33 a 63 anos e a média de idade foi 44,8±8,1.Segundo a ordem de
freqüência, os diagnósticos de enfermagem encontrados são: Mobilidade física prejudicada-membros inferiores 100,0%; Dor crônica 93,3%; Fadiga 86,7%; Disfunção
neurovascular periférica–intolerância ao frio 80,0%; Ansiedade 76,7%; Mobilidade física prejudicada– membros superiores–73,3%; Integridade tissular prejudicada–
músculo–70,0%; Padrão de sono perturbado 7,0%; Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais 60,0%; Padrão Respiratório Ineficaz 60,0%;
Disfunção nervosa periférica 53,3%; Intolerância à atividade 50,0% Memória prejudicada 46,7%; Mobilidade física prejudicada–tronco–43,3%; Disfunção vascular
periférica 40,0%; Tristeza crônica 40,0%; Deglutição prejudicada 30,0%; Integridade tissular prejudicada–pele–20,0%; Retenção urinária 20,0%; Constipação 20,0%;
Integridade tissular prejudicada–articulação 16,7%; Padrões de sexualidade alterados–libido 16,7%; Interação social prejudicada 16,7%; Nutrição desequilibrada: menos
do que as necessidades corporais 13,3%; Déficit no autocuidado 10,0%; Infecção urinária 6,7%; Infecção genital 6,7%; Padrões de sexualidade alterados–disfunção
erétil 30,0% dos homens.
CONCLUSÕES:Grande parte dos sobreviventes da pólio está entre os 45-60 anos de idade. Na amostra estudada, a idade dos pacientes variou de 33 a 63 anos, sendo
a média da idade de 44,8 ± 8,1 anos.
A partir dos resultados obtidos, foi possível direcionar os cuidados que devem ser implementados com maior urgência através do manual de orientações, para que ocorra
melhora na qualidade de vida dos pacientes com Síndrome Pós-Pólio.
A partir do resultados obtidos, pode-se dar continuidade ao trabalho, verificando o impacto das orientações de enfermagem na qualidade de vida dos pacientes através
do manual.
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Resumo:

Este estudo objetivou verificar a influência de um programa educacional na redução de erros de medicação, em três unidades de pediatria de um hospital universitário.
Devido ao tipo de estudo implementado, análise de registros dos prontuários dos pacientes, os erros de medicação identificados podem representar erros propriamente
ditos ou ainda, configurar erros de documentação, caracterizados por falhas cometidas durante o registro do processo de atendimento mas, que podem não ter
comprometido a segurança dos pacientes submetidos à terapia medicamentosa. Foram utilizados como controle, a fim de constatar a influência do programa de educação,
os tipos e as freqüências dos erros de medicação identificados em estudo retrospectivo realizado nas unidades investigadas, sendo que, tais tipos de erros nortearam a
elaboração e a implementação do programa de educação desenvolvido. [1] Para essa intervenção educacional, além de aulas teóricas ministradas aos profissionais da
enfermagem, foi desenvolvido e entregue aos participantes um algoritmo de prevenção de erros de medicação e de documentação desse processo assistencial pela
equipe de enfermagem, sendo que, no verso desse instrumento, descreveu-se um passo-a-passo para sua implementação. Após a obtenção de parecer positivo para
realização da pesquisa, conferido pelo comitê de ética da instituição sob número 1203/04, implementou-se o programa de educação e posteriormente realizou-se análise
dos prontuários dos pacientes no mesmo período (um mês) e com o instrumento de registro do estudo, cujos dados foram utilizados como controle. [1] Ao final da coleta
de dados foram analisadas 560 prescrições médicas contidas nos prontuários de 77 crianças, sendo 33 (42,8%) internadas na unidade de cirurgia, 28 (36,4%) na unidade
de infectologia e 16 (20,8%) na unidade de cuidados intensivos. Foram verificadas 8550 doses de fármacos ou soluções prescritas, sendo 5077 (65,6%) na unidade de
cuidados intensivos, 2089 (21,3%) na unidade de cirurgia e 1384 (13,1%) na de infectologia, computando-se assim, número de doses por paciente por dia,
proporcionalmente maior (10,6 doses/criança/dia) na unidade de cuidados intensivos, seguida da cirurgia (2,1 doses/criança/dia) e infectologia pediátrica (1,6
doses/criança/dia). Destas 8550 doses, em 1498 (17,5%) foram constatados erros de medicação ou de documentação de enfermagem. Comparando-se estes resultados
com os da pesquisa anteriormente realizada, verificou-se proporção similar de erros de medicação, pois de 8152 registros de doses de fármacos ou soluções prescritas
em 1717 (21,1%) havia erros. Pôde-se observar diferenças quanto a freqüência de erros, segundo a classificação em tipos de erros de medicação, entre o estudo
realizado antes da intervenção educacional e após, identificando-se respectivamente, omissão de dose ou do registro de execução da dose (antes 75,7% e após 41,5%);
medicação prescrita pelo médico e registrada como suspensa pela enfermagem (10,3% e 20,0%); medicação suspensa pelo médico e não registrada como suspensa
pela enfermagem (6,9% e 0,7%); medicação não administrada por falta do medicamento na farmácia (2,3% e 12,7%); hora errada (2,2% e 0,6%); droga errada (0,5% e
0,1%); medicação preparada mas não checada (0,3 e 1,7%); medicação prescrita e não administrada por falta da via de acesso (0,3% e 2,5%); via não identificada (0,3%
e 0,1%); duração da administração errada (0,3% e 15,7%); administração de medicamento não prescrito (0,2% e 3,6%); via errada (0,2% e 0,7%) e outros erros (0,6% e
0,1%). Com relação a ocorrência de erros, segundo a unidade de internação, obteve-se que, proporcionalmente ao número de doses administradas, as falhas foram
mais presentes na infectologia (25,0%), seguida da cirurgia (24,2%) e unidade de cuidados intensivos (12,7%). Concluiu-se portanto, que a estratégia de educação
implementada proporcionou pequena redução no número de erros verificados, contudo observou-se alteração nas freqüências dos tipos de erros de medicação, ou de
documentação, antes e após a intervenção.
[1] Melo, L.R.; Pedreira, M.L.G. Erros de Medicação em Pediatria: Análise da documentação de Enfermagem no prontuário do paciente. Anais do XII Congresso de
Iniciação Científica, São Paulo, 2004. p:94.
Participantes:

Tatiana Inglez Yamanaka, Mavilde da L. G. Pedreira

Título:

Liderança transformadora: um estudo com enfermeiros de um hospital universitário.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Mendes, D.T.; Cunha, I.C.K.O.
Dárcio Tadeu Mendes
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha - UNIFESP - Enfermagem / Administração Aplicada à Enfermagem e Saúde Pública

Resumo:

INTRODUÇÃO: Ao longo de vários anos, o processo de liderança vem sendo discutido, na tentativa de relacionar características dos diversos tipos de líderes, suas
habilidades, estilos de comportamento e aspectos situacionais que podem intervir nesse processo. Na área da saúde, a rápida mudança no ambiente do cuidado e o
crescimento da prática de enfermagem demandam inovações de liderança para o serviço de enfermagem. Neste sentido, caminhando através das teorias da liderança,
ancoramos na chamada liderança transformacional, por considerá- la o novo paradigma do terceiro milênio. A liderança transformacional não é só uma renovação na
administração contemporânea, mas também um estilo de liderança voltado para a qualidade; no caso da enfermagem, para a qualidade da assistência prestada.
OBJETIVOS: Conhecer a atuação do enfermeiro- líder em sua unidade de trabalho em um hospital universitário; Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre
liderança transformacional; Identificar habilidades e/ ou características dos enfermeiros que se relacionam à liderança transformacional. METODOLOGIA: Tratou-se de
um estudo quantitativo de caráter exploratório desenvolvido em um hospital escola, na cidade de São Paulo, onde a população estudada foi 20% do total do quadro de
enfermeiros do hospital (81 enfermeiros) responsáveis pelas unidades de internação do hospital, distribuídos nos três turnos de plantão .O instrumento de pesquisa foi
um questionário elaborado com base nos estudos de SIMÕES (2001), que teve como eixo temático “o desafio da liderança para o enfermeiro”.O instrumento abordou
dados de identificação do enfermeiro, os aspectos voltados ao estilo de liderança do enfermeiro na unidade, características do enfermeiro que se relacionam com as
novas tendências de liderança, conhecimento do enfermeiro acerca dessas novas tendências e o desafio de se tornar líder neste novo contexto. O questionário utilizado
constou de 20 questões, sendo 6 de identificação e 14 relativos à liderança.
Os dados foram analisados e tabulados em índices percentuais simples e apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. ANÁLISE E DISCUSSÃO: A análise da
atuação dos 81 enfermeiros estudados aponta para um grupo de enfermeiros que acreditam que a liderança transformadora tem grande aplicabilidade na área da
enfermagem (78%), além de julgarem, em sua maioria ( 94%) que os efeitos desta nova abordagem de liderança gerariam uma maior motivação e qualidade na assistência
prestada ao cliente e que sua adaptação, enquanto profissional, à esta nova tendência se daria facilmente (93%) . Além disso,94% dos enfermeiros estudados já teve
alguma informação que reportasse o tema liderança transformacional.O estudo demonstra ainda que a atuação do enfermeiro em sua unidade de trabalho se dá
juntamente com a participação da equipe, e que o alcance do sucesso em sua unidade de trabalho depende da colaboração da mesma.
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Resumo:

O respeito à autonomia do indivíduo é um dos pontos básicos em que se deve fundamentar toda a relação entre os seres humanos¹. A criança é um ser em crescimento
e desenvolvimento que só atinge as competências necessárias para o exercício da sua autonomia de forma plena, a partir dos 15 anos, segundo a teoria de Piaget. Para
que alcance o pleno desenvolvimento da autonomia, a criança deve receber ajuda da família e dos adultos que a cercam durante esse processo. No contexto da doença
e hospitalização a criança torna-se passiva, deprimida, assustada e se sente vulnerável¹. Quando ela consegue expor seus sentimentos e desejos, sendo ouvida em
suas necessidades, sente-se mais segura, pois tem garantido seu direito de escolha². A enfermeira pode e deve ajudá-la nesse momento, permitindo que participe no
processo de decisão, de acordo com sua maturidade. Nos questionamos como a enfermeira realiza, percebe e trabalha com a necessidade de desenvolver a autonomia
da criança durante a hospitalização, e como age para ajudá-la a conquistar esse direito na sua prática clínica. Buscando respostas para esses questionamentos
realizamos um estudo cujo objetivo foi conhecer como a enfermeira trabalha a questão do desenvolvimento da autonomia da criança hospitalizada, durante a realização
de procedimentos. Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa³. A coleta de dados foi realizada por meio de observação participante e entrevista semiestruturada com sete enfermeiras de uma Unidade de Internação Pediátrica, de um hospital público de ensino, na cidade de São Paulo, após aprovação pelo Comitê de
Ética da Universidade (n 1012/2004). A análise qualitativa de conteúdo³ realizada permitiu ampliar a compreensão sobre a interação da enfermeira com a criança, durante
a realização de procedimentos, com enfoque na questão da autonomia da criança. Ao interagir com a criança, a enfermeira se depara com situações de recusa ao
procedimento, que despertam na mesma sentimentos, pensamentos e ações com base em experiências anteriores, conhecimento teórico, crenças e valores profissionais.
A enfermeira acredita que para cuidar da criança hospitalizada é preciso compreendê-la em suas necessidades. O tema acreditando no potencial da criança, evidencia
que a enfermeira considera as demandas da criança que devem ser atendidas pelo profissional durante a realização dos cuidados, como: precisando ser preparada para
os procedimentos, ser ouvida em suas dúvidas, extravasar emoções, ser considerada, e que cabe à enfermeira o papel de atendê-las. Ao mesmo tempo, a enfermeira
revela que se sente pressionada diante da necessidade de realizar o procedimento, mesmo quando vivencia situações de conflito, como as geradas pela recusa da
criança. Nessa situação, age considerando a criança incapaz, quando realiza o procedimento sem considerar a opinião da criança e não permitindo sua participação.
Esses aspectos foram amplamente evidenciados durante a fase de observação na unidade. Percebemos que, mesmo acreditando que a criança deva ser ouvida durante
os cuidados, em sua prática clínica, nem sempre a enfermeira consegue aplicar esses conceitos. Desta forma, realiza os procedimentos sem considerar as opiniões e
valores da criança. Observamos que há uma distância entre o discurso e a prática do profissional, revelando que em situações de conflito, este age de maneira impositiva,
não permitindo a participação da criança. Outro aspecto identificado foi que a enfermeira com tempo de formação inferior a cinco anos, revela maior propensão para
cuidar da criança contemplando-a de maneira holística, ouvindo-a e dando oportunidade para fazer escolhas, mesmo em situações de conflito, o que talvez seja reflexo
das mudanças que vêm ocorrendo na formação deste profissional. Este estudo evidenciou que não tem sido dada oportunidade à criança para desenvolver sua
autonomia, em decorrência de crenças limitadoras da enfermeira. Porém, há, ainda, muitas lacunas no conhecimento que precisam ser mais bem compreendidas, sendo
necessária a realização de outros estudos, a fim de ampliar a compreensão desta temática, que contribuam para sensibilizar os profissionais de enfermagem acerca da
importância da participação da criança nas tomadas de decisão.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Resumo:

Com o desenvolvimento tecnológico e o advento da ultra-sonografia de alta resolução, os pais puderam estabelecer um contato mais íntimo com a criança, visualizando
sua formação, seus movimentos e atitudes. Autoridades brasileira também favorecerem um contato precoce e a relação afetiva entre eles, através da implantação do
alojamento conjunto com a resolução SS-150 de 1988. Todavia a visita do pai a seus filhos no alojamento conjunto utilizado como campo de estágio, continua restrita ao
horário estabelecido pelo hospital. Sendo assim, com a finalidade de contribuir com a formação do aluno no sentido de ampliar sua percepção e compreensão sobre as
interações da família com o recém-nascido, bem como contribuir para a melhoria da qualidade assistencial, este estudo tem por objetivos: 1º Conhecer a percepção dos
pais quanto as interações que estabelecem com seus filhos e 2º Identificar os aspectos relacionais que facilitam as interações da mãe e do pai, durante a permanência
no hospital. O estudo foi de caráter quantitativo, com a realização de entrevistas com questões semi-estruturadas, entre janeiro e abril de 2005, sendo feito logo após,
criteriosa leitura dos depoimentos, permitindo o agrupamento de algumas respostas, que apresentavam similaridade, as quais foram quantificadas pela freqüência de
aparição. Participaram do estudo 7 mães e 2 pais, que estavam com seus filhos respectivamente, no alojamento conjunto. Observou-se, contemplando os objetivos do
estudo que:
As percepções maternas quanto as interações que estabelecem com seus filhos foram mais abrangentes que as percepções paternas, mostrando a forte
influência biopsico-social e cultural entre mãe-filho, quais sejam: Durante o evoluir da gestação - acariciando o ventre; conversando com o filho sobre suas expectativas;
afagando o filho logo após o parto; realizando cuidados diretos ao filho; amamentando e mantendo o toque, comunicação visual e verbal contínua durante a hospitalização,
estreitando o vínculo e o apego. Os pais limitaram-se apenas à comunicação visual e verbal com seus filhos, pela pouca permanência no alojamento conjunto.
Os aspectos relacionais identificados e que permearam as interações de pais e mães durante a hospitalização foram categorizados em 4 grupos, quais
sejam: 1º (toque, afago contínuo), 2º (cuidados diretos ao recém-nascido), 3º ( amamentação), 4º (apego) e 5º (comunicação visual e verbal com o recém-nascido). As
mães em sua totalidade vivenciaram todos os aspectos, em detrimento dos pais que limitaram-se apenas na comunicação visual e verbal com os seus filhos.
Outros achados também foram incluidos a fim de obter uma maior compreensão das percepções materna e paternas, quais sejam:
Durante o recebimento da confirmação da gravidez, a maioria 40% de mães e pais sentiram-se surpresos por não terem planejado a gravidez e também
preocupados com o sustento da família
A quase totalidade de pais e mães não possuíam o 1º grau completo, havendo um pai analfabeto
A maioria das mães, bem como dos pais 100% não soube referir a idade gestacional ou o mês que sentiram seu filho pela primeira vez, notando apenas o
aumento da circunferência abdominal
A maioria das mães 85,8% viu o filho pela primeira vez no Centro Obstétrico, exceto uma que valorizou a ultra-sonografia no 4º mês de gestação. Quanto
aos pais, os relatos foram no centro-obstétrico e quarto, nesse último denotando a não presença do pai no momento do nascimento de seu filho. Quanto a experiência
obtida em Centro Obstétrico 28,5% das respostas maternas referem-se ao desconforto da amniotomia e as demais quanto as fortes dores no trabalho de parto. Todas
essas experiências negativas foram compensadas com o nascimento dos filhos
Diante das dificuldades e limitações apresentadas pelos pais neste estudo, torna-se necessário investir em uma educação permanente para que profissionais preparados
possam auxiliar e estimular interações mais próximas não apenas das mães , mas principalmente dos pais com seus filhos, desde o pré-natal até o período do puerpério,
em alojamento conjunto. Rotinas e normas hospitalares devem ser revisadas visando a não restrição de tempo para pais, favorecendo assim um melhor relacionamento
familiar.
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Resumo:

A adolescência é o período de crescimento que se inicia fisicamente com a puberdade, onde se constata modificações anatômicas e fisiológicas, responsáveis pela
maturação sexual. O exercício da sexualidade nesta fase pode ser uma fonte de imenso prazer e de expressão de sentimentos profundos, porém também pode ser
acompanhada de práticas inconseqüentes e inseguras trazendo como resultado a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Este estudo do tipo descritivo e
transversal teve como objetivos: identificar o perfil sócio-demográfico, obstétrico e ginecológico de adolescentes grávidas; conhecer as razões para a ocorrência da
gravidez e oferecer subsídios a programas de educação em saúde voltados para as necessidades sexuais e reprodutivas dos adolescentes. A amostra foi composta por
cinqüenta adolescentes grávidas (10 a 19 anos), matriculadas no ambulatório de pré-natal da Universidade Federal de São Paulo, entrevistadas no período de agosto
de 2004 a abril de 2005 após o projeto de pesquisa ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Os resultados revelam que as jovens tinham em
média 16,5 anos, 50,0% eram unidas a um companheiro, legalmente ou não e 50,0% solteiras. Possuíam o ensino médio completo 18,0%, incompleto 42,0% e 40,0% o
fundamental incompleto. A menarca ocorreu aos 12,1 anos e a sexarca aos 14,5. A grande maioria (86,0%) teve até 2 parceiros sexuais e estava na primeira gravidez
(92,0%). A totalidade das respondentes referiu conhecer os métodos para a prevenção da gravidez, dentre eles os mais citados foram: o preservativo masculino (98,0%),
o anticoncepcional oral (96,0%), o injetável (24,0%) e o DIU (22,0%) dentre outros, sendo a fonte de obtenção da informação a escola, mãe, amigos, televisão, livros,
revistas e profissionais de saúde. Para as jovens, cabe a ambos, homem e mulher a prevenção da gravidez, sendo que na primeira relação sexual 36,0% não utilizou
nenhum método. A razão para a ocorrência da gravidez atual recai sobre fatores relacionados ao descuido, a instabilidade e a falta de informação correta no uso dos
métodos contraceptivos, a pouca importância a eles atribuída, a não participação do parceiro na prevenção e por fim ao desejo da gravidez. Os resultados reforçam a
conclusão sobre a importância de programas de saúde sexual e reprodutiva que englobem especialmente a educação e a orientação dos jovens a fim de garantir o
exercício da sexualidade de modo seguro e responsável.
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Resumo:
Este estudo visa conhecer e comparar o conhecimento de adolescentes do sexo masculino e feminino sobre DST/AIDS. Trata-se de um estudo descritivo realizado no
período de março de 2002 a junho de 2004, com enfoque nas seguintes categorias: aspectos gerais das DST, conhecimento sobre Sífilis, Gonorréia, Herpes Genital,
Condiloma Acuminado e AIDS. Foi realizado junto a 1087 adolescentes, 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino, em duas instituições de educação na zona sul
da cidade de São Paulo e três instituições de educação do Município da Estância Turística de Embu. Utilizamos um questionário estruturado de múltipla escolha. Os
resultados mostram que: quanto a forma de prevenção 92% ( ) e 78% ( ) referem utilizar condom, enquanto 42% ( ) e 43% ( ) responderam lavar os genitais após
relação sexual; 75% ( ) e 52% ( ) citaram a televisão como fonte para obtenção de informações; quanto ao conhecimento das DST (formas de transmissão, sinais e
sintomas, agente etiológico), e demonstram ter pouca informação; com relação à cura das DST, 57% ( ) e 71% ( ) referem não ter conhecimento, sendo que 5% ( )
e 6% ( ) acham que AIDS tem cura. De forma geral, pudemos concluir que as garotas estão mais esclarecidas em relação à temática que os rapazes.
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Resumo:

Introdução: A tricotomia consiste na raspagem pré-operatória dos pêlos de uma região do corpo. A remoção dos pêlos no local operatório está relacionada com a redução
de infecção decorrente da presença de patógenos e por auxiliar na visualização do local e técnica utilizada. Em pacientes com patologias neurocirúrgicas, a tricotomia
do couro cabeludo é freqüentemente realizada no centro-cirúrgico antes do início da cirurgia. Objetivos: O estudo teve como objetivo avaliar os tipos de tricotomia
realizados no couro cabeludo no pré-operatório de cirurgias intracranianas e relacionar os tipos de tricotomia com as alterações da auto-estima do paciente no pósoperatório. Metodologia: Estudo prospectivo realizado na Unidade de Neurocirurgia do Hospital São Paulo, no período de agosto de 2004 a maio de 2005. Os pacientes
incluídos tinham idade igual ou superior a 18 anos internados na unidade para cirurgia eletiva. Os pacientes excluídos foram que evoluíram com alteração do nível de
consciência no pós-operatório e pacientes anteriormente submetidos a cirurgias intracranianas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP
e os pacientes incluídos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os tipos de tricotomia do couro cabeludo foram avaliados a partir do 2º dia de pósoperatório e classificadas em: faixa, hemicraniana, bicoronal, total e occipital. O paciente respondia um questionário sobre a alteração da auto-estima causada pela
tricotomia, tais como: insegurança, depressão, interação social, vergonha, e autoconfiança. Resultados: Neste estudo foram incluídos 30 pacientes, sendo 19 (63,3%)
do sexo feminino e 11 (36,7%) do sexo masculino. A idade mediana foi de 46 anos, variando de 24 a 67 anos. Os diagnósticos cirúrgicos foram: 17 (56,7%) de exérese
de tumores supratentoriais, 9 (30%) de clipagem de aneurismas cerebrais, 3 (10%) de exérese de tumores infratentoriais e 1 (3,3%) correção de malformação de Arnold
Chiari. Em relação aos tipos de tricotomia realizadas, 22 (73,3%) foram do tipo em faixa, 3 (10%) em região occipital, 2 (6,7%) do tipo bicoronal, 2 (6,7%) total e 1 (3,3%)
do tipo hemicraniana. Do total de pacientes avaliados, 14 (46,7%) pacientes relataram que a tricotomia afetou a auto-estima. As alterações da auto-estima relacionadas
à tricotomia foram: 18 (60%) pacientes sentiram-se menos atraentes, 13 (43,3%) pacientes relataram sentimento de insegurança, 6 (20%) relataram alteração na relação
social, 11 (36,7%) sentiram vergonha, 2 (6,6%) relataram diminuição da autoconfiança, porém nenhum dos pacientes apresentaram depressão. Conclusões: O tipo mais
freqüente de tricotomia utilizada em pacientes neurocirúrgicos foi em faixa e a raspagem dos cabelos afetou a auto-estima em 46,7% dos pacientes. Os sentimentos
como perda da atração, insegurança e vergonha foram os mais afetados devido à tricotomia do couro cabeludo.
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A associação das isoformas da enzima conversora de angiotensina I, em especial a isoforma de 90
kDa, considerada um possível marcador genético de hipertensão, com a desnutrição na infância e a
relação entre a expressão/síntese do marcador e a hipertensão
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Resumo:

Objetivos: Estudar a associação das isoformas da enzima conversora de angiotensina I (ECA), em especial a isoforma de 90 kDa, considerada um possível marcador
genético de hipertensão, com a desnutrição na infância, e a relação entre a expressão/síntese desse marcador e a hipertensão na infância decorrente do quadro de
desnutrição.
Métodos: Foram estudadas 23 crianças desnutridas (Peso/Idade [P/I] ou Estatura/Idade [E/I] abaixo de –1,5), tratadas no CREN (Centro de Recuperação e Educação
Nutricional - UNIFESP) e 16 controles (ambos P/I e E/I entre -1,0 e 2), provenientes da Escola Paulistinha, ligada à UNIFESP. Dessas crianças, 21 eram do sexo
masculino e 18 do sexo feminino. A idade média das crianças do primeiro grupo foi de 5,2 ± 1,2 anos e do segundo grupo foi de 4,8 ± 1,3 anos. Foram aferidos peso,
altura e a pressão arterial das crianças e coletadas amostras de urina para dosagem da atividade da ECA, creatinina urinária e microalbuminúria. A partir do gráfico de
crescimento em relação à idade, sexo e estatura, as crianças foram classificadas de acordo com o percentil de adequação de altura. Foram cruzados os resultados
obtidos com os valores de pressão arterial referentes aos percentis 90 e 95 de pressão arterial para cada sexo e idade (“Update Second Task Force” 1987,1996) e de
acordo com o percentil de estatura. As crianças com pressão sistólica e/ou diastólica acima dos valores padrão do percentil 90 e abaixo do percentil 95 são classificadas
como em risco para vir a desenvolver hipertensão arterial enquanto que as acima do percentil 95 são classificadas como hipertensas. A atividade enzimática da ECA foi
determinada fluorimetricamente, utilizando-se Z-Phe-HL e HHL como substrato.
Resultados: A prevalência de hipertensão arterial no grupo das crianças desnutridas foi de 47% e no grupo controle foi de 37%. 30% das crianças desnutridas estão em
‘risco de hipertensão’ (pressão arterial normal alta), o que ocorre em somente 19% das crianças controle. Através da análise da atividade da ECA utilizando-se dois
substratos, pode-se observar que a razão Z-Phe-HL (substrato preferencial para a isoforma N-domínio)/ HHL (substrato preferencial para ECA somática) é maior que 1
em quase a totalidade das crianças dos grupos desnutrido e controle, sugerindo que as mesmas têm a atividade da isoforma N-domínio aumentada relacionada à
presença da isoforma de 90 kDa, considerada um possível marcador de hipertensão. Quando se analisa as crianças desnutridas e controles divididas por faixa etária (2
a 4 anos, 4 a 5 anos, 5 a 6 anos e 6 a 8 anos), tem-se que a média da razão Z-Phe-HL/ HHL é, respectivamente, de 1,99 e 1,38 para o primeiro grupo etário, 1,59 e 1,67
para o segundo grupo etário, 2,48 e 1,63 para o terceiro grupo e 2,01 e 1,70 para o último grupo. Nota-se, portanto, que ambos os grupos têm a relação Z-Phe-HL/ HHL
aumentada; entretanto, observa-se que a média dessa relação é maior nas crianças desnutridas quando comparada aos controles com as mesmas idades, exceto no
subgrupo de 4 a 5 anos.
Conclusões: Esses dados sugerem que, na urina das crianças desnutridas, a isoforma N-domínio da ECA, responsável pela inativação do vasodilatador Angiotensina 17, que contrapõe as ações da Angiotensina II, pode vir a estar diretamente relacionada à elevada prevalência de hipertensão arterial evidenciada nestas crianças.
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Resumo:

Este trabalho teve como objetivo estudar a função endotelial e os fatores de risco associados à aterosclerose no LESJ através da ultrassonografia de alta resolução da
artéria braquial e de exames laboratoriais [colesterol total e frações, triglicérides, glicemia de jejum, uréia, creatinina, anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina (IgG
e IgM), anticorpo antinuclear (AAN), anti-DNA, complemento e homocisteína sérica]. Foram avaliados 34 pacientes que preenchiam os critérios de classificação para
LES (TAN, 1982), com idade de início da doença de 10 a 18 anos. O grupo controle foi constituído por 27 adolescentes saudáveis, sem doenças agudas ou crônicas,
pareados com os pacientes para idade, sexo e presença de menarca. Os valores de colesterol total, VLDL-colesterol, triglicérides e homocisteína foram mais elevados
nos pacientes do que nos controles (p=0,02, p=0,007, p=0,007 e p<0,0001 respectivamente). Em relação aos parâmetros ultrassonográficos houve uma tendência para
um menor fluxo e dilatação dependentes do endotélio (90” após a desinsuflação) dos pacientes em relação aos controles (p=0,07 e p=0,069 respectivamente). Concluímos
que os pacientes com LESJ apresentam fatores de risco importantes para doença aterosclerótica, como dislipidemia e elevado nível de homocisteína plasmática. Além
disso, os nossos resultados mostram uma tendência à disfunção endotelial nestes pacientes.
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Resumo:

Introdução:
Doadores de sangue têm representado, na maior parte dos serviços, uma importante fonte de encaminhamento de pacientes portadores de anormalidades enzimáticas
e de marcadores virais positivos, que muitas vezes podem não representar patologias que necessitem de um acompanhamento especializado. Por outro lado, o correto
esclarecimento de cada caso e as orientações pertinentes precisam ser disponibilizados a este grande contingente de indivíduos.
Método:
Foram analisados, de forma retrospectiva, os prontuários de pacientes encaminhados de bancos de sangue, após tentativa de doação, com suspeita de hepatite C.
Foram atendidos, no ambulatório da Liga de Hepatites da UNIFESP/EPM, 440 pacientes com sorologia positiva ou inconclusiva para o vírus da hepatite C (HCV) no
período compreendido entre janeiro de 1997 e dezembro de 2003. No entanto, duzentos e dois pacientes abandonaram o seguimento ambulatorial, antes de um
esclarecimento diagnóstico e serão excluídos da descrição.
Os pacientes com marcador Anti-HCV positivo ou inconclusivo encaminhados para o serviço têm seus exames repetidos e, após a confirmação dos mesmos, é realizado
o HCV- RNA por PCR. Nos casos negativos , se não houver comorbidade que possa acarretar falso negativo e o paciente apresentar aminotransferases normais, o
mesmo recebe alta por não ser portador do HCV. Pacientes com HCV-RNA negativo e ALT elevada têm o PCR repetido e a elevação da ALT é investigada.
Em casos de HCV-RNA positivo, o paciente é diagnosticado como portador do HCV e encaminhado para biópsia hepática, independente de seu nível de ALT. De acordo
com critérios histológicos - estadiamento estrutural maior ou igual a dois , e/ou atividade peri-portal maior ou igual a dois - o paciente é encaminhado para tratamento
com interferon convencional e ribavirina. A partir de novembro de 2003, o centro de referência deste serviço disponibilizou interferon peguilado para os pacientes com
genótipo 1, e a genotipagem antecede a escolha do tratamento, desde então. Os pacientes que não preenchem critérios histológicos para tratamento, são encaminhados
ao ambulatório geral, do setor de hepatites da disciplina de Gastroenterologia da UNIFESP/EPM, para seguimento.
Resultados:
Os pacientes com o marcador Anti-HCV positivo no exame realizado no serviço, bem como HCV-RNA positivo por PCR foram analisados segundo as seguintes
características: sexo, idade, data da primeira consulta, antecedentes parenterais, consumo de álcool, índice de massa corporal, níveis de ALT, realização de biópsia e
destino após diagnóstico.
Observou-se entre os 99 (41,5%) pacientes com PCR positivo que 64 pacientes (64,6%) eram do sexo masculino e 35 (35,4%) do sexo feminino. A média de idade foi
de 37 anos com DP= 11,10. A maioria dos pacientes (49,5%) procurou o serviço entre 2000 e 2002. Apenas 26 pacientes apresentavam risco parenteral para aquisição
do HCV: sete (7,1%) com história de uso de drogas injetáveis e dezenove (19,2%) submetidos a transfusão sanguínea. Cerca de 18 pacientes (18,2%) consumiam mais
de 20g de álcool por dia. Entre os pacientes que tinham o cálculo do IMC disponível (n = 94) a maioria tinha IMC normal (n = 41; 43,6%), trinta e cinco (37,2%)
apresentavam sobrepeso, dezesseis (17%) eram obesos e apenas um (0,1%) era obeso mórbido. Entre os 82 pacientes que apresentavam níveis de ALT disponíveis,
observou-se que 47 pacientes (57,3%) apresentaram níveis de ALT menores que uma vez e meia o limite superior da normalidade (LSN) e 35 (42,6%), níveis maiores
ou iguais a uma vez e meia o LSN.
Dentre os 88 pacientes submetidos a biópsia hepática, a maioria deles (n = 43; 61,4%) apresentou estadiamento maior ou igual a 2 ou atividade periportal também maior
ou igual a 2. Estes tiveram os seguintes destinos: trinta e seis (83,7%) estão em tratamento e 7 (16,3%) estão ainda em investigação, aguardando genotipagem.
Conclusão:
Apesar de advertidos na época da doação de sangue, grande parte dos pacientes com suspeita de hepatite C (46%), abandona o serviço de referência antes do
esclarecimento diagnóstico. Dentre os pacientes que seguem em investigação, 41,5% são portadores do HCV e a maioria deles (61,4%) necessita de tratamento.
Participantes:

Fernanda Caruso Forunato Freire, Janaina Luz Narciso, Roberto J. Carvalho Filho

Título:

Análise do esfeito da aplicação do gelo na dor muscular de início tardio

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Velloni, F.G.; Gaeta, P.; Angeli, G.
Fernanda Garozzo Velloni
Turibio Leite de Barros Neto - UNIFESP - Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina

Resumo:
A realização de exercícios excêntricos, com intensidade entre moderada e alta, podem resultar em dor muscular após o exercício, acompanhada de uma resposta
inflamatória, caracterizando um quadro conhecido como DELAYED ONSET MUSCLE SORENESS (DOMS). A DOMS normalmente aumenta a sua intensidade nas
primeiras 24 horas após o exercício, sendo que seus picos acontecem entre 24-72 horas, desaparecendo em até 5-7 dias após o exercício. A DOMS pode ser quantificada
através da concentração plasmática de marcadores de lesão tecidual, tais como a Creatina Quinase (CK). O objetivo da crioterapia no atendimento imediato é o
resfriamento agudo do tecido musculoesquelético lesado, atenuando a resposta inflamatória e consequentemente a dor, edema e hipóxia secundária à lesão em casos
agudos, como no caso da lesão muscular causada pela prática do exercício excêntrico. Objetivo: Avaliar a eficácia da crioterapia na aceleração da melhora do quadro
clínico provocado pela lesão muscular e resposta inflamatória decorrente do exercício excêntrico. Métodos: 40 voluntários de ambos os sexos foram divididos
aleatoriamente em 2 grupos C e G, e submetidos a 4 séries de 12 repetições de exercício predominantemente excêntrico em cadeira extensora com 80% da carga
máxima. O grupo G recebeu aplicação de gelo imediatamente após o exercício durante 20 minutos na região do quadríceps femoral. O grupo C não recebeu nenhum
procedimento analgésico ou antiinflamatório para controle. A eficácia desse tratamento foi quantificada através da dosagem da enzima Creatina Quinase plasmática, da
flexibilidade e do perímetro da coxa, em cinco momentos diferentes: 7 dias antes da realização do exercício, imediatamente, 24, 48 e 72 horas após.Os resultados foram
comparados pelo teste não paramétrico de Wilcoxon Resultados: Os dois grupos apresentaram comportamento semelhante não sendo observada nenhuma diferença
entre os grupos. Os valores de CK mostraram-se elevados 24 e 48 horas após o exercício, normalizando-se 72 horas após. A percepção de dor caracterizou uma resposta
dolorosa que se mantinha até 48 horas após, de forma semelhante ao comportamento da CK . Quanto às variáveis de flexibilidade e perimetria não foram observadas
diferenças significativas em nenhum dos dois grupos. Conclusão: O processo inflamatório e o quadro de dor tardia consequente ao exercício intenso parece sofrer pouca
influência da aplicação isolada de gelo.
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Resumo:
Introdução: Estudos apontam que as características de distribuição do tipo de fibra muscular num determinado indivíduo são determinadas pelo código genético.
Entretanto, parece que alguma transformação no tipo de fibra é possível com a prática de atividade física específica. Vários estudos têm mostrado que maratonistas de
elite apresentam uma alta proporção de fibras lentas nos músculos de membros inferiores, entretanto não tem sido demonstrado que atletas com predominância de fibras
do tipo1 apresentam melhor performance muscular.
Os tipos de fibras musculares mais significantes são as do tipo1, 2A e 2B. As fibras Tipo1, também chamadas de oxidativas-lentas ou fibras de contração lenta contêm
muitas enzimas oxidativas, são envolvidas por mais capilares do que qualquer outro tipo de fibra e possuem maior concentração de mioglobina, que lhe conferem uma
grande capacidade de metabolismo aeróbico e alta resistência à fadiga. Ela possui baixa velocidade de contração, produz menor tensão específica e é mais eficiente
que a fibra rápida. As fibras rápidas por suas características são divididas em 2A e 2B. A fibra tipo 2B, também chamada de fibra glicolítica rápida ou fibra de contração
rápida, tem um número bem menor de mitocôndrias, capacidade limitada de metabolização aeróbia e menor resistência à fadiga. No entanto, essas fibras são ricas em
enzimas glicolíticas, que lhe conferem grande capacidade anaeróbia e as tornam mais rápidas porém menos eficientes, pois a intensa atividade enzimática acarreta em
maior gasto de energia por unidade de trabalho realizado e sua tensão específica também é maior que a do tipo1 e comparável com a fibra 2A. A fibra muscular do tipo
2A, também denominada fibra glicolítica oxidativa rápida, possui características intermediárias às fibras do tipo1 e 2 B. Uma característica peculiar da fibra do tipo 2A é
sua alta capacidade de adaptação, por exemplo com o treinamento de endurance essas fibras são capazes de elevar sua capacidade oxidativa a níveis muito próximos
das fibras do tipo1.
Objetivo: Avaliar as modificações morfo-histológicas e histoquímicas no músculo decorrentes de treinamento específico em corredores de alta performance, com ênfase
na composição por tipo de fibras e na capacidade adaptativa das células musculares desses atletas.
Material e Métodos: Foram incluídos neste estudo fragmentos do músculo vasto lateral, obtidos a partir de biópsias. As lâminas com os fragmentos foram submetidas às
seguintes colorações histológicas: hematoxilina e eosina (HE), tricômio de Gomori modificado (GO) e às reações histoquímicas: NADH tetrazolium redutase (NADH),
succinato desidrogenase (SDH) e adenosina trifosfatase em diferentes pH (ATPase 9,3; ATPase 4,6). As colorações HE e GO foram úteis para avaliar a arquitetura e
identificar possível necrose muscular. As reações de NADH e SDH foram utilizadas no sentido de avaliar o aspecto geral da arquitetura interna das fibras e sua atividade
oxidativa. Por fim, as reações pela ATPase (nos pH 4,6 e 9,3) foram fundamentais na determinação da distribuição dos tipos de fibras musculares e suas diversas
proporções e alterações estruturais entre os indivíduos estudados.
Resultados: Não foram identificadas alterações compatíveis com processo miopático ou neurogênico, não havia sinais de necrose ou regeneração e nem aumento de
centralização nuclear, quando comparado com indivíduos não atletas. Em todas as amostras foram observadas proliferação mitocondrial, de intensidade variável, porém
sem atingir o padrão “ragged red fibers” que indicaria proliferação tão intensa que levaria a fragmentação das fibras, comum em doenças mitocondriais. Nas reações
pelo NADH e SDH observamos aumento da atividade oxidativa, de intensidade variável correspondendo ao processo de proliferação mitocondrial já descrito. Pelas
reações de ATPase foi possível determinar a proporção entre os diversos tipos de fibras e constatou-se que em atletas a proporção de fibras musculares do tipo 1 é
bem superior ao da população não atleta, configurando um padrão de predominância de fibras lentas nesses indivíduos, assim como considerável aumento das
dimensões (área e diâmetro) das fibras individualmente.
Conclusão: A ausência de sinais de necrose ou regeneração indica que aparentemente os indivíduos não estavam expostos supertreinamento (overtraining) no período
que antecedeu a biópsia muscular. As alterações mitocondriais encontradas são decorrentes de adaptações da fibra muscular no sentido de tolerar a fadiga. O predomínio
de fibras do tipo 1 é comum nesses indivíduos e sua origem é amplamente debatida como sendo devido a alterações adaptativas ao exercício prolongado ou determinação
genética, predispondo esses indivíduos a desempenhar tal atividade; entretanto, a proporção de fibras não está relacionada ao desempenho do atleta e alguns estudos
apontam a possibilidade de alteração do tipo de fibra como adaptação ao treinamento, porém em quantidade não tão significativa a ponto de mudar a dominância no tipo
de fibra.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: É importante que a caracterização da deficiência visual/cegueira vá além da medida da acuidade visual e de outras avaliações clínicas tradicionais. A
avaliação clínica feita em ambiente clínico controlado, não é adequada para captar a implicação adversa da deficiência visual/cegueira. Para compreender totalmente o
impacto negativo da deficiência visual/cegueira nas atividades de vida diária e no bem estar mental faz-se necessária a obtenção de outras informações. Entrevistas em
populações representativas de indivíduos afetados usando um questionário padronizado fornecerão a base sobre a qual pode ser obtida uma caracterização
multidimensional das implicações causadas pela deficiência visual/cegueira no funcionamento visual e na qualidade de vida. O NEI-VFQ (Questionário de Função Visual
do “National Eye Institute”), por exemplo, foi criado para tentar suprir essas limitações, principalmente nos casos em que o paciente tem acuidade visual normal, mas
mesmo assim está insatisfeito com seu bem estar por causa da visão. A utilização de questionários vem sendo cada vez maior nas pesquisas oftalmológicas, mas ainda
muito limitada em consultas médicas.
OBJETIVO: O objetivo desta avaliação é medir as dimensões de estados de saúde relacionados à visão relatados pelo próprio indivíduo que sejam importantes para
pessoas que têm doenças/condições oculares crônicas. A avaliação inclui a influência da incapacidade e dos sintomas visuais em domínios genéricos de saúde, como
bem mental e funcionamento social, assim como domínios orientados por tarefas relacionadas ao funcionamento visual diário.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram convidados para participação desse estudo 92 pacientes com idade entre 25 e 90 anos, dos ambulatórios do Departamento de
Oftalmologia da UNIFESP, sendo 48 do sexo masculino (52.2%) e 44 do sexo feminino (47.8%).
RESULTADOS: Com relação à acuidade visual no melhor olho e com a melhor correção óptica, dos 92 participantes: 36 (39.1%) apresentaram Acuidade Visual (AV)
³20/25, 32 (34.8%) apresentaram AV £20/32 e ³20/63, 13 (14.1%) apresentaram AV £20/80 e ³20/160, 7 (7.6%) apresentaram AV £20/200 e ³20/400, 0 (0%) apresentou
AV £20/500 e ³20/1000 e 4 (4.4%) apresentaram AV <20/1000. Nos 36 participantes com AV normal ou próxima do normal no melhor olho, apenas 14 (38.9%)
classificaram sua visão usando óculos ou lentes de contato como ótima ou boa. Dos 4 indivíduos com deficiência visual grave (AV<20/1000) 1 (25%) referiu estar com a
visão boa. Por outro lado, uma pergunta mais específica como o grau de dificuldade visual em reconhecer uma pessoa conhecida a uma distância de 20 metros, dos 36
participantes com AV normal ou próxima do normal no melhor olho, 23 (63.9%) participantes relataram não ter nenhuma dificuldade e dos 4 participantes com deficiência
visual grave, todos (100%) referiram ter extrema dificuldade em reconhecer as pessoas.
CONCLUSÃO: A acuidade visual exprime a capacidade visual em situação padronizada de exame, porém com os dados acima mostram que não houve relação direta
entre a AV e a função visual auto-relatada nas respostas às questões do questionário VFQ-20, salvo em perguntas muito específicas. O questionário VFQ-20 é um
instrumento interessante para complementar a avaliação visual clínica aumentado o espectro da função visual auto-relatada pelo paciente.
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Resumo:

O diabetes melito (DM) é um dos principais problemas de saúde dos países em desenvolvimento, com alterações metabólicas que incluem dislipidemia, desequilíbrio na
hemostasia, inflamação e disfunção endotelial, todos associados ao desenvolvimento da aterosclerose. Além disso, sabe-se que a aterosclerose é uma das doenças
mais prevalentes na sociedade moderna sendo a sua forma mais comum de apresentação a doença arterial coronariana (DAC). Estima-se que a metade das mortes por
doenças cardiovasculares, cerca de 10 a 40 milhões anuais em países em desenvolvimento, seja devida à DAC. Os diabéticos freqüentemente apresentam múltiplos
fatores de risco, entre eles a hipertensão arterial e os baixos níveis de HDL-C. De fato, as principais alterações lipídicas encontradas no DM compreendem redução de
HDL-C, aumento dos triglicérides e uma predominância de partículas de LDL de padrão B, as chamadas LDLs pequenas e densas. Estas anormalidades são conhecidas
como a tríade lipídica e caracterizam não apenas o diabetes como também a Síndrome Metabólica (SM). A presença de critérios de SM parece preditora de pior
prognóstico também entre os diabéticos. A análise dos fatores de risco para a estratificação do risco cardiovascular e a avaliação da presença de critérios de SM são
procedimentos de baixo custo, simples de realizar e que podem acrescentar informações preditivas ao risco coronariano, também em diabéticos. Estudos observacionais,
como os de Framingham, mostraram a importância dos fatores de risco, seu sinergismo e permitiram a elaboração de um escore para a obtenção do risco absoluto (RA)
de eventos coronarianos. Pacientes diabéticos com infarto prévio parecem estar relacionados com um maior RA do que os diabéticos não infartados. O objetivo deste
trabalho foi o de avaliar o risco coronariano em portadores de diabetes com e sem infarto do miocárdio na população brasileira além de comparar a prevalência e o
número de componentes da SM entre os grupos. Métodos: Foram avaliados 980 relatos de casos de pacientes com DM tipo II de ambos os sexos com idades entre 35
e 80 anos, oriundos de 27 núcleos universitários, em 12 Estados brasileiros, participantes de um estudo epidemiológico nacional coordenado pela UNIFESP (GOLD –
Genetics and Outcomes on Lipids in Type 2 Diabetes). Os pacientes foram selecionados com base nos critérios diagnósticos de infarto da Organização Mundial de Saúde
e da American Diabetes Association, e foram alocados em dois grupos, um com a presença de critérios diagnósticos de infarto do miocárdio (39%) e outro sem nenhuma
manifestação clínica de aterosclerose (61%), respectivamente grupos caso e controle. Para o cálculo do escore de Framingham utilizou-se a tabela do NCEP III para
homens e mulheres; para avaliação dos critérios de SM, utilizaram-se os cinco critérios do NCEP III, bastando a presença de três para seu diagnóstico. Todos os
pacientes diabéticos receberam um ponto para o critério glicemia, e, o índice de massa corpórea acima de 30 foi utilizado como substituto do critério circunferência da
cintura. As variáveis numéricas são apresentadas como média +/- erro padrão e comparadas por teste t de Student, as categóricas comparadas por qui-quadrado. Valores
de p < 0,05 foram considerados significantes. Os programas estatísticos utilizados foram o SPSS versão 10.0 e o GraphPad Prism. Resultados: Os diabéticos
apresentaram um escore médio de 15,62 e um RA de 11%. As mulheres apresentaram maior escore comparado aos homens (17,15 +/- 0,15 vs. 13,49 +/- 0,15; p <
0,0001), entretanto, o RA foi maior nestes (16,41 +/- 0,41 vs. 7,17 +/- 0,23, p < 0,0001). Não houve diferenças no escore entre os grupos, entretanto, valores maiores
para o RA foram observados no grupo caso (13,93 +/- 0,44 vs. 9,20 +/- 0,30; p < 0,0001). Houve alta prevalência de SM entre os diabéticos (88%), sendo esta maior nos
pacientes do grupo caso (92% vs. 86%, p = 0,0065) e no sexo feminino (96% nas mulheres do grupo caso e 88% nas controle, p < 0,0001). Além disso, as mulheres do
grupo caso apresentaram maior número de critérios de SM do que aquelas do grupo controle (p=0,034). A PA >= 130 x 85 foi o componente da SM mais prevalente (99%
no grupo caso vs. 91% no controle, p < 0,0001). HDL-C baixo foi altamente prevalente entre os grupos (90% no grupo caso e 89% no controle), mas não os diferiu.
Valores de triglicérides >= 150 mg/dL ocorreram em 67% dos IM e 63% dos controles (p>0,05), enquanto o grupo controle teve maior prevalência do critério obesidade
(45% vs. 38%, p < 0,0001). Conclusões: Embora os diabéticos sejam considerados de alto risco para eventos coronarianos, a estratificação de risco nesses pacientes e
a avaliação da presença de critérios de síndrome metabólica podem ser aditivas na determinação do risco de desfechos coronarianos, além de serem métodos simples,
de baixo custo e fácil execução.
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Resumo:
A disfunção endotelial tem sido considerada um marcador precoce da aterosclerose, predizendo eventos coronarianos. Lesões vasculares ateroscleróticas causadas ao
longo do tempo por fatores de risco, como a hipertensão arterial, alteram o mecanismo de relaxamento mediado pelo óxido nítrico, que está diretamente ligado à
resistência vascular periférica. A medida da reatividade vascular é um valioso instrumento para a mensuração da função endotelial, entretanto, requer técnica e
equipamentos sofisticados, inviabilizando sua utilização rotineira. Um outro método permite a avaliação da distensibilidade vascular, sendo uma estimativa indireta da
função endotelial, de maneira não invasiva, automatizada, de fácil mensuração e baixo custo. Esse método consiste na medida da velocidade da onda de pulso (VOP).
A contração do ventrículo esquerdo e a ejeção na raiz da aorta geram uma onda de pulso, que se propaga pela rede arterial a uma velocidade finita. A velocidade de
propagação dessas ondas de um ponto para outro é a VOP, e tem como principais determinantes, as propriedades elásticas da parede arterial (espessura da parede,
lumen arterial) e as características do fluido (densidade do sangue). As ondas de pulso podem ser detectadas em vários pontos da rede arterial. A VOP está bem
estabelecida em condições basais, mas não há estudos após hiperemia reativa. Objetivos: Avaliar a presença de disfunção endotelial medida pela VOP em pacientes
sadios e portadores de hipertensão arterial leve a moderada e correlacioná-la com os fatores de risco para doença arterial coronariana. Métodos: O estudo constou de
uma visita clínica, com coleta de sangue em jejum para exames bioquímicos e realização da VOP. Foram avaliados 50 pacientes (41 com HAS, 9 controles) consecutivos,
de ambos os sexos (16 homens, 34 mulheres), com idades entre 18 e 75 anos. Para o estudo da VOP foram colocados transdutores em carótida D (proximal) e artéria
radial D (distal), acoplados a um aparelho (Complior, 6321-RO3) e a um sistema computadorizado. O transdutor detecta a movimentação do ar pela distensão arterial
durante a propagação da onda de pulso. Informa-se a distância (m) entre os dois transdutores e o aparelho detecta o tempo decorrido na propagação da onda entre os
mesmos. Com a medida da distância entre os pulsos estima-se a VOP = d (m) /t (s). Calcula-se a média das 10 melhores medidas, feitas com o paciente em decúbito
dorsal horizontal. Para a medida da VOP após hiperemia reativa insufla-se o manguito 50 mm Hg acima da PAS por 5 minutos, fazendo-se medidas durante o 1 minuto
após descompressão do manguito. 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: Os hipertensos eram mais velhos do
que os controles (58 +/- 1 vs. 38 +/- 3, p < 0,0001), apresentavam maiores valores de IMC (29 +/- 1 vs. 25 +/- 1, p=0,01) e tendência a maior circunferência da cintura
(97 +/- 2 vs. 89 +/- 4, p=0,077). Como esperado, os hipertensos apresentaram maiores valores de PAS (147 +/- 2 vs. 114 +/- 2, p < 0,0001) e PAD (91 +/- 1 vs. 76 +/- 2,
p < 0,0001) do que os controles. A VOP basal e após HR não diferiu entre os grupos, entretanto, houve associação discreta entre a VOP após HR e o gênero (r =0,345,
p=0,011), com maiores valores de VOP após HR no sexo masculino (10,0 +/- 0,3 vs. 8,9 +/- 0,3, p = 0,011). Não se observou correlação com as demais variáveis.
Conclusões: A medida automatizada da VOP poderá ser utilizada como método não invasivo de avaliação da distensibilidade vascular na prática clínica. Medidas após
hiperemia reativa devem ser comparadas a outros métodos de avaliação não invasiva da função endotelial para sua validação na prática clínica.
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Resumo:

Introdução: O termo “visão subnormal” foi criado na segunda metade do século XX e antes a maioria dos profissionais da área da saúde davam pouca atenção a este
assunto, pois os deficientes visuais eram encaminhados para escolas de cegos para o aprendizado do Braille. Dentro da área da reabilitação visual, o uso de auxílios
ópticos pode melhorar a eficiência visual da visão baixa, que é definida como perda da função visual (acuidade visual, campo visual, sensibilidade ao contraste, visão de
cores) que persiste após a correção do erro de refração, e/ou após tratamento clínico ou cirúrgico da doença ocular.
Objetivo: O objetivo desse trabalho é determinar a freqüência das patologias e dos auxílios ópticos prescritos dos pacientes encaminhados a um serviço de visão
subnormal.
Material e Método: Foi realizado o levantamento de 5804 prontuários de pacientes atendidos no Ambulatório de Visão Subnormal do Departamento de Oftalmologia da
UNIFESP de 1979 a 2004 para verificar a incidência das patologias e o auxílio óptico prescrito.
Resultados: Dos 5.804 pacientes, 1.952 (34%) eram crianças (0 a 18 anos), 1.818 (31%) eram adultos (19 a 50 anos) e 2.034 (35%) eram idosos (acima de 50 anos).
Das 1.952 crianças, 615 (31%) apresentaram como principal diagnóstico coriorretinite macular. Dos 1.818 pacientes adultos, 286 (16%) apresentaram como principal
diagnóstico retinose pigmentária e dos 2.034 pacientes idosos, 904 (44%) apresentaram degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Das prescrições, o telescópio
monocular foi o auxílio óptico mais prescrito tanto para as crianças (77%) quanto para os adultos (32%). Entre os idosos, o auxílio óptico mais prescrito foram as lentes
esferoprismáticas com 39% do total das prescrições.
Conclusão: Entre as crianças predominou a prescrição de auxílio óptico para longe e entre os adultos e idosos predominou a prescrição de auxílio óptico para perto.
Participantes:

Daniel Martins Rocha, Guacira de Figueiredo Eufrasio, Rubens Belfort Junior, Celina Tamaki Monteiro de Castro

114

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Medicina Aplicada
Título:

Avaliação da apnéia obstrutiva do sono em crianças com síndrome de Down

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Hirose, F.T.
Fernando Takashi Hirose
Luc Louis Maurice Weckx - UNIFESP - Otorrinolaringologia / Otorrinopediatria

Resumo:
A Síndrome de Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) na crinaça com Síndrome de Down (SD) encontra pontos divergentes nos trabalhos publicados, em
relação à obesidade, idade, hipertrofia de tonsilas faríngeas, doenças cardíacas (fatores associados). O objetivo do trabalho está na avaliação da crianças com SAHOS
e SD, juntamente com seus fatores associados. As metas traçadas para o estudo foram a cracterização das crianças com SD, através de exame otorrinolaringológico e
coleta de dados do prontuário (cariótipo), realização de polissonografia para a caracterização da SAHOS, avaliação estatística dos dados obtidos.
O estudo visou verificar a associação ou não da SD com SAHOS e seus fatores associados.
Através de nossa experiência na clínica, acreditamos que existe a associação da SD e SAHOS com idade, obesidade, tamanho das tonsilas e qualidade de sono são
influenciados pela SD.
Nosso estudo teve como finalidade permitir caracterizar a SAHOS na população, para no futuro termos um tratamento mais adequado. Através de nosso levantamento
junto aos pacientes, verificamos associação entre SD e SAHOS.
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Resumo:
É sabido da associação direta da hipertensão arterial sistêmica (HAS) com as doenças cardiovasculares (DCV) e seu impacto na morbi/mortalidade da população. Dentro
do contexto da HAS, é importante destacar o aumento da sua prevalência em indivíduos jovens observado nas últimas décadas. Esse grupo estará por mais tempo sob
influência direta da HAS e de suas conseqüências, necessitando assim de um melhor entendimento de sua evolução para estabelecer condutas mais adequadas para
esse grupo específico. A partir disto se propôs estudar os indivíduos hipertensos jovens em acompanhamento no ambulatório de Cardiopatia Hipertensiva da UNIFESP
e as alterações cardíacas precoces presentes, das quais foi investigado a presença de disfunção diastólica e de hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE) . Foram
levantados os prontuários dos pacientes com idade entre 18 e 35 anos em acompanhamento no setor e foram analisados os critérios de disfunção diastólica e HVE
presentes no ecocardiograma, assim como sinais eletrocardiográficos de HVE e a avaliação laboratorial dos mesmos. Os critérios ecocardiográficos para determinação
da disfunção diastólica foram: velocidade máxima de fluxo diastólico inicial da válvula mitral (onda E), velocidade máxima de fluxo determinado pela contração atrial
(onda A), a relação ondaE/ondaA, o tempo de desaceleração da onda E e o tempo de relaxamento isovolumétrico; para determinação da HVE utilizou-se o índice de
massa ventricular esquerda (IMVE), caracterizando HVE quando IMVE acima de 125g/m² para homens e acima de 100g/m² para mulheres; já os critérios
eletrocardiográficos utilizados para determinação da HVE foram: Sokolov-Lyon, Cornell-voltagem, Cornell-duração e o Escore de Romhilt-Estes. Também foram
verificados outros exames realizados para afastar hipertensão secundária.
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Resumo:

Introdução: A ciclofosfamida (CFA) é um agente alquilante que faz parte do grupo das mostardas nitrogenadas, tendo efeitos quimioterápicos e citotóxicos devido à
alquilção do DNA. Por afetar a síntese do DNA, interfere na integridade e na função de células com rápida proliferação, como as células imunologicamente competentes.
Assim, suprime tanto a imunidade celular quanto a humoral, sendo indicada no tratamento de diversas doenças auto-imunes.
A CFA é a droga de escolha para o tratamento de pacientes com complicações graves do LES, como nefrites, vasculites e alterações neurológicas. Principalmente nos
casos de nefrite lúpica, a CFA é indicada por tempo prolongado, para o controle da inflamação e tentativa de diminuir as recidivas.
Essa droga apresenta vários efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, leucopenia, aumento de risco de infecções, cistite hemorrágica e aumento da incidência de
câncer, principalmente o câncer de bexiga e doenças linfoproliferativas.
Outro grande problema do uso crônico da CFA é a disfunção gonadal. A incidência de falência ovariana tende a aumentar com o aumento da idade de início do tratamento,
sendo muito alta em pacientes com idade maior que 35 anos. Sabe-se também que, quanto maior é a dose de CFA, maior é o risco de desenvolvimento de insuficiência
ovariana (Chi Chiu Mok et al., 1998). Com relação aos homens, há na literatura um estudo, Kenney et al. (2001), que avalia a toxicidade gonadal da CFA, quando usada
durante a infância para o tratamento de sarcoma, mas não há estudos em pacientes homens com LES.
Objetivos primário: avaliar a freqüência de disfunção gonadal em pacientes com LES que fizeram ou fazem uso de CFA.
Objetivo secundário: correlacionar a presença de insuficiência gonadal com idade do paciente no início do tratamento, número de pulsos recebidos, tempo de uso e dose
cumulativa de CFA.
Trata-se de um estudo que avaliará a função gonadal de pacientes brasileiros com LES que fizeram ou fazem uso de CFA, já que quase não há estudos com um grande
número de pacientes nestas condições no Brasil. Além disso, estudar-se-á o risco de azoospermia nos homens, sendo uma avaliação importante diante da escassez de
estudos em homens com LES submetidos a este tratamento.
Pacientes e métodos: O estudo é transversal, com avaliação de pacientes com LES (segundo ACR), em seguimento no serviço de Reumatologia da UNIFESP, que
tenham recebido pelo menos três doses de CFA intravenosa. A identificação destes pacientes foi feita através da análise de fichas de atendimento da casa de
quimioterapia, a partir de 1997.
Os prontuários médicos dos pacientes identificados estão sendo revisados para verificar a indicação da pulsoterapia e saber se o paciente continua ou não em seguimento
no serviço.
Todos os pacientes estão sendo contactados, por ocasião da consulta, para assinarem um termo de consentimento livre e depois de esclarecidos, respondem a um
questionário sobre sinais e sintomas de insuficiência gonadal. Também é coletado sangue para as dosagens hormonais, que inclui: dosagens séricas de estradiol,
progesterona, testosterona, LH e FSH. Os pacientes do sexo masculino também realizarão espermograma.
Os dados obtidos serão apresentados com medida de tendência central e dispersão. Será feito test t de Student (caso tenha distribuição normal) ou teste não paramétrico
de Man-Whitney, para que seja avaliada a associação da insuficiência gonadal masculina e feminina com dose cumulativa, número de pulsos recebidos, tempo de uso
da droga e idade de início do uso.
Resultados parciais: Foram identificados 180 pacientes com LES que fizeram ou fazem uso de CFA, desde agosto de 1997. Todos os pacientes tiveram seus prontuários
revistos, sendo 161 mulheres (89,44%) e 19 homens (10,55%). Observou-se 15 óbitos (8,33%), sendo 13 mulheres e 2 homens. Foram também excluídos do estudo
aqueles que haviam recebido menos de 3 pulsos (14 mulheres) e as pacientes que iniciaram o tratamento após a menopausa (11 mulheres). Foram incluídos no estudo
140 pacientes, dos quais 123 são mulheres e 17 são homens. Apenas 20 pacientes foram avaliados clinicamente, mas não dispomos ainda dos resultados.
Continuidade do trabalho: Os pacientes que ainda não foram avaliados clinicamente serão contactados para que se agende a avaliação clínica e laboratorial. Os exames
laboratoriais serão colhidos e posteriormente ao resultado, serão estudados e analisados de acordo com os objetivos do trabalho.
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Resumo:

Introdução: A incontinência urinária de esforço (IUE) acarreta forte impacto negativo na qualidade de vida das mulheres, constituindo uma condição desconfortável,
embaraçosa e estressante. As pacientes tendem ao isolamento social, tornando-se deprimidas, ansiosas e com diminuição da auto-estima.
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo mensurar o impacto multidimensional da IUE na qualidade de vida das pacientes incontinentes, bem como analisar a eficácia
das cirurgias empregadas não só no âmbito específico dos sintomas urinários, como também na saúde geral das pacientes, dentro do conceito bio-psico-social.
Material e Métodos: Foram selecionadas 25 pacientes internadas na enfermaria de ginecologia do Hospital São Paulo que seriam submetidas ao tratamento cirúrgico
da IUE através de técnicas consagradas (Burch, Sling vaginal ou TVT), sendo a técnica escolhida obedecida a critérios pré-estabelecidos, que levaram em conta o quadro
clínico e o diagnóstico urodinâmico. Todas as pacientes tiveram indicação cirúrgica feita pelo Setor de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal do Departamento de Ginecologia
da UNIFESP – EPM. Todas as pacientes consentiram participação do estudo através de um consentimento livre e esclarecido. O projeto foi previamente aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisas da UNIFESP. Foi aplicado o questionário King’s Health (KHQ) no pré-operatório e em um e três meses de pós-operatório. Tal questionário
foi previamente validado no setor de Uroginecologia da UNIFESP-EPM para ser aplicado em pacientes com incontinência urinária de esforço e aborda diversos domínios,
tais como a percepção da saúde, percepção de realização de atividades e sintomas, englobando aspectos gerais e específicos da IUE. Desse modo, são avaliados
limitações no desenvolvimento de tarefas domiciliares e sociais, o impacto no relacionamento pessoal, emoções, sono/energia e medidas de gravidade da IUE. A análise
estatística descritiva utilizou freqüência, média (Bussab e Morettin,desvio padrão) e mediana (intervalo). Para medida de confiabilidade foram utilizados a consistência
interna, através do coeficiente de Cronbach padronizado e o teste reteste, avaliado pelo coeficiente de correlação intraclasses (CCI). Foi utilizado o coeficiente de Pearson
para correlação interclasses. Foram utilizados os programas SPSS 8.0 for Windows.
Resultados e Discussão: A maioria das pacientes apresentava adversidades significativas em suas vidas em decorrência dos sintomas de IUE e conseqüente mudança
de suas atividades pessoais, sociais e de relacionamento, reforçando o conceito do prejuízo global que a IUE acarreta na saúde das pacientes. Comparando-se os
questionários aplicados no pré-operatório e três meses de pós-operatório, verificou-se que, em relação à percepção da saúde geral, 12% (3/25) das pacientes tiveram
melhora importante, 12% tiveram melhora moderada, 36% (9/25) melhora discreta, 16% (4/25) permaneceram igual e 16% (4/25) relataram piora. No que diz respeito ao
impacto da incontinência e na limitação de atividades diárias e limitações físicas, 96% (24/25) relataram melhora completa dos sintomas e apenas 4% (1/25) não relataram
melhora. Na análise das limitações sociais, verificou-se melhora completa em 80% (20/25) das pacientes, 16% não relataram alterações e 4% (1/25) relatou piora. Nas
relações pessoais (que inclui atividade sexual e relação com o parceiro), houve melhora em 52% (13/25), piora em 4% (1/25) e no restante (44%) das pacientes, essa
análise não se aplicava, pois ou as pacientes não tinham parceiros ou não tiveram relações sexuais no período. A análise das emoções (depressão, ansiedade e autoestima) mostrou melhora excelente em 88% (22/25) das pacientes, 4% de piora (1/25) e 8% não alteraram. O sono e a disposição melhoraram em 72%, pioraram em
8% e em 20% permaneceu inalterado. Por fim, em relação às medidas de gravidade (uso de absorventes, preocupação com cheiro de urina, controle da ingesta hídrica,
etc), apenas 4% (1/25) relatou piora e 96% tiveram ausência completa de sintomas. Os dados obtidos com o questionário de um mês de pós-operatório foram semelhantes
ao de três meses. Verificou-se melhora dos sintomas específicos desde o primeiro mês de pós-operatório, enquanto que o impacto da qualidade de vida foi mais evidente
no terceiro mês. Isso se deve provavelmente ao receio das pacientes em relação à eficácia da cirurgia e exporem-se aos desembaraços ocasionados pela morbidade.
Conclusão: A IUE interfere significativamente na qualidade de vida das pacientes. O tratamento cirúrgico teve um grande impacto positivo não só nos sintomas específicos
da morbidade, como também na qualidade de vida dessa pacientes, sendo mais evidente quanto maior o tempo decorrido da cirurgia.
Fonte financiadora: CNPq
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Resumo:
O objetivo deste estudo é avaliar a discriminação cromática em pacientes portadores de doenças retinianas hereditárias, utilizando o teste cromático de 100 matizes
Farnsworth-Munsell. Poucos trabalhos na literatura nacional têm sido relatados a este respeito. Participaram deste estudo 11 pacientes portadores de distrofia retiniana
hereditária (seis homens e cinco mulheres). A idade variou de 12 a 57 anos (média de 40,91±12,35anos). Trinta voluntários normais, sendo dezenove do sexo feminino
e onze do sexo masculino, com idades variando de 18 a 54 anos (média de 24,26±9,17 anos) serviram como grupo controle. A discriminação de cores foi avaliada
monocularmente com o teste de Farnsworth-Munsell 100 Hue (FM100) com a melhor correção óptica. Para o grupo em estudo os critérios de inclusão foram: diagnóstico
prévio de doença retiniana hereditária e ausência de doença sistêmica. Para o grupo controle os critérios foram: acuidade visual com a melhor correção óptica 0.0
logMAR (ou 20/20 Snellen), ausência de doenças hereditárias e ausência de sintomas visuais. Todos os participantes assinaram o termo de concessão livre e esclarecido.
Dentre o grupo com doenças retinianas hereditárias, cinco pacientes com retinose pigmentária, dois com distrofia de cones e um com doença de Stargardt apresentaram
discriminação de cores inferior (índice de erros >100). Dois pacientes com doença de Best e um com drusas familiares apresentaram discriminação de cores dentro da
média de normalidade (erro total de 17 a 100). No grupo de voluntários normais, 3 (10%) apresentaram discriminação superior (erro total de 0 a 16) e 27 (90%)
apresentaram discriminação média. A discriminação de cores foi estatisticamente pior nos portadores de degenerações retinianas hereditárias (T=1545.500, P= < 0.011).
Estes dados preliminares demonstraram que o teste Farnsworth-Munsell 100 mostrou-se útil na discriminação de cores de doenças retinianas hereditárias e estão de
acordo com a literatura.
Participantes:
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Resumo:

Introdução: Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) é uma síndrome que compreende o conjunto de erros inatos do metabolismo esteróide. São anomalias autossômicas
recessivas que determinam a síntese deficiente de enzimas específicas envolvidas na produção dos hormônios adrenais, principalmente o cortisol. A deficiência da
enzima 21-hidroxilase é responsável por cerca de 90% dos casos de HAC e sua incidência é de 1:10.000 nascidos vivos. O diagnóstico é suspeitado pelo quadro clínico
característico e confirmado por níveis séricos elevados de 17-hidroxiprogesterona e andrógenos. O tratamento da HAC se faz principalmente pela administração da
suspensão de hidrocortisona manipulada, em três tomadas diárias. A forma de apresentação da droga apresenta inconvenientes como a inconsistência das formulações
e a necessidade de longo tempo de agitação para boa homogeneização do produto. Já a obrigatoriedade de fracionamento das doses diárias dificulta a aderência ao
tratamento, devido à exigência da presença do cuidador com a criança em vários momentos do dia.
Objetivo: avaliar o desempenho da medicação utilizada no Brasil (suspensão de hidrocortisona) quanto à sua aplicabilidade como forma de tratamento para a HAC.
Materiais e Métodos: Aplicação de questionário direcionado a 25 pais de crianças e adolescentes provenientes do Ambulatório de Adrenal do Hospital São
Paulo/UNIFESP e do Hospital Darcy Vargas na Capital de São Paulo, os quais administram ou já administraram este medicamento para seus filhos. O questionário
consta de perguntas sobre vários aspectos que envolvem a administração do medicamento como local de armazenamento, forma de apresentação, possíveis alterações
da aparência, quem faz a administração para a criança e em que horários é feita, se é feita a agitação do produto e por quanto tempo, como é separada a dose, como
se certifica de que a criança engoliu todo o medicamento e o que é feito quando se nota que parte foi rejeitada.
Resultados: Foram entrevistados os pais de sete pacientes com HAC usuários ou ex-usuários da hidrocortisona na fase piloto do projeto. Dentro desta amostra observouse: 1) sobre o medicamento: foi manipulado pela mesma farmácia (recomendada por ambos os serviços) em todos os casos; é(ra) armazenado sem refrigeração em
85,7% dos casos; foi observada mudança de aspecto do produto em apenas um caso. 2) sobre a administração: mais de uma pessoa administra o medicamento em 5
dos 7 casos; a tomada é(ra) realizada três vezes ao dia em horários próximos ás refeições, não sendo respeitado um intervalo de 8 horas entre as tomadas em nenhum
dos casos; o tempo de agitação do medicamento varia de 5 à 15 segundos apenas.
Conclusões: A amostra ainda não é significativa o suficiente para que se tenha conclusões confiáveis sobre o estudo, mas sugere que alguns aspectos práticos do uso
do medicamento precisariam ser reformulados e uma melhor orientação aos pais oferecida.
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Resumo:
Introdução: Distúrbios respiratórios relacionados com o sono são conhecidos como fator de risco para doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. Estudos
demonstraram que viscosidade sangüínea, fibrinogênio, inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, moléculas de adesão celular (ICAM, VCAM), L-selectina estão
aumentados e a agregação plaquetária está presente nos indivíduos com SAOS, indicando a presença de lesão endotelial e contribuindo para acentuar o risco de
complicações cardiovasculares. No entanto, nenhum estudo comparou esse grupo com o dos que são portadores de SRVAS que apresentam um padrão de aumento
de esforço respiratório anormal, sem, entretanto, apresentar dessaturação de oxi-hemoglobina nem mesmo alteração significativa do fluxo aéreo. Tais pacientes
conseguem compensar relativamente o fluxo respiratório por meio do aumento do esforço respiratório para vencer a resistência das VAS. Sendo assim, este estudo tem
como objetivo observar se existem alterações da função endotelial na SRVAS e comparar com um grupo de indivíduos que são portadores de SAOS.
Métodos: Pacientes foram classificados de acordo com o diagnóstico clínico e polissonográfico em SAOS (n=45) e SRVAS (n=-15) pareados por idade e sexo. Foram
isolados de seus respectivos plasmas sangüíneos endotelina, ICAM, trombomodulina e fator de Von Willebrand. Presença de roncos, hipertensão, número de despertares
durante o sono, saturação de oxigênio e IMC (índice de massa corporal) também foram analisados.
Resultados: Foi observado que o IMC (>30kg/m2) está associado com a ativação de endotelina 1, porém não está relacionado com níveis de trombomodulina, nem
mesmo com os de ICAM. Presença de hipertensão arterial é um preditor de ativação de endotelina, porém tal fato pode estar relacionado à obesidade e à idade. Os
autores concluíram, no entanto, que uma amostra maior precisa ser estudada, incluindo indivíduos com distúrbio respiratório do sono e baixo IMC como controle.
Marcadores de lesão endotelial estão aumentados em pacientes com distúrbios respiratórios do sono, porém o papel do esforço respiratório aumentado, da hipoxemia,
e, principalmente, da obesidade na disfunção endotelial ainda precisa ser esclarecida.
(Suporte financeiro: FAPESP-CEPID (98/14303-3), AFIP, São Paulo, Brasil)
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Resumo:

-Introdução
A ciclofosfamida (CFA) é um agente alquilante que faz parte do grupo das mostardas nitrogenadas, tendo efeitos quimioterápicos e citotóxicos devido à alquilção do
DNA. Por afetar a síntese do DNA, interfere na integridade e na função células com rápida proliferação, como as células imunologicamente competentes. Assim, suprime
tanto a imunidade celular quanto a humoral, sendo indicada no tratamento de diversas doenças auto-imunes.
A CFA é a droga de escolha para o tratamento de pacientes com complicações graves do LES, como nefrites, vasculites e alterações neurológicas. Principalmente nos
casos de nefrite lúpica, a CFA é indicada por tempo prolongado, para o controle da inflamação e tentativa de diminuir as recidivas.
Essa droga apresenta vários efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, leucopenia, aumento de risco de infecções, cistite hemorrágica e aumento da incidência de
câncer, principalmente o câncer de bexiga e doenças linfoproliferativas.
Outro grande problema do uso crônico da CFA é a disfunção gonadal. A incidência de falência ovariana tende a aumentar com o aumento da idade de início do tratamento,
sendo muito alta em pacientes com idade maior que 35 anos. Sabe-se também que, quanto maior é a dose de CFA, maior é o risco de desenvolvimento de insuficiência
ovariana (Chi Chiu Mok et al., 1998). Com relação aos homens, há na literatura um estudo, Kenney et al. (2001), que avalia a toxicidade gonadal da CFA, quando usada
durante a infância para o tratamento de sarcoma, mas não há estudos em pacientes homens com LES.
Objetivos
Objetivo primário: avaliar a freqüência de disfunção gonadal em pacientes com LES que fizeram ou fazem uso de CFA.
Objetivo secundário: correlacionar a presença de insuficiência gonadal com idade do paciente no início do tratamento, número de pulsos recebidos, tempo de uso e dose
cumulativa de CFA.
Trata-se de um estudo que avaliará a função gonadal de pacientes brasileiros com LES que fizeram ou fazem uso de CFA, já que quase não há estudos com um grande
número de pacientes nestas condições no Brasil. Além disso, estudar-se-á o risco de azoospermia nos homens, sendo uma avaliação importante diante da escassez de
estudos em homens com LES submetidos a este tratamento.
Pacientes e métodos
O estudo é transversal, com avaliação de pacientes com LES (segundo ACR), em seguimento no serviço de Reumatologia da UNIFESP, que tenham recebido pelo
menos três doses de CFA intravenosa. A identificação destes pacientes foi feita através da análise de fichas de atendimento da casa de quimioterapia, a partir de 1997.
Os prontuários médicos dos pacientes identificados estão sendo revisados para verificar a indicação da pulsoterapia e saber se o paciente continua ou não em seguimento
no serviço.
Todos os pacientes estão sendo contactados, por ocasião da consulta, para assinarem um termo de consentimento livre e depois de esclarecidos, respondem a um
questionário sobre sinais e sintomas de insuficiência gonadal. Também é coletado sangue para as dosagens hormonais, que inclui: dosagens séricas de estradiol,
progesterona, testosterona, LH e FSH. Os pacientes do sexo masculino também realizarão espermograma.
Os dados obtidos serão apresentados com medida de tendência central e dispersão. Será feito test t de Student (caso tenha distribuição normal) ou teste não paramétrico
de Man-Whitney, para que seja avaliada a associação da insuficiência gonadal masculina e feminina com dose cumulativa, número de pulsos recebidos, tempo de uso
da droga e idade de início do uso.
Resultados parciais
Foram identificados 180 pacientes com LES que fizeram ou fazem uso de CFA, desde agosto de 1997. Todos os pacientes tiveram seus prontuários revistos, sendo 161
mulheres (89,44%) e 19 homens (10,55%). Observouse 15 óbitos (8,33%), sendo 13 mulheres e 2 homens. Foram também excluídos do estudo aqueles que haviam
recebido menos de 3 pulsos (14 mulheres) e as pacientes que iniciaram o tratamento após a menopausa (11 mulheres). Foram incluídos no estudo 140 pacientes, dos
quais 123 são mulheres e 17 são homens. Apenas 20 pacientes foram avaliados clinicamente, mas não dispomos ainda dos resultados.
Continuidade do trabalho
Os pacientes que ainda não foram avaliados clinicamente serão contactados para que se agende a avaliação clínica e laboratorial. Os exames laboratoriais serão colhidos
e posteriormente ao resultado, serão estudados e analisados de acordo com os objetivos do trabalho.
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Resumo:
Introdução: A Miopatia Mitocondrial (MM) tem como características a intolerância ao exercício físico e a fraqueza muscular, provavelmente relacionadas à baixa
capacidade oxidativa mitocondrial. Entretanto, há poucos relatos objetivos quantificando a força muscular periférica, respiratória, bem como suas influências no
desempenho ao exercício físico nesta população.
Objetivo: característica clínica e funcional do desempenho cardiorrespiratório e muscular esquelético dos pacientes com MM.
Material e Método: A amostra constitui se de 10 indivíduos portadores da MM e 10 indivíduos controles pareados por idade e nível de atividade física. Os critérios de
inclusão foram pacientes com idade mínima de 12 anos, com nível cognitivo e capacidade funcional suficientes para a realização dos testes e os critérios de exclusão
foram doença cardiorrespiratória crônica, cirurgias recentes, associação ao quadro clínico de outras disfunções neuro-musculares, uso de outras drogas com ação
ergogênica e pacientes traqueostomizados. Todos os indivíduos da amostra foram avaliados quanto a índice de massa magra (Bioimpedância elétrica: IMM), força
isocinética e isométrica da perna dominante (pico de torque: PT e força isométrica: FI, respectivamente), força muscular respiratória (PImáx e PEmáx) e teste de exercício
cardiopulmonar incremental em cicloergômetro, com medidas diretas de lactato no sangue arterializado.
Resultados: O grupo MM apresentou menores valores em relação ao grupo controle, de IMM (15 + 2,5 vs 18 + 2 kg/m2), PT ( 91,3 + 33,6 vs 150,3 + 43,9 N.m), FI (110,5
+ 38,3 vs 157,6 + 51,9 N.m), PImáx(-61+ 28 vs –89 + 22,3 cm H20), PEmáx (+54,5 + 15,7 vs +111 + 21,8 cmH2O), VO2 nmáx (59,5 +18 vs 95,2 +15 % p<0,05). Houve
correlação significativa (p<0.01), no grupo MM, entre PT vs razão lactato/carga no exercício máximo (r = -0,92), PT vs IMM (r = 0,85) e Pt vs razão Borg perna/carga (r =
-0,56).
Conclusão: Indivíduos com MM possuem menor força muscular periférica e respiratória, bem como menor massa magra corporal, quando comparados aos controles
saudáveis. A perda de força relaciona-se significativamente a um maior metabolismo anaeróbio e a percepção do desconforto muscular nos membros inferiores durante
o exercício.
Participantes:

Lyina Kawazoe, Sabrina Tomie Taguchi, Ana Cristina O. Gimenes, Luiz Eduardo Nery

119

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Medicina Aplicada
Título:

Avaliação do grau de educação em diabetes em um grupo de pacientes do Centro de Diabetes UNIFESP

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Buchaim, T.P.; Dib, S.A.; Izu, S.C.; Adas, M.G.
Thais de Paula Buchaim
Antonio Roberto Chacra - UNIFESP - Medicina / Endocrinologia

Resumo:

O diabetes, distúrbio metabólico associado com deficiência absoluta ou relativa de insulina, é um dos grandes problemas de saúde da atualidade,e apresenta prognóstico
altamente relacionado à qualidade do tratamento. O controle inadequado ao longo dos anos da doença representa ameaça à vida do paciente, pois comprovadamente
favorece a precocidade e o risco aumentado de co-morbidades (doença coronariana, AVC, retinopatia diabética, nefropatia diabética, insuficiência vascular periférica,
neuropatia periférica e morte prematura, entre outras).Evidências a partir de observações clínicas, epidemiológicas e bioquímicas demonstradas pelo estudo prospectivo
“Diabetes Control and Complications Trial” (DCCT) indicam que a manutenção de parâmetros glicêmicos adequados pode reduzir a incidência e a severidade das
complicações neuropáticas, macrovasculares e microvasculares, e salientam a necessidade de maior esforço profissional na educação em diabetes, uma vez que o
tratamento adequado depende em grande parte do conhecimento sobre a doença.
Objetivos
O processo educativo deve motivar o indivíduo diabético a adquirir e desenvolver habilidades para a mudança de hábitos, com o objetivo geral do bom controle metabólico
e melhor qualidade de vida. Este estudo visa avaliar o grau de educação em diabetes dos pacientes do Centro de Diabetes, identificando as falhas cometidas pelo nosso
sistema de saúde ao educá-los e os fatores que impedem que os diabéticos tenham um melhor controle de sua moléstia. Além disso, ele visa a avaliação do programa
de educação em diabetes realizado pelo Centro de Diabetes da UNIFESP, ao comparar o conhecimento dos doentes que freqüentam o programa com o daqueles que
não o freqüentam.
Método
Estão sendo aplicados questionários a 300 pacientes escolhidos aleatoriamente no Centro de Diabetes - UNIFESP, sendo 200 do tipo 2 e 100 do tipo 1, com diagnóstico
de acordo com os critérios da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes). Metade dos pacientes já frequentaram o programa de educação e metade nunca o fizeram. Estes
questionários englobam perguntas sobre o conhecimento geral da doença, da insulinoterapia (quando necessária), da monitorização da glicemia capilar, da hiper e
hipoglicemias e das possíveis co-morbidades associadas, além de hábitos relacionados ao controle da doença.
Resultados
Ainda não temos resultados conclusivos,uma vez que o projeto encontra-se em andamento.
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Resumo:

Objetivo: Avaliação eletromanométrica das pressões no reto, canal anal superior e canal anal inferior pré e pós esfincterotomia lateral interna, em pacientes portadores
de fissura anal crônica.
Material e método: Foram selecionados 20 pacientes com Fissura Anal Crônica, diagnosticada por exame proctológico e anuscopia, e realizada eletromanometria
anorretal antes do tratamento cirúrgico, no primeiro e terceiro mês após a esfincterotomia lateral interna.
Resultados: As pressões no Canal Anal no pré operatório se apresentavam elevadas em relação aos níveis normais com redução significante no período pós operatório
com um mês e com três meses.
Conclusão: Em pacientes com fissura anal crônica há redução das pressões no canal anal funcional após o tratamento cirúrgico. Este método mostrou ser simples, eficaz
e com baixa morbidade.
Participantes:

Rodrigo Perrella, Sarhan Sydney Saad, Mara Rita Sallum

120

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Medicina Aplicada
Título:

Avaliação epidemiológica, clínica e sorológica de doadores de sangue com anti-HCV positivo sem
viremia

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Cardoso, J.R.; Narciso, J.L.; Silva, A.E.B.
Jaqueline Ribeiro Cardoso
Antonio Eduardo Benedito Silva - UNIFESP - Medicina / Gastroenterologia

Resumo:

Objetivos: Esse trabalho envolvendo doadores de sangue rejeitados por alterações nos testes hepáticos, teve como objetivos: 1) determinar a prevalência de cura
espontânea em pacientes com anticorpos contra o vírus da hepatite C (HCV); 2) confirmar a exposição ao HCV naqueles sem viremia; e 3) avaliar dados demográficos
e antecedentes epidemiológicos de pacientes com anti-HCV positivo sem viremia e compará-los com os mesmos dados de doadores de sangue com hepatite C.
Pacientes e Métodos: Foram elegíveis para participar estudo, todos os doadores de sangue atendidos na Liga de Hepatites da Disciplina de Gastroenterologia da
UNIFESP, rejeitados nos Bancos de Sangue por apresentarem anticorpos anti-HCV por ocasião da doação. Critérios de inclusão: anti-HCV positivo confirmado em teste
realizado na UNIFESP e HCV-RNA negativo por PCR qualitativo. O grupo controle foi constituído por doadores com infecção crônica pelo HCV. As variáveis analisadas
foram idade, sexo, fator de risco para aquisição da infecção, índice de massa corpórea (IMC) e história de icterícia no passado. A análise estatística foi feita utilizandose o programa SPSS para Windows (v.10.0). O cálculo das diferenças entre os grupos para as variáveis categóricas foi avaliado pelo teste do Qui-quadrado, enquanto
que para as numéricas, foi analisado pelo teste t de Student (distribuição normal), ou por Wilcoxon, (distribuição não normal). O nível de significância adotado foi de
0,05.
Resultados: No período de outubro de 1997 a maio de 2005, 2142 candidatos a doadores de diversos Bancos de Sangue da cidade de São Paulo foram atendidos na
Liga de Hepatites da Disciplina de Gastroenterologia da UNIFESP. Destes, 477 (22,3%) foram encaminhados porque apresentavam anti-HCV positivo. Ao avaliá-los, 320
eram do sexo masculino e 157 do sexo feminino (2:1). A idade média dos pacientes foi de 35,1 ± 10 anos.
Todos tiveram o anti-HCV confirmado quando o mesmo teste foi realizado no Laboratório de Hepatites da UNIFESP. 249 soros foram testados para o HCV-RNA por PCR
qualitativo: 71 (28,5%) foram considerados negativos (G1 = de estudo) e 178 (71,5%) positivos (G2 = controle). Ao se comparar o grupo sem viremia (G1) com o grupo
com viremia (G2), observou-se que não houve diferença estatística entre as médias de idade (34,2 anos vs. 35,2 anos) (p > 0,05). Observou-se no grupo sem viremia
(G1), uma tendência das mulheres curarem a infecção na fase aguda (40,9% em G1 vs. 30,3% em G2) (p = 0,15). Quanto aos fatores de risco para aquisição da hepatite
C, 19,7% dos pacientes do G1 e 21,9% dos pacientes do G2 apresentavam fator de risco parenteral. Não houve diferença estatística entre os grupos (p = 0,83). Em
relação a outros dados obtidos no questionário, não se observou diferença entre G1 e G2 quanto ao relato de icterícia no passado (19,7% vs. 21,9%, respectivamente)
(p = 0,65). Ao exame físico, pode-se constatar que o IMC médio não foi diferente entre os grupos (25,0 no G1 vs. 25,2 no G2) (p > 0,05).
Conclusões: A análise dos resultados desse estudo sugere que mulheres apresentem uma maior probabilidade de cura espontânea da doença na fase aguda. Outros
fatores como idade, IMC e história pregressa de icterícia parecem não contribuir para a história natural da infecção.
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Resumo:

A síndrome de Turner é uma desordem genética causada por aberração numérica e/ou estrutural do cromossomo X. A aberração numérica cromossômica corresponde
a indivíduos com cariótipo 45X, portanto, ausência de um dos cromossomos sexuais. A aberração estrutural consiste na presença de isocromossomo do braço longo do
X. Ocorrem também casos de mosaicismo como a presença de um segundo cromossomo X íntegro ou não, (45, X/46, XX), [45, X/46, XXi (Xq)] entre outras combinações
variadas, incluindo a presença de cromossomo Y íntegro ou não. A síndrome de Turner representa uma das mais freqüentes aberrações cromossômicas e a sua
incidência é de 1 em 2.000 a 3.000 indivíduos nascidos no sexo feminino; porém a freqüência real dessa alteração é maior porque 99,9% dos fetos afetados não
sobrevivem além da 28a semana de gestação.
A síndrome é caracterizada por baixa estatura com tendência a obesidade, pescoço alado, infantilismo sexual com disgenesia gonadal e quadro hormonal de
hipogonadismo hipergonadotrófico. As anormalidades ósseas do crânio descritas são o crescimento desproporcional do esqueleto craniofacial, achatamento da base do
crânio, redução da dimensão transversal da maxila e retrusão mandibular.
Os aspectos orais mais frequentes da síndrome de Turner são a mandíbula hipoplásica e o palato ogival. Entre os demais aspectos estão os dentes pequenos, raízes
curtas e má oclusão. Há erupção prematura que resulta em apinhamento dos dentes e alterações de forma, tamanho e de espessura de esmalte. Os “dentes de Turner”
são descritos como dentes permanentes, especialmente no caso dos segundos pré molares inferiores, que assumem uma característica hipoplásica em suas coroas.
Outros aspectos orais alterados são a gengivite, a forma de bolsas periodontais e uma mobilidade dentária exagerada em adultas. Tem sido relatado uma baixa
prevalência de cáries em dentes permanentes de mulheres Turner, independente do cariótipo.
OBJETIVO
Devido à importância numérica e funcional das alterações oro- faciais de pacientes com a Síndrome de Turner e tendo em vista a ausência de informações em nosso
meio, o propósito deste estudo é avaliar as cavidades orais de meninas portadoras da síndrome. A descrição dos aspectos clínicos poderá ser utilizada em Odontologia
para o diagnóstico e principalmente adoção de medidas preventivas em pacientes com a Síndrome de Turner.
PACIENTES E MÉTODOS
Nesta fase preliminar do estudo, como grupo controle (Ctl), foram avaliadas 11 meninas com idade entre 09 e 10 anos, sem qualquer patologia sistêmica ou que estejam
em uso de medicamentos. Estas meninas foram convidadas a participar do estudo, entre as crianças que freqüentam a Escola Paulistinha de Educação, sendo que as
mães ou os responsáveis concordaram e assinaram o termo de consentimento esclarecido (protocolo # 0124/05 do Comitê de Ética em Pesquisa/ UNIFESP).
As pacientes com a Síndrome de Turner (TSp), entre 05 e 10 anos de idade, com o diagnóstico confirmado pelo cariótipo e caracterizadas quanto ao estado hormonal
estão sendo selecionadas no ambulatório de Gônadas e Desenvolvimento UNIFESP/EPM.
A cavidade oral das meninas do grupo Ctl, foi examinada no consultório do Serviço de Odontologia da Escola Paulistinha de Educação sob supervisão técnica da Dra.
Lúcia Ayako Matsumura CRO- SP 18602. O exame consistiu na avaliação de possíveis anormalidades da mandíbula (hipoplasia) e/ou do palato (palato ogival); foram
também avaliados os dentes cariados, perdidos e restaurados e os índices IHOS (Índice de Higiene Oral Simplificada de Greene e Vermillion) e o IG (Índice Gengival de
Löe e Silness).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foram observadas anormalidades na mandíbula e/ou no palato em nenhuma das crianças do grupo Ctl. Neste grupo de 11 crianças, encontramos 06 dentes
restaurados e 09 dentes cariados. O IHOS apresentou score médio de 2, não se observando edema ou sinais de gengivite, ou seja, o IG foi normal.
A baixa prevalência de cáries constatada no grupo Ctl talvez não seja concordante com dados da literatura, pois estas crianças são orientadas quanto à higiene oral
através da prevenção efetuada na referida Escola. Aguarda-se a avaliação das TSp para concluir a comparação entre os dois grupos.
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Resumo:

Introdução: O condiloma acuminado (CA) é uma afecção genital causada pelo vírus HPV (Human Papillomavirus), sendo considerado como doença sexualmente
transmissível (DST) de alta incidência e prevalência. Caracteriza-se, clinicamente, pelo aparecimento de verrugas na região genital e perigenital, porém pode se
apresentar unicamente com lesões sub-clínicas (não visíveis ao exame clinico). Por ser uma DST, pode-se assumir que os homens têm importante papel na transmissão
e perpetuação das infecções causadas pelo HPV no sexo oposto. Para aumentar a sensibilidade da avaliação dos parceiros masculinos assintomáticos de pacientes
femininas com CA, utilizamos além do exame clínico ( com aplicação de ácido acético diluído a 5% ), a avaliação com auxílio de magnificação denominada peniscopia.
Essa avaliação visa identificar as lesões sub-clínicas, aumentando sua detecção e possibilitando assim seu tratamento, interrompendo a cadeia de transmissão. Objetivo:
O estudo proposto visa determinar a frequência de indivíduos do sexo masculino assintomáticos, parceiros de mulheres com infecção pelo HPV comprovada, que
apresentam lesões sub-clínicas causadas pelo HPV, detectadas por peniscopia e correlacionar estes achados com a classificação citopatológica da infecção por HPV
presente na parceira. Material e Métodos: O projeto foi submetido a análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Paulista de Medicina – HSP. Voluntários a
participar do estudo foram encaminhados ao Serviço de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis ( SCDST-HSP ), provenientes do mesmo e do Ambulatório
de Patologias do Trato Genital Inferior ( PTGI – HSP ). Cada voluntário foi inicialmente submetido a avaliação clínica da região genital (pênis, escroto, períneo e região
perianal), seguido da embrocação da região genital com Ácido Acético a 5% por 5 minutos. Após análise clínica sem magnificação, realizou-se exame peniscópico com
aumento de 10x. As lesões próprias do HPV foram descritas e seu tratamento feito imediatamente com ATA 70%. Indivíduos com infecção por HPV comprovada
mantiveram acompanhamento semanal até o clareamento total das lesões. Todos os pacientes livres de lesões clínicas e sub-clínicas foram orientados quanto a infecção
pelo HPV e suas manifestações, devendo retornar para nova avaliação, se lesões clínicas aparecessem. Durante o estudo, a parceira e o participante foram orientados
quanto ao uso de preservativo, fornecido pelo próprio serviço. Critérios de inclusão: paciente do sexo masculino, idade superior a 18 anos, parceiro de mulher em
tratamento para condiloma acuminado no SCDST-HSP ou PTGI – HSP, ausência de lesões clínicas ao exame genital, participação voluntária após consentimento
informado. Critérios de exclusão: idade inferior a 18 anos, doença genital com limitação a realização da peniscopia, lesões clínicas de condiloma acuminado. Resultados:
Apresentaram-se 10 voluntários para a pesquisa. Dois destes não respeitavam os critérios de inclusão. Oito individuos foram incluidos no trabalho, sendo as
características deste grupo: 1)Média de idade de 28,8anos ( 20-46 anos); 2)Quanto a preferência sexual, 100% eram heterossexuais; 3)Todos apresentavam parceira
fixa, sendo que o tempo médio de relacionamento com a mesma foi de 38,5 meses e mediana de 15 meses ( 6-216 meses ); 4)Referiam uma média de número de
parceiras no último mês de 1,125 ( 1-2 parceiras ) e no último ano de 1,875 ( 1-7 parceiras ); 5)Quanto ao uso de preservativo, 37,5% sempre utilizavam, 25% nunca e
37,5% faziam uso irregular; 6)Em relação a prática sexual, 75% tinham relação oral, 50% anal e 100% vaginal. Apenas 1 voluntário apresentava antecedente de DST,
diagnosticada naquele período como gonorréia. No grupo analisado, 2 ( 25% ) apresentaram lesões sub-clínicas próprias do HPV durante a peniscopia e 6 ( 75% ) não
apresentaram lesões atribuíveis ao HPV ao exame peniscópico. Sobre a classificação citopatológica apresentada pela parceira, 2 ( 25% ) apresentavam NIC I, 1 ( 12,5%
) apresentava NIC II e 5 ( 62,5% ) eram desconhecidas. Conclusão: O estudo visava observar a presença de lesões sub-clínicas de HPV em parceiros de mulheres em
tratamento para esta afecção e relaciona-las com a classificação citopátológica da infecção da parceira. O número de pacientes avaliados foi considerado pequeno e se
deve principalmente a diminuição importante do período de execução do estudo ( devido adiantamento do prazo de entrega do mesmo ), recesso do HSP e greve dos
servidores. Outro ponto importante foi a falta de informação do resultado da citologia oncológica em metade dos encaminhamentos recebidos. Verificamos que a maioria
dos pacientes encaminhados, sem lesões clinicas, apresentava peniscopia negativa para as sub-clínicas, sendo este resultado semelhante ao encontrado na literatura.
Não pode ser feita correlação com o resultado de citologia das parceiras, devido a insuficiência do número de pacientes e a falta de esclarecimento sobre o resultados
das mesmas.
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Resumo:
Introdução: A dor torácica é um sintoma clássico da doença coronariana e da isquemia do miocárdio. Entretanto diversas doenças, de origem cardíaca ou não, como por
exemplo, úlcera perfurada, dissecção de aorta, pancreatite aguda, dores osteo-musculares e dor psicogênica; podem causar dor torácica, o que torna o diagnóstico
diferencial destas doenças um grande desafio. Ainda hoje 5% dos pacientes na fase aguda do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) são liberados das salas de emergência
devido a uma avaliação inadequada. Neste contexto, a caracterização clínica da dor torácica revela-se um recurso útil que permite otimizar o diagnóstico e a terapêutica
na sala de emergência. Característica da pesquisa e Instrumento: Estudo prospectivo de caráter exploratório, com questionário fechado abordando as seguintes variáveis:
fatores de risco, qualidade da dor, localização, duração, irradiação, fatores desencadeantes, fatores de alívio, presença de sintomas associados, método de confirmação
do diagnóstico. Objetivo: Caracterizar a dor torácica de pacientes que chegam à sala de dor torácica, relacionando as variáveis: qualidade da dor e diagnóstico com o
sexo nos casos estudados. Resultados: A amostra é constituída por 50 pacientes da sala de dor torácica de um hospital-escola de grande porte, sendo 28 homens e 22
mulheres. A idade média é 62,6 anos. Do total, 68% são de raça branca e 18% da raça negra. (a) Na amostra geral as características mais prevalentes são: dor em
queimação (40%), localização precordial (52%), irradiação para o pescoço (34%), acompanhada por sudorese (70%), desencadeada espontaneamente (52%), aliviada
por repouso (66%), com duração de uma hora ou mais (44%). (b) Nos homens as características mais prevalentes são: queimação (32,1%), localização precordial (50%),
irradiação para o pescoço (25%), acompanhada por sudorese (64,3%), desencadeada espontaneamente (50%), com melhora ao repouso (64,3%) e duração de uma
hora ou mais (53,6%).
(c) Nas mulheres as características mais prevalentes são: queimação (50%), localização retroesternal (59,1%), irradiação para o pescoço (45,5%), acompanhada por
sudorese (77,3%), desencadeada espontaneamente (54,5%), com melhora ao repouso (68,2%) e duração de 5 a 10 minutos (50%). (d) A análise estatística sugere que
nenhuma das qualidades da dor, dentre as mais prevalentes, apresentou associação significante com o sexo. Aperto 2=1,433 gl =1 e p =0,231; Peso Fischer =0,625;
Pontada Fischer =0,277; Queimação 2=1,637 gl =1 e p =0,201. (e) Não houve associação significativa entre as variáveis diagnóstico e sexo 2=2,131 gl =1 e p =0,144.
Conclusão: A literatura médica caracteriza a dor torácica de uma forma abrangente, atribuindo variados sinais e sintomas que tornam o diagnóstico específico de IAM
clinicamente difícil de se diferenciar das outras causas de dor torácica. A descrição predominante de dor torácica em nosso trabalho: em queimação, com localização
precordial e irradiação para o pescoço, acompanhada por sudorese, desencadeada espontaneamente, aliviada por repouso, com duração de uma hora ou mais; coincide
com a descrição clássica encontrada nos livros. Especificamente nesta amostra, a qualidade da dor independe do sexo ou diagnóstico. Pretendemos continuar a pesquisa
ampliando nossa amostra com nova coleta de dados.
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Resumo:

Introdução: A presença de anticorpos (Acs) antinucleares pode ser detectada por imunofluorescência indireta (IFI) em células HEp-2. O padrão homogêneo de IFI em
células HEp-2 está associado à presença de Acs anti-DNA nativo, anti-histona e/ou anti-nucleossomo. A presença de Acs anti-DNA nativo é confirmada pela IFI positiva
em cinetoplasto de C. luciliae. Acs anti-DNA nativo são marcadores de lúpus eritematoso sistêmico e associam-se a nefrite lúpica e pior prognóstico. Tem sido observada
a existência de soros positivos em C. luciliae que não apresentam padrão homogêneo em HEp-2, sugerindo se tratar de outro sistema antígeno-anticorpo. É possível
que esta reação positiva com o cinetoplasto seja resultado do reconhecimento de proteínas ligadas ao cinetoplasto. Desta forma, é possível que alguns soros,
caracterizados apenas por IFI em C. luciliae, sejam falsamente considerados positivos. Por outro lado, soros testados apenas em HEp-2 e descartados como negativos
podem apresentar Acs ainda não caracterizados, cuja importância e prevalência ainda são desconhecidas.
Objetivo: Caracterizar a especificidade de soros que não apresentam padrão homogêneo em HEp-2, porém reagem com algum antígeno presente no cinetoplasto de C.
luciliae.
Material e métodos: C. luciliae foi cultivada em meio BHI até atingir a fase tardia de crescimento exponencial. As células foram coletadas, lisadas e foi realizado o
isolamento do cinetoplasto por ultracentrifugação do lisado sobre solução de sacarose 20% em tampão TE. A extração de proteínas associadas ao kDNA foi feita por
tratamento térmico do cinetoplasto isolado em tampão Tris 0,125 M pH 6,8 contendo 1mM EDTA, 0,1%SDS e mix de inibidores de proteases. As proteínas extraídas
foram separadas em SDS-PAGE 12,5% e transferidas para membrana de nitrocelulose. Os soros que apresentam as características desejadas foram utilizados para
imunodetecção das proteínas transferidas empregando proteína-A conjugada a peroxidase ou anti-IgG humana conjugada a peroxidase(Bio-Rad)e substrato enzimático
quimioluminescente (kit ECL da Amersham Pharmacia Biotech).
Resultados: De acordo com as curvas de crescimento realizadas nos meios BHI e FYTS, após 16 a 24 h de cultivo a cultura se encontra em fase tardia de crescimento
exponencial. Uma primeira extração protéica resultou no aparecimento de três bandas no gel de poliacrilamida com pesos aparentes de 31, 19 e 13 kDa. Extrações
posteriores resultaram em bandas de 60 e 13 kDa mais visíveis. Até o momento foram obtidos 40 soros provenientes do Laboratório Fleury e do laboratório da Disciplina
de Reumatologia da UNIFESP, que foram testados novamente por IFI em Crithidia luciliae e em células HEp-2 para confirmação dos padrões.
Conclusões: Os soros em estudo mostraram os padrões pontilhado fino, pontilhado fino denso, pontilhado grosso e nucleolar na IFI em células HEp-2. A IFI com C.
luciliae mostrou que alguns soros encaminhados como apresentando padrão atípico de reação, não reagiam com cinetoplasto mas com o corpúsculo parabasal ou outras
estruturas citoplasmáticas. Nos extratos protéicos obtidos a partir do cinetoplasto foram encontradas proteínas associadas ao kDNA com peso molecular entre 60 e 13
kDa. Na imunodetecção temos observado reatividade de alguns soros com bandas entre 40 e 13 kDa o que reforça a hipótese de reconhecimento de proteínas presentes
no cinetoplasto de Crithidia luciliae. Essa observação sugere a necessidade de estudos mais amplos a fim de se determinar a prevalência dessa reatividade em soros
de pacientes com doenças auto-imunes.
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Resumo:

O perfil hemodinâmico de próteses valvares em repouso não revela o real comportamento das valvas em alterações fisiológicas de outras naturezas, como o exercício
físico. Próteses de diferentes naturezas (mecânica versus biológica) podem ter desempenho hemodinâmico variável em situações de repouso ou de esforço físico. O
Ecocardiograma (ECO) é útil para avaliação integrada dos aspectos anatômicos e funcionais das próteses cardíacas, de forma não invasiva, tanto ao repouso como ao
esforço. Diante de grande variação existente no comportamento de cada tipo de prótese, a avaliação ecocardiogáfica deve ser completa, levando em consideração todos
os parâmetros em questão, além de detalhes morfológicos e funcionais. Atualmente, o ecocardiograma, nas modalidades transtorácica e transesofágica, é o melhor
método diagnóstico não invasivo para avaliação das próteses valvares, disponibilizando informações importantes, tais como presença ou ausência de estenose e
insuficiência protéticas, dilatação e hipertrofia das câmaras cardíacas, derrame pericárdico, hipertensão pulmonar, doenças valvares associadas e por fornecer, ainda,
ferramentas necessárias para a quantificação da área valvar e das funções ventriculares direita e esquerda (Bonow et al., 1998). É um importante meio de avaliação dos
resultados no período pós operatório imediato, permitindo a quantificação da obstrução intrínseca da prótese e a detecção de refluxos ´´fisiológicos´´ ou patológicos. As
informações obtidas durante o esforço físico podem contribuir para determinar o possível impacto hemodinâmico causado por próteses mais ou menos restritivas, em
situação fisiológica de aumento de débito cardíaco. Os dados obtidos poderão ser utilizados para comparações no pós-operatório tardio, principalmente na ocorrência
de complicações.
Objetivo: avaliar um grupo de pacientes com próteses aórticas mecânicas, e compará-los a um grupo de pacientes com próteses biológicas, avaliando o perfil
hemodinâmico em repouso e ao esforço físico por meio da Ecocardiografia, em condições clínicas semelhantes. Comparar o comportamento hemodinâmico sob esforço
físico das próteses aórtica metálicas, por meio da ecocardiografia sob esforço, tendo como referência valvas nativas de indivíduos normais.
Métodos: nos utilizamos de 2 grupos de pacientes operados em nossa instituição, operados pela mesma equipe cirúrgica, na mesma época, comparando-os com
parâmetros fisiológicos de um grupo controle.
Esses 2 grupos de operados seriam compostos por 15 pacientes cada: grupo dos portadores de próteses mecânicas (PM) e grupo dos portadors de próteses biológicas
(PB) assintomáticos, sem disfunção de prótese, ritmo sinusal estável, com função ventricular esquerda normal ao ECO e com capacidade de esforço físico preservada.
As Variáveis hemodinâmicas analisadas sob esforço físico foram: freqüência cardíaca máxima (obtida no esforço máximo); freqüência cardíaca de pico (freqüência
cardíaca obtida no momento inicial da captura das imagens Doppler-ecocardiográficas); PAS e PAD ao esforço máximo; duplo produto ao esforço máximo (FC x PAS);
tempo total de ´´endurance´´(do início do teste, até sua interrupção no esforço máximo); trabalho total realizado, expresso em METS; diferença entre a freqüência cardíaca
máxima e a freqüência cardíaca de pico (deltaFC Max-pico); diferença entre a freqüência cardíacaobtida no momento da captura (pico) e a freqüência cardíaca obtida
no repouso (deltaFC pico-rep).
Os equipamentos utilizados para o estudo foram: ecocardiógrafo da marca ATL-Philips, modelos HDI 3500 e HDI 5000, com transdutor transtorácico multifrequencial P42 MHz para a realizacão do exame em repouso e sob esforço, com uma derivação eletrocardiográfica para monitorizacão do ritmo. Para realização do esforço físico, foi
utilizada esteira ergométrica da marca INBRASPORT, interligada ao sistema de ergometria computadorizada através da interface serial RS-232, com registro contínuo
de 12 derivacões eletrocardiográficas e avaliação periódica dos níveis de prssão arterial sistêmica por esfigmomanômetro.
Todos os exames ecocardiográficos em repouso e sob esforço foram executados por um mesmo investigador e gravados em videocassete para registro e posterior
análise dos dados.
Resultados esperados: a expectativa seria a de que próteses mecânicas, sobretudo aquelas de menor tamanho, apresentassem perfil hemodinâmico, em repouso e ao
esforço, inferior ao das próteses biológicas, o que poderá ter impacto na escolha do melhor substituto valvar para cada indivíduo.
Não conseguimos concluir o grupo de estudo de pacientes com troca por válvulas mecânicas para a comparação com os demais grupos selecionados.
Considerações finais: os dados poderiam ser úteis na seleção de próteses com perfil hemodinâmico mais adequado ao paciente que queira realizar exercício físico, bem
como potencialmente, poderão trazer informações objetivas na prevenção de atividade física por pacientes com próteses cardíacas de diferentes naturezas (prótese
mecânica e prótese biológica). Ainda estaremos dando seguimento ao trabalho para finalizar o estudo.
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Resumo:

Os procedimentos de intervenção por imagem têm ocupado lugar de destaque não só nas situações em que o diagnóstico se faz necessário, bem como em situações
terapêuticas, reduzindo assim o sofrimento ao paciente, bem como o tempo de internação e os custos envolvidos. A evolução da metodologia tem possibilitado condutas
definitivas, inclusive em pacientes tratados ambulatorialmente. O impacto sócio-econômico destes procedimentos é significativo, devendo ser considerado prioritário no
atual modelo de saúde do nosso país.
Foi realizado estudo retrospectivo, analizando 448 pacisntes do hospital do rim e hipertensão, submetidos a procedimentos realizados com o uso da ultrassonografia
intervencionista, no período de janeiro de 1999 a abril de 2004, que se encaixavem no perfil de pacientes a serem analizados pelo estudo proposto, sendo , 269 biópsias
de rim, 86 biópsias de hepáticas, 65 biopsias de próstata, 10 punções aspirativas de tireóide, 10 puncções de cistos (renal, nódulo no hipogástrio,nódulo de mama,nódulo
de adrenal e punção de mucosa gástrica).
Após foi levantado o custo necessário para a realização de cada procedimento, levando-se em conta o custo com pessoal, instalações, equipamentos, materiais e drogas
utilizadas, internação e recuperação do paciente após a realização do precedimento. Foi levantado então os custos necessários caso os prcedimentos fossem realizados
pela conduta clínico cirúrgica clássica, para que assim pudesse ser analizado o impacto econômico desses direntes modos de intervenção.
O presente trabalho encontra-se na análise estatisticas dos dados obtidos para que possamos chegar a uma conclusão se existe um ganho sócio-econômico real nos
procedimentos realizados por ultrassonografia intervencionista frente a conduta clício cirúrgica tradicional.
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Resumo:

Herança epigenética é definida como uma informação celular, que não a seqüência de bases do DNA, que é herdada durante a divisão celular. Estes eventos epigenéticos
são importantes em muitas condições fisiológicas e fisiopatológicas. A metilação do DNA é um tipo de herança epigenética e tem um importante papel na regulação da
expressão gênica e no silenciamento de elementos repetitivos no genoma, auxiliando na compartimentalização do genoma em zonas transcricionalmente ativas e inativas
em diferentes tipos celulares. O termo “metilação do DNA” é usado para descrever uma modificação posterior à replicação, onde um grupo metil é transferido da Sadenosilmetionina (SAM), para a posição C-5 da citosina por uma família de DNA metiltransferases. Às vezes, a metilação do DNA pode se tornar anormal e contribuir
com o risco de câncer, além de poder participar da evolução clonal em tumores, contribuindo com a progressão tumoral. Apesar do mecanismo preciso pelo qual a
metilação aberrante do DNA contribui com a carcinogênese não estar completamente elucidado, a hipometilação genômica global e a hipermetilação de genes específicos
têm sido associadas a uma variedade de neoplasias, incluindo o câncer de mama. Três possíveis papéis para a hipometilação global no câncer de mama foram
previamente propostos: aumentar a instabilidade cromossômica; ativar proto-oncogenes; ativar a expressão de genes pró-metastáticos. Esses dados têm sido usados
inclusive para se definir propostas terapêuticas.
A via metabólica da metionina está ligada ao processo de metilação do DNA. Nas últimas décadas, linhas independentes de investigação demonstraram numerosas
alterações na via metabólica da metionina no câncer. Essas alterações parecem ter algo em comum: a deficiência de SAM e/ou um aumento de S-adenosilhomocisteína
(SAH). A essa via pertencem diversos nutrientes provenientes da dieta, que podem afetar a regulação epigenética do genoma. Os níveis celulares de SAM são
determinados pela ingestão de doadores de grupos metil, como metionina e ácido fólico. Folato, vitamina B12 e vitamina B6 auxiliam na remoção de homocisteína,
prevenindo o acúmulo de SAH. Estudos recentes em humanos têm relacionado deficiências de ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6 e metionina com o aumento do
risco de câncer em vários órgãos, incluindo mama.
O estudo em questão visa correlacionar os níveis globais de metilação do DNA de fragmentos de biópsia de carcinomas de mama e a ingestão pela dieta de folato,
vitamina B6, vitamina B12 e metionina, todos componentes da via metabólica da metionina e, ainda, com os níveis de folato, vitamina B6 e homocisteína no sangue e
com as características do tumor e da amostra. Amostras de carcinoma de mama foram obtidas através de biópsia percutânea de fragmento com agulha grossa,
conservadas em nitrogênio líquido até a extração do DNA e realização do ensaio de aceitação de metil. Amostras de sangue foram coletadas por punção venosa para
determinação dos níveis plasmáticos de folato, vitamina B12 (análise imunofluorimétrica) e homocisteína (Sistema de Cromatografia Líquida de Alto Desempenho). Para
quantificar a ingestão de folato, vitamina B12, vitamina B6 e metionina foi utilizada uma versão reduzida de um questionário de freqüência alimentar (QFA) com 67 itens
elaborado a partir de um questionário validado para a comunidade Nipo-Brasileira de São Paulo, excluindo os alimentos de origem japonesa. Foram incluídas 30 mulheres
entre 35 e 87 anos (média: 60,8; DP: 11,9; mediana: 60). Todas as pacientes incluídas neste estudo assinaram um Termo de Consentimento. Os carcinomas de mama
(28) variaram de 1,5 a 10 cm (média: 4,98; DP: 2,47; mediana: 4), sendo 2 (7,14%) em estadio clínico I, 8 (28,57%) em IIa, 6 (21,43%) em IIb, 4 (10,29%) em IIIa e 8
(28,57%) em IIIb. Não houve correlação estatisticamente significante entre a ingestão de doadores de metil ou o folato sanguíneo e a aceitação de metil pelo tumor. A
aceitação de metil correlacionou com a idade das paciente (p=0,009; Correlação Pearson (CP)=0,522), indo ao encontro com dados da literatura; com o tamanho do
tumor (p=0,010), com axila positiva/negativa (p=0,029), sendo um possível indicador prognóstico; com a dosagem sanguínea de vitamina B6 (p=0,035; CP=0,416) e de
homocisteína (p<0,01; CP=0,777). Há uma importante correlação entre a aceitação de metil pelo DNA do tumor e a dosagem de homocisteína plasmática, sendo esse o
parâmetro mais fiel para se estimar o nível de metilação do DNA, segundo nossos dados. Nosso grupo pretende avançar nessa linha de pesquisa, encorajado pelos
resultados desse estudo inicial.
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Resumo:

Introdução: Próteses biológicas aórticas (PBA) de diferentes configurações (com suporte rígido, sem suporte rígido e homoenxertos aórticos criopreservados) podem ter
comportamento clínico diverso ao esforço físico. O ecocardiograma (Eco) pode avaliar dados estruturais e funcionais das próteses e do ventrículo esquerdo. O teste
ergométrico (TE), por sua vez, é capaz de analisar a capacidade física do paciente submetido a exercício em esteira ergométrica.
Objetivo: Verificar se tipos variados de bioprótese aórtica apresentam diferenças no desempenho físico durante exercício máximo em esteira ergométrica.
Pacientes e Métodos: Avaliamos 3 grupos de pacientes com diversos tipos de PBA: 9 com suporte (CS), 9 sem suporte (SS) e 10 com homoenxertos criopreservados
(HC), comparados com 15 indivíduos normais como grupo-controle (GC). Os pacientes foram estudados em média 25 meses de pós-operatório tardio; eram
assintomáticos, com capacidade física preservada, não apresentavam sinais clínicos ou ecocardiográficos de disfunção da PBA e tinham fração de ejeção normal ao
Eco (> 0,50 pelo método de Simpson). Os pacientes com CS e SS eram mais velhos que os com HC, mas não diferiram do GC quanto à idade. A proporção de sexos
foi equivalente em todos os grupos.
Analisamos ao Eco os gradientes sistólicos máximos em repouso. Ao TE, foram estudadas as seguintes variáveis ao esforço máximo: freqüência cardíaca (FC) máxima;
pressão sistólica (PS) máxima; duplo produto: resultante da multiplicação da FC pela PS, que é diretamente proporcional ao consumo máximo de oxigênio; tempo de
“endurance” e trabalho total realizado (expresso em equivalentes metabólicos: METs). Como tratamento estatístico, foi utilizada a análise de variância para comparação
entre os grupos, com significância estatística ao nível de p<0,05 (NS: não significante).
Resultados: O Eco em repouso demonstrou que os gradientes sistólicos máximos em repouso dos grupos CS (27±8 mmHg) e SS (28±11 mmHg) foram discreta, porém
significativamente maiores que os dos HC (15±9 mmHg) e GC (6±2 mmHg) (p<0,05). Entretanto, não houve diferenças estatísticas entre os grupos em relação às
variáveis de desempenho físico avaliadas: FC máxima (CS:135±24 bpm ; SS: 153±18 bpm; HC:170±23 bpm; GC: 152±35 bpm, p: NS), PAS máxima (CS: 157±18
mmHg; SS: 151±42 mmHg; HC: 166±18 mmHg; GC: 163±30 mmHg; p: NS), duplo produto (CS: 21161±5230; SS: 23568±4555; HC: 27690±4471; GC:24486±6808;
p: NS); tempo de “endurance” (CS: 7±2 min; SS: 9±4 min; HC: 11±3 min; GC: 9±3 min; p: NS) e trabalho total realizado (CS: 7±4 METs; SS: 9±4 METs; HC: 11±3
METs; GC: 9±3 METs; p: NS).
Conclusão: Os HC apresentam perfil hemodinâmico mais favorável que os grupos de PBA CS e SS, se assemelhando mais ao grupo controle (GC). Entretanto, esta
diferença não se traduziu em melhor desempenho físico ao TE nos grupos estudados, com próteses sem disfunção e com função ventricular esquerda preservada. Estes
aspectos devem ser levados em conta ao se indicar cirurgia com diferentes tipos de biopróteses aórticas em pacientes capazes de se exercitarem. Novos estudos
deverão avaliar o comportamento de próteses aórticas mecânicas ao esforço.
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Resumo:

Introdução: Bacilos Gram-negativos não fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa, constituem um problema importante em hospitais, causando, especialmente,
infecções do trato respiratório e de corrente sangüínea. Os agentes da classe das fluoroquinolonas têm sido amplamente utilizados em pacientes hospitalizados e da
comunidade devido às suas propriedades farmacocinéticas. A resistência às fluoroquinolonas tem sido conseqüente às mutações nas regiões determinantes de
resistência às quinolonas (“quinolone resistance-determining region”) dos genes gyrA e parC, que codificam as enzimas DNA girase e topoisomerase IV, respectivamente.
Estas constituem o principal alvo de ação das fluoroquinolonas, tornando a resistência cruzada entre agentes pertencentes à esta classe. Portanto, o uso das
fluoroquinolonas deve ser cauteloso e acompanhado de novas estratégias de tratamento que menos selecionem e favoreçam o crescimento de mutantes resistentes.
Como mutações espontâneas ocorrem em uma freqüência muito baixa (10-6 ou 10-8 UFC/mL), o próprio sistema imune do paciente é capaz de eliminá-las. Porém, o
uso de antimicrobiano ou a depressão do sistema imune do paciente, por exemplo, podem gerar condições que favoreçam a seleção e multiplicação destes mutantes.
Um novo conceito para evitar o surgimento de bactérias resistentes é a concentração que previne o aparecimento de mutantes resistentes, a MPC. Este conceito baseiase que a seleção de mutantes resistentes é favorecida em um intervalo compreendido acima da concentração inibitória mínima, MIC, e abaixo da MPC. Portanto, o
antimicrobiano que possuir a menor relação MPC:MIC, é aquele que menos favorecerá o crescimento de mutantes resistentes. Objetivo: O principal objetivo deste estudo
foi determinar qual das seguintes fluoroquinolonas, ciprofloxacina (CIP), gatifloxacina (GAT) e levofloxacina (LEV), possui a menor relação MPC:MIC, entre 20 amostras
de P. aeruginosa e, dessa maneira, distinguir qual delas menos selecionaria e favoreceria o crescimento de bactérias mutantes resistentes. Materiais e Métodos: O
experimento foi realizado em duas etapas. Inicialmente, foi determinada a MIC, pela técnica de ágar diluição seguindo-se rigorosamente as recomendações do
NCCLS/CLSI. A seguir, a MPC foi determinada semeando-se 0,1 ml de uma solução contendo concentração igual ou maior que 1010UFC/mL em placas com
concentrações de fluoroquinolonas que variaram entre 0,25 e 32 mg/L. As placas foram incubadas a 35ºC, e a leitura final realizada com 48 horas. A MPC foi considerada
como sendo a concentração de fluoroquinolona, onde nenhuma colônia mutante foi recuperada. Resultados: A MIC50 e MIC90 foram, respectivamente, para CIP 0.25
mg/L e 0.5 mg/L, para GAT 1mg/L e 2 mg/L, e para LEV 0.5 mg/L e 1 mg/L. Os valores da MPC50 e MPC90 foram, para CIP 1 mg/L e 2 mg/L, para GAT 4 mg/L e 4
mg/L, e para LEV 4 mg/L e 8 mg/L, respectivamente. A partir desses dados foi possível determinar a relação MPC:MIC ao qual apresentou um menor valor para a C-8metóxi-quinolona GAT (2), seguido pelos compostos C-8-H, CIP (4) e LEV (8). Conclusão: Os resultados obtidos mostraram que a GAT, uma C-8-metóxi-quinolona,
mostrou-se ser a fluoroquinolona que menos selecionou mutantes resistentes. Embora, CIP tenha demonstrado as menores MICs assim como MPCs, devido a sua maior
potência contra P. aeruginosa, a sua relação MPC:MIC foi maior que àquela apresentada pela GAT. Provavelmente, este resultado pode ser correlacionado ao sítio de
ligação destes fármacos. As fluoroquinolonas CIP e LEV se unem principalmente à DNA girase, enquanto, as C-8-metóxi-fluoroquinolonas, se unem fortemente tanto à
DNA girase quanto à topoisomerase IV. Portanto, provavelmente, uma mutação simples na DNA girase afeta em menor grau o C-8-metóxi-fluoroquinolonas. Esses dados
sugerem que o grupo metóxi contribui para a menor recuperação de mutantes resistentes, já que são necessárias que ocorram pelo menos duas mutações, uma em
gyrA e outra em parC. O problema da resistência aos antibióticos pode se tornar ainda pior, porque a concentração terapêutica atualmente utilizada bloqueia o crescimento
das bactérias sensíveis, mas enriquecem seletivamente a população mutante resistente. Assim, com base nestes resultados, novos regimes terapêuticos poderão ser
definidos para que a concentração de antimicrobiano no sítio de infecção permaneça acima da MPC, bloqueando assim o surgimento de mutantes resistentes e,
conseqüentemente, a falha terapêutica.
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Resumo:
TRALI (Transfusion-related acute lung injury) é uma insuficiência pulmonar aguda relacionada à transfusão sanguínea. É caracterizada por dispnéia, hipóxia, hipotensão,
febre e edema pulmonar não cardiogênico que ocorre geralmente entre 4 a 6 horas após o início da transfusão. Em aproximadamente 80% das síndromes do TRALI
mediado por anticorpos, há anticorpos plasmáticos específicos para leucócitos, e em 20% dos casos detecta-se anticorpos contra neutrófilos. É estimado que a reação
TRALI ocorra entre 1 em 300 e 1 em 5000 transfusões, com uma taxa de mortalidade entre 5% a 15% dos pacientes acometidos. A presença de anticorpos contra
antígenos leucocitários humanos (HLA – Human leukocyte antigen) e/ou contra granulócitos deve ser o principal fator no desenvolvimento de lesões pulmonares após
transfusão sanguínea. Anticorpos anti-HLA podem ser desenvolvidos pela mãe durante a gravidez, e quando hemocomponentes obtidos de doadoras multíparas são
transfundidos, passivamente, para um paciente através da transfusão de componentes que contenha plasma, pode aumentar o risco do desenvolvimento de TRALI.
Caso se comprove associação entre a presença de aloanticorpos anti-leucocitários e tal reação transfusional, torna-se necessário avaliar o impacto da exclusão de
doadoras multíparas da doação regular de sangue e implementar estratégias para prevenir TRALI.
Desta maneira, este estudo tem como objetivo determinar a prevalência de aloanticorpos anti-HLA (classe I e II) em 138 mulheres doadoras de sangue do Hemocentro
da UNIFESP. As doadoras incluídas na pesquisa foram distribuídas em 4 grupos de acordo com o número de gestações que tiveram (nulíparas, uma gestação, duas
gestações ou multíparas). As doadoras que aceitaram participar da pesquisa responderam a um questionário com dados que auxiliaram a interpretação dos resultados,
e assinaram um termo de consentimento. Após colhida amostra de sangue das doadoras em tubo sem EDTA, o material foi centrifugado a 3000 rpm por 5 minutos, o
soro aliquotado e congelado a – 20ºC.
Para determinar a prevalência dos anticorpos, utilizamos a metodologia do ELISA por um kit específico, o LAT-M20 007 (Mixed Antigen Tray Report), em que se detecta
positividade para anticorpos anti-HLA, diferenciando-os em classe I ou II. O soro foi descongelado e devidamente preparado para o experimento, conforme especificado
no kit, e a leitura feita em aparelho de ELISA específico para placas do LAT-M. O kit possui um controle positivo cuja absorbância delimita a presença de anticorpos,
sendo os valores abaixo desse limite considerados negativos.
Os resultados obtidos mostram que as doadoras pertencentes ao grupo de mulheres nulíparas não apresentaram anticorpos anti-HLA. Já entre mulheres pertencentes
aos demais grupos (que tiveram no mínimo uma gestação) verificou-se positividade em 30%, ocorrendo apenas 4 casos com anticorpos positivos para classe I e II. A
presença de anticorpos classe I foi de 46% e de classe II foi de 40%. Das positividades encontradas, apenas uma mulher relatou caso de ter recebido 2 transfusões
sangüínea sem, no entanto, apresentar reação transfusional. Mediante esses dados, confirma-se o fato dos anticorpos envolvidos serem formados durante a gestação,
uma vez que as nulíparas não os apresentam.
Ao analisar o perfil de cada doadora com o resultado do ELISA, observou-se que não há relação entre o número de gestações, bem como o tempo da última gravidez, e
o valor da absorbância. Esta conclusão está baseada em dois casos do presente estudo: em um deles a doadora com o maior tempo da última gestação foi aquela que
apresentou um alto valor de absorbância; e o segundo caso foi aquele cujas mulheres apresentaram positividade para anticorpos contra classe I e II, também com alta
porcentagem acima do cut off. Assim, podemos concluir que alguns antígenos HLA são mais imunogênicos que outros. O gene HLA é extremamente polimórfico,
resultando em uma variedade de moléculas que diferem, não somente na estrutura, mas também na capacidade de induzir uma resposta imunológica. Isso explica o fato
de a titulação de anticorpos em algumas mulheres não diminuir com o tempo. Da mesma forma, não podemos considerar que as doadoras que apresentaram baixa
positividade, em um valor próximo ao cut off, sejam negativas, pois tais anticorpos podem não possuir alta capacidade de ligação ao respectivo antígeno. Portanto, o
mecanismo pelo qual esses anticorpos são formados não envolve apenas o número de gestações ao qual a doadora foi submetida, mas o antígeno ao qual ela foi
apresentada.
Com este trabalho concluímos que a prevalência de anticorpos anti-HLA no plasma de doadoras é de 30%, e que esses dados não são suficientes para avaliar o risco
de desenvolvimento de TRALI, uma vez que é necessário saber como esses anticorpos são formados e sua capacidade de, uma vez presentes no doador, ligarem-se
às moléculas de HLA e desencadearem uma reação pós transfusional. Em estudo paralelo vamos calcular o risco de desenvolvimento de TRALI em receptores de
hemocomponentes obtidos dessas doadoras.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: As isoflavonas são fitoestrógenos e, por isso, têm sido utilizadas no tratamento alternativo da síndrome do climatério, a qual é caracterizada por alterações
metabólicas, atróficas e clínicas decorrentes da falência ovariana, sendo a insônia um sintoma característico dessa síndrome. Não obstante sejam isentas de efeitos
colaterais, os benefícios preventivos ou terapêuticos das isoflavonas para essa síndrome ainda são discutíveis.
Além disso, já foi descrito na literatura que as isoflavonas são substâncias antioxidantes. Também já foi hipotetizado que o sono possua uma função antioxidante, o que
é ainda controverso, pois há indícios contrários a essa proposição. Portanto, um esclarecimento da relação entre o estresse oxidativo e a insônia seria necessário para
a ampliação do conhecimento nessa área.
A menopausa é considerada um determinante crucial no crescimento da incidência de doenças cardiovasculares em mulheres após a meia-idade. Já foi demonstrado
em alguns estudos que o uso de isoflavonas e de proteína da soja diminui significativamente as concentrações plasmáticas de homocisteína, que é um fator independente
de risco para doenças cardiovasculares. Nessas investigações, a ingestão dessas substâncias se deu através da mudança da dieta dos pacientes. Porém, é importante
também saber se o mesmo efeito acontece somente com uma suplementação do fitoestrógeno.
OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo comparar parâmetros indicadores de estresse oxidativo e níveis plasmáticos de marcadores de risco cardiovascular
em 38 pacientes (55,42 ± 4,09 anos) na pós-menopausa com queixa, diagnóstico clínico e polissonográfico de insônia, tratadas com isoflavonas num estudo duplo cego
controlado e randomizado, com a duração de 16 semanas.
MATERIAIS E MÉTODOS: A análise do sono foi feita por meio de exame de polissonografia e de questionário e diário de sono. Os parâmetros bioquímicos foram obtidos
por análise de sangue, obtido em coletas realizadas antes, ao meio e ao fim do tratamento. Os indicadores de estresse oxidativo foram analisados por meio da dosagem
das enzimas antioxidantes: catalase e superóxido dismutase, do antioxidante não enzimático glutationa e das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS),
indicador da peroxidação de lipídeos. Como marcadores de risco cardiovascular, foram estudados os níveis de homocisteína, de ácido fólico e de vitamina B6, que foram
medidos por cromatografia líquida (HPLC).
RESULTADOS: Todas as pacientes tiveram o diagnóstico de insônia comprovado. Até o momento, foram realizados os testes da primeira coleta apenas. A média (±DP)
das concentrações para os parâmetros estudados foram: Catalase – 82,45 ± 22,9 U/mgHb; SOD – 13,87 ± 1,9 U/mgHb; GSH – 6,16 ± 1,1 µmol/gHb; TBARS– 2,57 ±
0,9 nmol/mL; Hcy – 11,7 ± 2,6 µM; vitamina B-6 – 21,82 ± 4,5 nmol/mL; ácido fólico – 8,91 ± 1,6 nmol/mL.
CONCLUSÃO: Nossos resultados mostraram que a maioria dos indivíduos apresentaram concentrações normais dos parâmetros estudados de acordo com os padrões
do nosso laboratório, exceto pelo índice de peroxidação de lipídeos aumentado. Neste fator, apenas 9 mulheres estão com os valores normais.
FINANCIAMENTO: CNPq, Fapesp e AFIP.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
O uso de imagens digitais permite a redução de espaço físico no armazenamento de exames, a diminuição de custos na compra de materiais (principalmente filmes), a
otimização do trabalho manual quanto ao transporte e o arquivamento de exames, além de possibilitar a rápida recuperação de imagens médicas. O formato de arquivo
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) é o mais utilizado atualmente para o armazenamento de imagens médicas. Entretanto, este formato tem o
inconveniente de gerar arquivos de grande tamanho. Técnicas matemáticas, como o algoritmo JPEG (Joint Photographic Exports Group), embutidas em softwares podem
comprimir os dados (imagens), aproveitando a redundância na informação, e facilitar assim seu armazenamento e transmissão. Algumas técnicas de alta compressão
de dados conseguem proporções de até 1:80, porém podem empobrecer a qualidade da imagem gerada, prejudicando o diagnóstico.
OBJETIVOS
Estabelecer o limite máximo de compactação de dados em imagens médicas utilizando o algoritmo JPEG na qual não há comprometimento na análise quantitativa e
qualitativa de lesões vasculares cerebrais isquêmicas de pequenos vasos (LVCIPV) na ressonância magnética.
MATERIAL E MÉTODO
Foram selecionados exames de 15 pacientes submetidos à ressonância magnética de crânio com diagnóstico de LVCIPV. Para cada paciente, foi selecionada a imagem
do primeiro corte axial supraventricular na seqüência ponderada em Flair. As imagens obtidas em formato DICOM foram convertidas para o formato JPEG a taxas de
compressão de 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50 e 1:60. As imagens foram novamente descompactadas e avaliadas juntamente com as imagens originais aleatoriamente e
sem identificação por 3 neurorradiologistas experientes em um software desenvolvido para o projeto. Os avaliadores puderam alterar a janela (brilho e contraste) da
imagem conforme julgassem necessário. Cada lesão identificada foi marcada e classificada quanto ao tipo de contorno, a morfologia e a intensidade do sinal. Após a
avaliação dos 3 neurorradiologistas, as lesões foram agrupadas conforme sua topografia na imagem, de forma a permitir que cada lesão fosse rastreada nas diversas
taxas de compactação.
RESULTADOS
Capacidade de identificar lesões: a maioria das lesões presentes nas imagens originais foi identificada nas imagens compactadas até a taxa de compactação 1:30.
Falsos positivos: em qualquer taxa de compactação são gerados ruídos que fizeram com que os avaliadores identificassem mais lesões nas imagens JPEG, mesmo nas
taxas de compactação de 1:10.
Morfologia e Contornos: Foram bem avaliados até a taxa de 1:40.
Sinal: Praticamente não houve variação entre as imagens originais e as imagens compactadas.
DISCUSSÃO
A utilização do algoritmo JPEG traz inúmeras vantagens, como a menor quantidade de espaço necessário para armazenar os arquivos e o aumento na velocidade de
transmissão das imagens. Kotter utilizou a compactação JPEG na avaliação de lesões em RX de tórax e não encontrou diferenças até a taxa de 1:32. Nosso trabalho
avaliou microangiopatias, até 2mm, e notamos que qualquer que seja a taxa de compactação utilizada, o algoritmo gera “ruídos” na imagem que confundiu os avaliadores
que acabaram identificando lesões que não constavam da imagem original. Portanto, podemos concluir que para a avaliação de imagens pequenas, como as LVCIPV,
o algoritmo não é adequado. Pretendemos continuar o projeto utilizando outros tipos de lesões e outros algoritmos de compactação como o JPEG2000.
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Resumo:
Introdução: A disfunção erétil tem sido descrita em pacientes com hipertensão arterial, diabetes melito e outras condições clínicas associadas com a disfunção endotelial.
Em nosso meio, a hipertensão arterial é altamente prevalente, com aumento progressivo com a idade, atingindo até 75% da população de idosos. Por outro lado, a
disfunção erétil incide principalmente a partir dos 50 anos. Alguns fármacos utilizados em larga escala para o tratamento da hipertensão arterial como betabloqueadores
e diuréticos parecem agravar a disfunção endotelial, principalmente por maior ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, maior tono simpático ou por induzir
alterações metabólicas como a resistência à insulina e elevação da glicemia. O efeito destes fármacos tem sido pobremente analisado nesta população de pacientes,
sobretudo entre aqueles que já apresentem disfunção erétil. Métodos não invasivos de avaliação da função endotelial ganharam maior importância nos últimos anos,
sendo a dilatação mediada pelo fluxo analisada pelo ultra-som e estudos da velocidade da onda de pulso os mais frequentemente utilizados, embora este último avalie
principalmente a complacência vascular.
Objetivos: o presente estudo teve como objetivo primário verificar a prevalência da disfunção erétil em homens hipertensos com idade compreendida entre 50 e 75 anos
e sem uso de medicação anti-hipertensiva e os efeitos iniciais do tratamento anti-hipertensivo. Como objetivo secundário buscou-se verificar a associação da disfunção
erétil com a velocidade da onda de pulso (VOP)e dilatação mediada pelo fluxo (DMF).
Métodos: fizeram parte da amostra 12 homens hipertensos (idade entre 52 e 75 anos, mediana 62 anos). Foram excluídos pacientes com diabetes mellitus, dislipidemia
em tratamento com hipolipemiantes, além dos fumantes. Foi aplicado o questionário SHIM (Sexual Health Inventory for Men) para avaliação da disfunção erétil. A VOP
foi obtida por meio de aparelho Complior acoplado a computador, registrando-se a onda de pulso por transdutores colocados sobre a artéria carótida direita e artéria
radial. A dilatação mediada pelo fluxo, para avaliação da função endotelial foi estimada por meio de transdutor linear de pelo menos 7,5 MHZ em aparelho ecocardiógrafo
HP Sonos 5500. A monitorização da pressão arterial (MAPA)foi obtida por registro de 24 horas, examinando-se as pressões arteriais sistólicas e diastólicas médias.
As variáveis bioquímicas foram obtidas após jejum de 12 horas.
Resultados: As principais características desta população foram (média +/- EPM): PAS casual = 157 +/- 4 mm Hg; PAD = 93 +/- mm Hg; PAS média (MAPA) 145 +/- 2
mm Hg; PAD média (MAPA) 86 +/- 4 mm Hg; Colesterol total = 193 +/- 15 mg/dL; LDL-c = 120 +/- 12 mg/dL; HDL-c = 44 +/- 2 mg/dL; Triglicérides = 148 +/- 34 mg/dL. O
questionário SHIM mostrou que 2/3 dos pacientes apresentavam disfunção erétil (pontuação < 21). Comparando-se os pacientes com ou sem disfunção erétil não foram
obtidas correlações expressivas com a VOP ou com a DMF. Entretanto, o diâmetro obtido após a DMF foi de 4,27% nos pacientes com disfunção erétil e 6,29% naqueles
sem disfunção erétil.
Conclusão: Na amostra obtida, grande parte dos pacientes hipertensos apresentaram disfunção erétil, sugerindo uma grande relevância da escolha do agente antihipertensivo para minimizar este aspecto clínico.
Participantes:

Renata de Oliveira e Silva, Sergio Augusto Bueno Brandão, Andreza Oliveira Santos, Maria Cristina O. Izar, Tatiana Helfenstein, Ana Maria M.
Cardoso, Simone Matheus

130

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Medicina Aplicada
Título:

Elaboração de uma base eletrônica de dados nacional para pacientes com Esclerose Sistêmica

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Sato, L.T.; Andrade, L.E.C.; Sigulem, D.; Barros, P.D.S.; Acriano, M.B.K.; Akiyama, M.S.
Lucy Tiemi Sato
Luís Eduardo Coelho Andrade - UNIFESP - Medicina / Reumatologia

Resumo:
Introdução: A esclerose sistêmica (ES) é uma doença inflamatória crônica idiopática, com características auto-imunes, que se caracteriza por endarterite proliferativa e
proliferação do tecido conjuntivo da pele e órgãos internos, particularmente pulmões, trato gastrintestinal, coração e rins.
A etiologia e a fisiopatologia da ES permanecem indefinidas. Fibrose tecidual e lesão vascular são as alterações histológicas características da ES.
Pacientes com ES podem ser classificados de acordo com o grau de envolvimento clínico da pele. O envolvimento cutâneo varia de espessamento cutâneo grave e
difuso (ES difusa) a um espessamento cutâneo limitado às extremidades distais e à face (ES limitada) ou até ausente, onde se observa a doença visceral sem
comprometimento cutâneo (ES sem escleroderma). A ES também pode ocorrer como síndrome de superposição, quando surge em associação a outra doença reumática
auto-imune (overlap).
Sua apresentação clínica e evolução são extremamente variáveis, sendo que os pacientes com a forma difusa da ES apresentam um curso clínico bem diferente dos
pacientes com a forma limitada. Os pacientes com a forma difusa da doença costumam apresentar uma progressão rápida do comprometimento cutâneo e maior risco
de acometimento renal, cardíaco e pulmonar já nos primeiros 5 anos da doença. Os pacientes com a forma limitada apresentam um curso mais indolente e benigno e
freqüentemente exibem apenas fenômeno de Raynaud durante muitos anos. Nos estágios mais tardios da doença (mais de 10 anos), porém, as manifestações viscerais
podem ocorrer numa proporção semelhante à forma difusa.
Em setembro de 2002, durante o XXIV Congresso Brasileiro de Reumatologia, a Sociedade Brasileira de Reumatologia lançou um projeto de estudo epidemiológico
sobre a ES no Brasil. O objetivo principal deste estudo é traçar um perfil da doença no nosso país e, de maneira concomitante, contribuir para a criação e para o
aperfeiçoamento de centros de estudo da esclerose sistêmica, doença sistêmica de difícil controle, cujo prognóstico, embora ainda necessite melhorar muito, depende
do diagnóstico precoce da enfermidade.
O referido estudo recebeu o nome de GEPRO (Grupo de Esclerose Sistêmica do Projeto Pronuclear), sendo gerenciado por pesquisadores do Projeto Pronuclear da
Sociedade Brasileira de Reumatologia.
Objetivo: Construir um formulário eletrônico para o protocolo GEPRO.
Materiais e Métodos: O protocolo GEPRO constava inicialmente de um questionário de 245 itens com uma única resposta por item, associado ao preenchimento de uma
Escala de Gravidade da Doença, segundo critérios de Medsger e colaboradores. Entretanto, desde o início do projeto de criação de uma base de dados eletrônica, viuse a necessidade de se reduzir esse questionário. Mediante um processor de reavalição do peso dos diversos itens, redimensionamos o questionário para sua forma
atual, que hoje consta de 85 itens.
Por ser um projeto nacional, contando com a participação de 30 centros localizados em vários Estados, achou-se mais adequado utilizar um software acessível a maior
parte dos usuários, de modo que a base de dados foi elaborada na plataforma do Microsoft Office Access. Essa base de dados eletrônica possibilitou um acesso mais
prático às informações contidas nos formulários até então no papel, facilitando sua análise estatística.
Resultados: Embora o GEPRO conte hoje com cerca de 1200 registros, o formulário eletrônico foi alimentado preliminarmente com os dados de 211 pacientes (87,2%
mulheres; 49,3% brancos; 46% forma difusa; 65,9% apresentando Fenômeno de Raynaud (FR) como um dos sintomas iniciais da doença) provenientes de 8 centros
diferentes. Comparando-se o grupo de pacientes com forma difusa do grupo de pacientes com outras formas (limitada, sine scleroderma ou overlap), notou-se que na
forma difusa a prevalência de não brancos foi de 62,5% e nas outras formas foi de 39,3%; na forma difusa a prevalência de homens foi de 17,5% e nas outras formas foi
de 8,8%; na forma difusa a média de idade foi de 36,1 anos e nas outras formas foi de 37,2 anos; na forma difusa a prevalência de FR foi de 96,9% e nas outras formas
foi de 89,5%; na forma difusa a prevalência de FAN positivo foi de 90,7% e nas outras formas foi de 88,3%; nas outras formas a prevalência de anticorpo anti-centrômero
70 foi de 20,4%, sendo ausente na forma difusa; na forma difusa a prevalência de anticorpo anti-Scl 70 foi de 28,9% e nas outras formas é de 9,5%.
Conclusão: A criação dessa base de dados eletrônica provou-se operacional e útil em uma análise estatística preliminar dos dados obtidos pelo GEPRO. A inserção dos
dados completos do GEPRO permitirá uma ampla análise dos diversos aspectos epidemiológicos dessa enfermidade em nosso meio.
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Resumo:
Introdução: Ceratite por Acanthamoeba é uma infecção corneana infreqüente, mas potencialmente devastadora complicação do usuário de lentes de contato, sendo
causadora de significante morbidade ocular, podendo levar à cegueira. Os sintomas são inespecíficos, geralmente relacionados à intolerância ao uso de lentes de contato,
baixa de visão, fotofobia, lacrimejamento e dor severa. Objetivos: o estudo pretende avaliar os possíveis fatores de risco envolvidos nesta ceratite, apontando para
aqueles passíveis de divulgação e prevenção. Método: O estudo foi sediado pelo Serviço de Oftlamologia da UNIFESP/ Hospital São Paulo –SP, Setor de Doenças
Oculares Externas e Córnea. Realizou-se avaliação retrospectiva dos dados de 33 pacientes, escolhidos ao acaso, que chegaram no referido serviço, entre janeiro/2000
e janeiro/2005 com suspeita de ceratite por Acanthamoeba, e que ainda estão sendo seguidos. Foram investigados história de trauma ocular, contato com água
possivelmente contaminada, uso de lentes de contato, tipo de lente, tempo de utilização da mesma lente, se dorme com a lente e condições de armazenamento e limpeza
e quais olhos foram afetados. Resultados: verificou-se que todos os pacientes (100%) usavam lentes de contato antes dos sintomas, sendo que, 87,5% usavam lentes
do tipo gelatinosa e 12,5% usava lente rígida (acrílica); 62,5% usavam lentes descartáveis e 37,5% usavam lentes de uso contínuo; 100% afirmaram não dormir
regularmente com a lente de contato; 75% afirmaram lavar e armazenar as lentes alternadamente em soro fisiológico e soluções químicas especiais (como opti-free,
renew, etc) , 12,5% referiu lavar e armazenar apenas em soro fisiológico e 12,5% referiu lavar em água e armazenar em soro fisiológico; 87,5% pacientes referiram tomar
banho usando a lente de contato; 50% afirmaram ter entrado em piscinas usando as lentes e 37,5% afirmaram ter entrado em água de mar . Nenhum paciente teve
contato com água de banheira ou em sauna usando as lentes; 37,5% afirmaram trocar a lente após 1 mês de uso, 25% afirmaram trocar após 2 meses de uso, 12,5%
trocava a lente com 6 meses de uso, 12,5% trocava após 12 meses de uso e 12,5% após 24 meses. Isto revelou uma mediana de 2,75 mês de uso da lente de contato
antes do descarte; encontrou-se apenas 1 paciente com ceratite por Acanthamoeba bilateral. Desta forma, temos um total de 56,2% olhos afetados. Conclusão: Foi
permitido constatar nos pacientes selecionados a presença e prevalência dos fatores de risco mais importantes, para o desenvolvimento da ceratite por
Acanthamoeba:uso de lentes de contato, precariedade dos cuidados com limpeza e armazenamento das lentes, exposição á água contaminada e tempo prolongado de
utilização da mesma lente.
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Resumo:

Dentre as erupções pápulo-pruriginosas no portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) encontram-se duas entidades que ainda se confundem: o prurigo da
infecção pelo HIV (erupção pápulo-pruriginosa - EPP) e a foliculite eosinofílica (FE). Ambas caracterizam-se pela presença de pápulas eritematosas com evolução
crônica. Na FE a distribuição mais comum é na cabeça, pescoço e porção superior do tronco, já na EPP, o envolvimento é distal. O presente trabalho objetivou, através
de estudo clínico, histopatológico e imunohistoquímico, caracterizar estas duas entidades, diferenciando-as.
Foram incluídos neste estudo indivíduos atendidos no Departamento de Dermatologia da UNIFESP com sorologia positiva para o HIV, apresentando quadro clínico
compatível com EPP ou FE. Os indivíduos foram divididos em 6 grupos: 1)FE do HIV (n=10); 2)foliculite eosinofílica-controle (n=4); 3)EPP do HIV (n=17); 4)prurigo
simples-controle (n=21); 5)reação à picada de inseto-controle (n=9) e 6)estrófulo-controle (n=2). Realizou-se estudo comparativo entre grupos, utilizando-se os
parâmetros clínicos, histopatológicos e imunohistoquímicos.
Com relação ao sexo e a idade não houve diferença entre os grupos. Não houve diferença do tempo médio de infecção pelo HIV, assim como do tempo médio da doença
dermatológica nos grupos estudados. Na FE a localização das lesões cutâneas predominou na porção proximal em 60% dos casos. Com relação a EPP não houve
predominância distal, como relatado na literatura. A contagem média de células CD4+ periféricas no grupo de FE foi de 192,5 células/mm3 e no grupo EPP foi de 156,45
células/mm3. Já a contagem média de células CD8+ periféricas foi maior no grupo de FE (1057,8 células/mm3) comparando-se o grupo EPP (859,6 células/mm3). A
contagem média de linfócitos periféricos no grupo de FE foi de 909,8 células/mm3 e no grupo EPP foi de 1162,7 células/mm3, demonstrando que ambas as doenças
incidem em indivíduos com certo grau de imunodepressão. O grupo FE apresentou menor número (253,8 células/mm3) na contagem média de eosinófilos periféricos em
relação ao grupo EPP (329,1 células/mm3). Este dado demonstrou que FE os eosinófilos do sangue periférico não parecem refletir o que ocorre no tecido lesional. A
contagem média de leucócitos totais periféricos em ambos os grupos foi baixa: no grupo de FE foi de 1057,8 células/mm3 e no grupo EPP foi de 859,6 células/mm3, não
sendo característico de nenhum grupo. Não pudemos valorizar os resultados da contagem média de carga viral pois ele não havia sido realizado em todos os pacientes
que participaram do protocolo.
Na histologia o infiltrado de eosinófilos foi mais pronunciado nos casos de foliculite eosinofílica-controle. Isto também foi observado nos casos de FE, EPP e prurigo
simples. Os pacientes com FE (média 10,3) apresentaram maior média na contagem de células positivas pela coloração de azul de toluidina (mastócitos), comparandose com os demais grupos: 5,67 (prurigo simples-controle), 3,65 (EPP) e 2,67 (foliculite eosinofílica-controle). A imunomarcagem específica para eosinófilos (CD15)
demonstrou maiores escores na FE e no prurigo simples nos casos controle. Surpreendentemente não houve intensa imunoexpressão do antígeno CD15 na foliculite
eosinofílica nos casos controles, o que não correspondeu aos achados através da coloração de hematoxilina-eosina. A imunoexpressão do linfócito T “helper” (CD4) foi
fraca ou até mesmo ausente nos casos de EPP, demonstrando correspondência da contagem sérica destas células. Entretanto baixos níveis de células CD4+ no sangue
também foram observados nos pacientes com FE e os resultados obtidos pela técnica imunohistoquímica foram semelhantes ao grupo controle de prurigo simples em
indivíduos imunocompetentes. Moderada ou intensa imunoexpressão de linfócitos T “supressor” (CD8+) pode ser observado na FE e EPP. Entretanto tanto o prurigo
simples como a foliculite eosinofílica no indivíduo imunocompetente apresentou importante infiltrado de células CD8+. O estudo da imunoexpressão dos linfócitos pan-T
(CD30) surpreendentemente apresentou baixa expressão. Os linfócitos B (CD20) não se expressaram em grande quantidade em nenhum dos grupos, entretanto a sua
expressão foi mais pronunciada nas foliculites eosinofílicas, principalmente quando associada ao HIV. A imunoexpressão dos macrófagos (CD68) foi maior nas FE,
entretanto o prurigo simples do grupo controle também apresentou importante expressão deste antígeno. A média dos escores para o antígeno CD1a (células de
Langerhans) não apresentou grande variação, entretanto os maiores escores e médias foram observados nos indivíduos sem infecção pelo HIV. Não encontramos
correspondência ao utilizarmos o anticorpo anti-S100, sem muita especificidade para células de Langerhans, na qual houve maior expressão nos pacientes com infecção
pelo HIV. Concluímos que estas duas entidades se sobrepõem em vários aspectos, entretanto é possível caracterizá-las.
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Resumo:

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome caracterizada por alterações metabólicas e hemodinâmicas, que cursa com hiperglicemia, decorrente ou da
deficiência de secreção de insulina (DM tipo 1, DM1) ou da resistência à esse hormônio associada à secreção compensatória inadequada do mesmo (DM2). A nefropatia
diabética 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 nefropatia após 20 anos de progressão da doença. A disfunção endotelial é a principal responsável pelas alterações cardiovasculares que ocorrem
no DM, incluindo a nefropatia, 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 nefropatia diabética, uma vez que a exposição à altas taxas de glicose parece aumentar
a síntese de AII pelas células mesangiais. Diversos genes foram identificados como modificadores ou predisponentes ao desenvolvimento de doença renal diabética.
Dentre os genes candidatos identificados, houve muito interesse nos polimorfismos da ECA. A maioria das evidências sugere que o polimorfismo de inserção/ deleção
(I/D) do gene da ECA em si não predispõe ao desenvolvimento da nefropatia diabética, 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 nefropatia diabética 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 piloto compreendendo pacientes com DM2 (n=6) e indivíduos saudáveis (CTL, n=8) que tiveram amostras de sangue (em
jejum) coletadas para dosagem de NO, uréia, creatinina e glicemia. Uma amostra isolada da primeira urina da manhã dos pacientes e de seus controles foi coletada e
armazenada para a determinação do NO. 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 e a glicemia foi medida com um monitor de glicose sangüínea (Advantage Boehringer Mannheim). Os
dados são apresentados como média erro padrão (X ± EP) e foram analisados através do Tukey test.
Resultados e discussão: A média de glicemia do grupo DM2 foi significativamente maior em relação ao grupo CTL (208 ± 36 vs. 83,5 ± 6,5 mg/dL, respectivamente). A
pressão arterial média dos indivíduos com DM2 também se apresentou maior em relação ao grupo CTL (127,4 ± 10 vs. 90,6 ± 3,71 mmHg, P < 0,05). A creatinina estava
significativamente aumentada nos diabéticos em relação ao CTL (1,18 ± 0,15 vs. 0,84 ± 0,04 mg/dL, respectivamente, P < 0,05), o mesmo ocorrendo com a uréia (55 ±
7,3 vs. 34,5 ± 2,6 mg/dL, respectivamente, P <0,05) mostrando que a função renal destes pacientes está alterada, provavelmente em decorrência da evolução do
diabetes. A concentração de NO no plasma dos indivíduos com DM2 foi semelhante àquela do CTL (173,2 ± 14 vs 176,8 ± 18 µM, respectivamente, P >0,05); talvez
não conseguimos mostrar diferenças entre estes grupos devido ao nosso “n” reduzido. Entretanto, a concentração de NO na urina do grupo DM2 mostrou-se
significativamente menor quando comparada ao CTL (644 ± 172 vs. 1812 ± 220 µ;M, respectivamente). Até o momento não existe um consenso na literatura em relação
à síntese de NO no diabetes. Em alguns trabalhos os autores mostraram que existe aumento de NO no plasma e/ou na urina de indivíduos com DM2. Em outros
estudos, no entanto, constatou-se diminuição de NO no plasma e/ou na urina de pacientes com DM2. Nossos resultados são preliminares, mas acreditamos que o
entendimento dos distúrbios genéticos e metabólicos, associados ao estudo da ECA e da síntese de NO, pode nos proporcionar futuras opções terapêuticas para se
evitar as lesões renais associadas ao DM.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Carcinoma espinocelular do esôfago é tumor comum na região sul-sudeste do Brasil onde o consumo de álcool, fumo e mate são sugeridos como fatores
de risco. O seu prognóstico é ruim e, portanto, o estabelecimento de biomarcadores informativos poderá contribuir para o entendimento dos mecanismos moleculares do
crescimento tumoral e formular novas hipóteses que possam permitir o avanço terapêutico.
OBJETIVO: Analisar as expressões das proteínas c-myc, p21WAF/Cip1, p53, c-erbB-2 e COX-2 no tecido de carcinoma espinocelular de esôfago.
MATERIAL E MÉTODOS: Foram estudados, retrospectivamente, tecidos de 18 carcinomas espinocelulares do esôfago (13 biópsias e 5 peças cirúrgicas) fixado em
formalina 10% e blocados em parafina utilizando-se o método imuno-histoquímico, método streptavidina-peroxidase. Foram utilizados monoclonal mouse anti-human cmyc, clone 9E10; monoclonal mouse anti-human p21WAF/Cip1, clone SX118; monoclonal mouse anti-human p53 protein, clone DO-7; rabbit anti-human c-erbB-2
oncoprotein e monoclonal mouse anti-human COX-2, clone CX-294. Quinze tecidos eram de homens e três de mulheres. A idade média dos pacientes foi de 61 anos
(homens = 57 anos e mulheres = 65 anos). Quatorze pacientes eram, simultaneamente, etilistas e fumantes.
RESULTADOS: A expressão da proteína p53 foi observada em 50% dos casos, enquanto a proteína c-myc em 6 dos 18 casos (33,33%). Todos os casos (100%) foram
negativos para a proteína p21WAF/Cip1, no entanto destes, 5 apresentaram imuno marcação entre 1 e 10%. A oncoproteína c-erbB-2 e a proteína COX-2 foram
detectadas em 5.5% (1/18) e 16,66% (3/18), respectivamente.
CONCLUSÃO: A proteína p53 parece estar envolvida na carcinogênese do carcinoma espinocelular do esôfago. No entanto, a importância das demais proteínas
estudadas como indicador de comportamento biológico tumoral ou fator prognóstico não está perfeitamente definido.
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Resumo:
Introdução: Os defeitos em um ou mais componentes do sistema imune podem causar doenças graves e até fatais designadas imunodeficiências. Podem ser congênitas
ou primárias (PID)e adquiridas ou secundárias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado das imunodeficiências primárias diminuem o número de infecções graves
e hospitalizações recorrentes, possibilitando melhora do estado de saúde física. Contudo, as limitações inerentes à doença, sua cronicidade e o próprio tratamento podem
comprometer a qualidade de vida global, lembrando que a maioria recebe o diagnóstico na infância.
Objetivo: avaliar o impacto da imunodeficiências primárias na qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.
Material e método: aplicação do questionàrio ´´ Child Health Questionnaire´´ - Landgraf et al - versão em português aos pacientes maiores de 14 anos ou aos responsáveis
pelos pacientes menores de 14 anos, com diagnóstico de imunodeficência primária e em terapêutica de reposição ambulatorial de imunoglobulina intravenosa no
Ambulatório de Imunopediatria do HSP. Ambos os grupos respondem aos questionários sob supervisão e orientação. Os questionários possuem 60 questões, no caso
de pacientes menores de 14 anos, ou 47 questões, no caso de pacientes maiores de 14 anos, e possuem as sessões: estado de saúde global, atividades físicas, dor,
comportamento, bem estar, auto-estima, relação com a família e perguntas sobre a doença.
Resultados: Foram aplicados questionários à 20 pacientes. Destes, 14 eram pacientes menores de 14 anos, com média de idade de 8 anos e 58% do sexo masculino.
Também responderam ao questionário 6 pacientes com idade maior ou igual à 14 anos, com média de idade de 27 anos e 50% do sexo masculino. Dentre as
imunodeficiências primárias, os diagnósticos encontados foram: Ataxia-Telangiectasia (32%), Agamaglobulinemia ligada ao X (26%), Imunodeficiência comum variável
( 11%), Imunodeficiência combinada grave (11%), neutropenia (5%), Deficiência de anticorpo antipolissacaride (5%), Síndrome hiper IgM (5%) e hipogamaglobulinemia
(5%). Com relação às respostas das diversas sessões dos questionários os dados estão sendo sistematizados em um banco de dados para posterior avaliação.
Conclusão: Dos pacientes avaliados, 13/20 eram menores de 14 anos, o que está de acordo com dados da literatura de que a maior parte dos pacientes realmente
recebem o diagnóstico na infância. As imunodeficiências primárias abragem um grande espectro de doenças como imunodeficiência humoral, combinada ou associada
à outras síndromes, que se beneficiam da terapêutica com gamaglobulina intravenosa. O ideal seria modalidade de tratamento que alterasse o mínimo possível a rotina
da criança e familiar.
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Resumo:
Uma das formas mais graves de infecção bacteriana é a bacteremia, ou seja, presença de bactérias na corrente sanguínea. Desde o princípio do século, observa-se
aumento progressivo na incidência das infecções da corrente sangüínea (ICS) hospitalares. Embora a mortalidade atribuída a essas infecções seja alta, ela não está
aumentando, provavelmente, devido ao diagnóstico precoce e à introdução de terapia antimicrobiana de amplo espectro, bem como aos avanços na terapia de suporte.
Entretanto, a mortalidade intra-hospitalar tem crescido, decorrente da gravidade desses pacientes. Com a introdução dos antimicrobianos, passa-se a observar a
alteração da flora bacteriana, com aumento progressivo da participação das bactérias gram-negativas.
Neste contexto, insere-se o estudo epidemiológico das infecções da corrente sanguínea.
O objetivo principal do presente estudo é avaliar a importância das infecções na corrente sanguínea (ICS), para isso será preciso conhecer a epidemiologia das infecções
da corrente sanguínea no Hospital São Paulo, verificar quais são os agentes mais freqüentes das ICS e, finalmente, identificar a morbidade e mortalidade dos pacientes
com ICS.
Este estudo foi realizado com o auxílio dos residentes da Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias no preenchimento da Ficha de Vigilância das Infecções de
Corrente Sanguínea, que fizeram avaliação clínica prospectiva dos pacientes com hemoculturas positivas, com especial atenção em relação ao uso prévio de
antimicrobianos e adequação ou não da terapia empregada, possibilitando a sua correção em caso de eventual imperfeição.
Neste contexto, a análise é pautada nos resultados de hemoculturas positivas, com fichas padronizadas preenchidas prospectivamente pelos médicos-residentes e na
revisão de prontuários dos pacientes, localizados no SAME (Serviço de Atendimento Médico Estatístico), para completar dados não preenchidos pelos mesmos.
O método de coleta é baseado na verificação das hemoculturas positivas e preenchimento de ficha epidemiológica, cujo conteúdo pode ser enumerado em: nome, RG,
sexo, enfermaria, idade, infecção hospitalar ou comunitária, diagnóstico infeccioso, adequação antimicrobiana, perfil de sensibilidade antimicrobiana, agente etiológico,
sepse, choque séptico, sepse grave, avaliação dos pacientes – sobrevida, cura ou óbito ao final de 28 dias de evolução.
Esses dados são computados em um banco de dados do programa Microsoft Access® e organizados de acordo com as variáveis acima. Em seguida, os dados são
analisados, identificando os agentes infecciosos mais freqüentes das ICS e a morbidade e mortalidade desses pacientes.
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ESTUDO SIMULADO PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE SUSPENSÕES DE ACETATO DE
HIDROCORTISONA USADAS NO TRATAMENTO DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA EM
FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
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Resumo:

Objetivo: A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é uma família de síndromes clínicas caracterizada por deficiência congênita de enzimas específicas para a síntese de
esteróides. Os pacientes com HAC são tratados com glicocorticóides exógenos que reduzem a síntese excessiva de andrógenos adrenais responsáveis pela maioria
das anormalidades clínicas. No Brasil, o tratamento para a HAC é feito essencialmente com acetato de hidrocortisona (AC) formulado em farmácias de manipulação. Por
se tratar de uma preparação heterogênea (suspensão), há a necessidade de se agitar vigorosamente, por determinado período de tempo, o frasco contendo a medicação
a fim de se atingir a homogeneização e, dessa forma, promover a ingestão da dose correta prescrita. Variações nesses procedimentos podem resultar de alteração na
medicação consumida e, conseqüentemente, no tratamento e prognóstico da doença. O presente estudo visa realizar medições de concentrações de produtos adquiridos
comercialmente para constatação de possíveis diferenças que implicariam em insucesso no tratamento da HAC adotado no Brasil.
Materiais e Métodos: foram dosadas por radioimunoensaio (RIE) as concentrações de AC (suspensão a 2%) de três frascos (de 30ml) adquiridos de três farmácias de
manipulação diferentes. Todos os frascos foram previamente agitados manualmente por 10 e 15 segundos, 1, 5 e 10 minutos. Além disso, também foi avaliada a possível
alteração da concentração da droga em cada frasco ao longo do tempo, conforme a retirada de 1 ml por dia (cálculo baseado numa criança de 1m2 SC), simulando-se
o uso dessa medicação em que o frasco é agitado pelos tempos referidos anteriormente.
Resultados: Até o momento foram realizados testes piloto para dosagem em duas amostras do medicamento para os tempos de agitação referidos acima, bem como a
simulação do uso de ambas. O método de RIE foi ajustado para a substância escolhida, tendo-se definido o solvente e as diluições necessárias para sua dosagem.
Conclusões: Como a análise parcial é inconclusiva, apenas após a avaliação final dos resultados definitivos da pesquisa é que será possível concluir se a concentração
da substância em suspensão varia em cada farmácia, e se ela realmente sofre a influência do tempo de agitação e da redução gradual do volume com o tempo de uso.
Apoio Financeiro: CNPq-PIBIC.
Participantes:

Mariana Gomes Adas, Suemy Cioffi Izu, Thais de Paula Buchaim, Claudio Elias Kater

Título:

Exposição a endotoxina da poeira e sibilos recorrentes na infância : Estudo de Coorte.

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Souza, V.V.; Solé, D.; Rullo, V.
Vivien Valente de Souza
Dirceu Solé - UNIFESP - Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia

Resumo:
A proposta do nosso estudo foi investigar a relação entre a exposição a endotoxina (ET) e aos alérgenos domiciliares, encontrados em residências e o desenvolvimento
de sensibilização atópica e doença alérgica. Acreditamos que a exposição a concentrações elevadas de ET no início da vida possa proteger as crianças da sensibilização
atópica. Foram selecionadas 104 crianças, recém-nascidas e matriculadas no serviço social do Hospital Albert Einstein e com risco elevado de desenvolverem doenças
alérgicas (pais com doença atópica). No momento da admissão, aos 3 m, 6m e 8 m os pais responderam um questionário, considerando número e gravidade das crises
de broncoespasmo, infecções, exposição a tabaco e a animais domésticos. As crianças que apresentaram acima de 2 crises de sibilos no período de 6 meses foram
consideradas sibilantes recorrentes. Foram coletadas amostras de poeira dos colchões e pisos sob os berços nas residências das crianças. Os níveis de endotoxinas
dessas amostras de poeira foram determinados em laboratório pelo método LAL cinético turbidimétrico (Cambrex). Os resultados mostraram uma redução significante
na prevalência de sibilos recorrentes quando as concentrações de endotoxinas nas amostras dos colchões estavam acima de 70 EU/mg (p<0,03). Concluímos que a
exposição a elevados níveis de endotoxina no início da vida pode proteger contra o desenvolvimento de sibilos recorrentes. O acompanhamento dessas crianças será
importante para o diagnóstico de asma.
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Expressão de COX-2, KI67 e p53 nos Tumores Estromais Gastro-Intestinais – GIST
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Resumo:
O conhecimento do Tumor Estromal Gastro-Intestinal (GIST) é bastante recente. Embora possa desenvolver-se ao longo de todo trato gastro-intestinal, há uma maior
freqüência em estômago e intestino delgado. Seu diagnóstico é dado pela Imunohistoquímica (IHQ) da biópsia (CD 117, c-KIT, positivo em 95% dos casos). O tratamento
de escolha é a cirurgia, mesmo em caso de metástases e, nos casos irressecáveis, o mesilato de imatinibe (Glivec) tem sido utilizado. A recidiva é alta e, atualmente, a
utilização do Glivec e de outras drogas como adjuvantes estão sendo pesquisadas. Estudos recentes procuram correlacionar a expressão de KI67 (proliferação celular)
e de p53 (alteração do processo de apoptose) com a evolução da doença. A ciclo-oxigenase 2 (COX-2), uma das vias de síntese de prostaglandinas, foi estudada em
outros tumores e está relacionada a aumento da proliferação celular e inibição da apoptose, levando à pesquisa de fármacos inibidores de COX-2 no tratamento de
doenças pré-neoplásicas e neoplásicas. O objetivo deste trabalho é avaliar a expressão de COX-2, p53 e KI67 e sua relação com outros fatores prognósticos e risco de
recidiva.
Foram estudados retrospectivamente, indivíduos com GIST (c-KIT positivos) e divididos em dois grupos: I e II segundo o número de mitoses e o tamanho do tumor.
Estes índices permitem caracterizar o doente como de risco intermediário ou alto risco (grupo I) ou de muito baixo risco ou baixo risco (grupo II). Nos tecidos emblocados
em parafina foram estudados por imunohistoquímica o COX-2, p53 e Ki67. Foram considerados positivos os tumores com expressão do marcador acima de 5%.
Selecionou-se 23 pacientes com GIST, sendo 11 homens e 12 mulheres com idade média de 57,26 anos (DP=13,48 anos). Segundo a localização 12 foram de intestino
delgado, 3 de estômago, 3 de retroperitônio, 2 de mesentério, 2 colorretal e 1 de pâncreas. Doze eram do grupo I e 11 pessoas do grupo II. Entre os pacientes estudados
47,83% evoluíram com doença, sendo 63,63% do grupo I. A expressão de COX-2 foi observada em 33,33% dos casos e do p53 em 43,48%. O índice de proliferação
celular Ki67 foi superior a 5% em 34,78%.
A semelhança de estudos anteriores estes tumores incidem na mesma freqüência nos dois sexos, com idade média de 57 anos. No entanto, a maioria dos tumores
selecionados eram de delgado, que costumam ter pior prognóstico justificando o alto índice de recidiva (47,83%). Ao contrário dos adenocarcinomas estes tumores
tiveram baixa expressão de COX-2 e baixos índices de proliferação celular. A mutação do p53 presente em mais de 50% dos tumores foi observada em aproximadamente
43% dos doentes estudados.
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Resumo:

Introdução: Os aloantígenos de neutrófilos humanos (HNAs) são encontrados em glicoproteínas da membrana de leucócitos e são alvos potenciais de anticorpos que
estão envolvidos na fisiopatologia de diversas condições clínicas. Os sistemas HNA-4 e HNA-5 estão localizados em uma beta2-integrina, a qual compartilha uma
subunidade beta comum (beta2 ou CD18) não-covalentemente associada a quatro diferentes subunidades alfa. Os antígenos HNA-4a (Mart) e HNA-5a (Ond) são
variantes polimórficas das subunidades alfa M (CD11b) e alfa L (CD11a), respectivamente, e ambas estão associadas a um polimorfismo de nucleotídeo único (SNP),
levando ao dimorfismo de aminoácidos. O anticorpo anti-HNA-4a foi recentemente associado ao desenvolvimento de neutropenia aloimune neonatal, porém a importância
clínica do HNA-5a ainda não está esclarecida.
Material e Métodos: Utilizando a técnica de PCR-SSP (polymerase chain reaction - sequence-specific primer), determinamos a freqüência do polimorfismo alélico do
antígeno HNA-4a em 121 doadores de sangue e 114 indivíduos indígenas da região amazônica. Desenvolvemos também um novo método de genotipagem para o
sistema HNA-5 por PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism), e as freqüências gênicas deste sistema foram então determinadas em 123 doadores de sangue
e 114 inidígenas. O método de seqüenciamento de DNA foi utilizado em 06 amostras a fim de validar a nova técnica desenvolvida.
Resultados: As freqüências dos genótipos HNA-4a (+/+), HNA-4a (+/-) e HNA-4a (-/-) encontradas nos doadores de sangue (0.686, 0.273 e 0.041) apresentaram diferença
estatisticamente significante em relação às encontradas nos indivíduos indígenas (1.000, 0.000 e 0.000). As freqüências dos genótipos HNA-5a (+/+), HNA-5a (+/-) e
HNA-5a (-/-) em doadores de sangue (0.512, 0.399 e 0.089) e em indígenas (0.746, 0.219 e 0.035) também diferiram estatisticamente. O seqüenciamento demonstrou
absoluta concordância com a nova técnica de PCR-RFLP em todas as 06 amostras.
Conclusões: Os dados encontrados indicam que a população brasileira de doadores de sangue, quando comparada a estudos populacionais de outros países, apresenta
uma maior freqüência do alelo HNA-4a-negativo, sugerindo assim uma possível maior susceptibilidade a aloimunização pelo antígeno HNA-4a. Em estudos prévios do
sistema HNA-1 e dos sistemas de antígenos plaquetários HPA-1 e -5, realizados em nosso laboratório, já foi observada semelhança das freqüências alélicas encontradas
na população indígena brasileira com as descritas em populações orientais. Similarmente, no presente estudo, constatamos que a distribuição dos alelos do sistema
HNA-4 observada em indígenas é semelhante àquela descrita em um estudo populacional coreano, reforçando a hipótese de uma provável origem ancestral comum.
Pela nossa descrição, há também agora disponível uma nova eficiente e efetiva técnica de genotipagem para o sistema HNA-5, colaborando no sentido de esclarecer
sua importância clínica, e possibilitando também que outros estudos populacionais sejam realizados. Os resultados observados na análise do sistema HNA-5 não foram
comparados com estudos internacionais porque não existem dados disponíveis na literatura especializada sobre a distribuição desse sistema em outras populações.
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Resumo:

A vasodilatação endotélio-dependente (mediada pelo óxido nítrico-NO) encontra-se reduzida na hipertensão essencial, e é descrito na literatura que a disfunção endotelial
está também presente em indivíduos normotensos com história familiar de hipertensão arterial (HA), ainda com níveis pressóricos normais. Estudos prévios realizados
em nosso laboratório identificaram na urina de pacientes hipertensos e filhos de hipertensos a isoforma de 90kDa da ECA, descrita como provável marcador genético de
hipertensão. Portanto, o objetivo de nosso estudo é avaliar a resposta ao teste de função endotelial em indivíduos com e sem história familiar de hipertensão e associala com a presença da ECA de 90 kDa na urina.
Os grupos estabelecidos foram: indivíduos com história familiar positiva para hipertensão (HF+), n=28, e história familiar negativa para hipertensão (HF-), n=15, pareados
por sexo, idade, índice de massa corpórea e pressão sanguínea. Os voluntários passaram por avaliação clínica e de parâmetros laboratoriais, sendo admitidos no estudo
se resultados normais. A função endotelial foi avaliada por ultra-sonografia Doppler da artéria braquial, com a medição dos seus diâmetros pós hiperemia reativa. Amostra
de urina foi coletada para purificação e identificação da isoformas da ECA, por meio de cromatografia de gel filtração AcA-44 e Western Blotting.
Os indivíduos HF+ nos quais foi detectada a isoforma de 90kDa na urina apresentaram uma vasodilatação máxima mediada por NO inferior aos indivíduos HF- sem a
ECA de 90 kDa (11,14 ± 5,1% vs 16,17 ± 5,8%; p=0,016). Neste primeiro grupo também os níveis de HDL foram inferiores ao segundo grupo (p=0,025), além de
apresentar um aumento de 27% nos níveis de triglicérides, porém sem significado estatístico. Assim, nossos dados sugerem que a ECA de 90 kDa é um possível
marcador genético de hipertensão por sinalizar também um processo inflamatório precoce dos vasos, que pode levar ao desenvolvimento da aterosclerose.
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Resumo:
Séries de autopsias em pacientes com demência têm demonstrado que a demência com corpos de Lewy (DCL) é a segunda causa mais comum dentre as demências
degenerativas, seguindo a doença de Alzheimer (DA). A DCL apresenta como sintomas centrais um quadro demencial, além de pelo menos duas das três características
seguintes: o parkinsonismo espontâneo, alucinações visuais recorrentes e flutuação cognitiva. A flutuação cognitiva é caracterizada por variações pronunciadas de
atenção e do nível de consciência. As flutuações podem ocorrer em horas, dias ou meses, porém as mais comuns são de curta duração. Tipicamente os familiares
referem que o paciente que sustentava conversa passa a ficar muito sonolento, desatento ou quase em mutismo. A flutuação é o sintoma mais prevalente na DCL, e
ocorre em cerca de 80-90% dos pacientes durante o curso da doença. Limitação na detecção de flutuações é a principal causa de subdiagnóstico na DCL. Este trabalho
tem como objetivo melhorar a confiabilidade do diagnóstico diferencial entre DA e DCL em nosso meio, através de métodos clínicos focalizados na caracterização da
flutuação cognitiva, que é um dos sintomas centrais da DCL. Para este fim estamos realizando um estudo aberto, transversal, observacional para o qual estão sendo
recrutados pacientes provindos do Setor de Neurologia do Comportamento da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) e do
Núcleo de Envelhecimento Cerebral da UNIFESP-EPM. Dentre as atividades desenvolvidas até agora está a tradução e adaptação das escalas de flutuação cognitiva
para o português seguida de uma versão para o inglês, por diferentes profissionais. Foram rastreados dezoito pacientes para estudo. Os pacientes com DA apresentaram
menor pontuação na escala de flutuação clínica (média de 3,41 ± 3,45 vs 7,16 ± 6,7 dos pacientes com DCL) e também menor média de pontuação na escala de
flutuação diária (1,75 ± 2,38 vs com 5,16 ± 6,20 dos pacientes com DCL). Através dos resultados obtidos até agora, podemos concluir que embora os pacientes com
DCL sejam mais preservados cognitivamente do que os pacientes com DA (média no teste CAMCOG dos pacientes com DA foi de 72,5 ± 14,5 vs 74 ± 20,58 dos
pacientes com DCL), os pacientes com DCL se beneficiaram menos da presença de um modelo para o desenho do relógio (obtiveram médias de 9,3 ± 3,5 e 7,16 ± 4,6
para a cópia e para o desenho espontâneo do relógio, respectivamente). Esse fato foi diferente nos pacientes com DA pois eles melhoram suas performances com a
presença de um modelo. (obtiveram médias de 12,75 ± 1,68 e 10 ± 2,51 para a cópia e para o desenho espontâneo do relógio, respectivamente).Em virtude de o
período de entrevistas com os pacientes estar em andamento, nenhuma análise estatística inferencial ou conclusão final pode ser feita ainda.
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Resumo:

A Síndrome de Turner (ST) é a mais freqüente anormalidade citogenética do sexo feminino afetando de 2000 a 5000 das nascidas vivas e tem como principais
características baixa estatura e falência ovariana. Recentes estudos têm alertado para uma importante relação entre diversos fatores intrínsecos observados na síndrome
com a menor expectativa de vida e alta morbidade das portadoras. Tendo sido sugerido que além de alterações cardíacas congênitas freqüentemente presentes, existe
nesta condição uma maior associação com fatores relacionados à síndrome metabólica, como aumento da resistência insulínica, sobrepeso, obesidade e hipertensão. A
reposição hormonal com GH e com estrógenos, estes associados ou não a progestágenos, é agravantes do distúrbio metabólico. O presente estudo analisa alguns
achados que podem, juntos ou isolados, elevar o risco para desenvolvimento de tais morbidades. Essa análise foi feita através da coleta retrospectiva de dados de 58
pacientes com ST obtidos nas três últimas consultas em período não superior a dois anos. Foram avaliados idade cronológica; cariótipo; obesidade, através do cálculo
do Índice de Massa Corporal (IMC); classificação de hipertensão, segundo o VII Joint National Committee; função tiroidiana (níveis de TSH ultra-sensível, anticorpo antitiroidiano); tratamento de reposição hormonal com Hormônio do Crescimento (GH) e/ou estrógenos. A mediana de idade foi 23 anos, sendo a idade mínima 14 anos. A
monossomia do cromossomo X foi o cariótipo mais encontrado dentro da amostra, correspondendo a 62,1%, sendo os outros 37,9% responsáveis por outras variações.
A análise do IMC das 58 pacientes estudadas aponta 5,17% como baixo peso, 62,1% como normais, 25,9% sobrepeso e 6,9% obesas. Apenas 53,5% eram normotensas;
das demais, 17,2% eram pré-hipertensas, 18,9% hipertensas grau I e 10,3% hipertensas grau II. A função tiroidiana se mostrou alterada em 39,7%, sendo que todas
estavam recebendo hormônio tiroidiano. A maioria destas pacientes, 87,9%, recebia reposição estrogênica, enquanto 53,5% recebeu GH anteriormente. Segundo os
parâmetros considerados, a amostra apresentou elevado percentual de hipertensão arterial enquanto o IMC foi normal em 62,1%. O dado de normalidade do IMC
encontrado na maioria das pacientes, 62,1%, deve ser interpretado com cautela devido à interferência que as proporções características da ST tem sobre tal índice. É
importante enfatizar que as porcentagens para hipertensão descritas neste estudo estão elevadas quando comparadas à esperada para a população geral. A hipertensão
arterial é um fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular e coexiste com outras alterações, como as metabólicas. Outros parâmetros como peso
para a idade devem ser consideradas no intuito de acompanhar o risco cardiovascular na ST, pois sendo propensas à hipertensão, distúrbios metabólicos ou ambos, as
portadoras devem ser monitoradas na tentativa de amenizar, ou mesmo prevenir, as complicações decorrentes das alterações aqui apontadas.
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Resumo:

Introdução: A retinopatia da prematuridade (ROP) acomete grande parte dos recém-nascidos de muito baixo peso (RN MBP). Embora a maioria apresente involução
espontânea, a estimativa da idade de sua ocorrência auxilia o seguimento dos RN.
Objetivo: Comparar a idade cronológica (IC) com a idade pós-conceptual (IPC) para determinar a ocorrência da involução da ROP em RN MBP.
Método: Coorte prospectiva que inclui RN portadores de ROP com peso ao nascer (PN) inferior a 1.500g, nascidos e internados na mesma maternidade de Jan/01Dez/03. Neste período, 360 RN <1500g sobreviveram mais de 30 dias e 141 (39%) tiveram ROP. Destes, 11 (9%) foram submetidos à laserablação retiniana e 4 não
foram acompanhados no serviço. Assim, a amostra deste estudo inclui 126 RN com ROP submetidos a fundoscopia indireta seriada, definida de acordo com a
classificação internacional da ROP. O 1o exame foi realizado com 30 dias e os subseqüentes a cada 7 ou 14 dias até a involução ser clinicamente documentada pela
vascularização completa da retina periférica até a ora serrata ou meridiano nasal em dois exames sucessivos. Todos os exames foram feitos pela mesma oftalmologista.
As médias de IC no momento do diagnóstico da involução da ROP, assim como as médias de IPC foram comparadas, considerando-se os Estágios e Zonas da ROP,
as faixas de PN e as de idade gestacional (IG). Utilizou-se ANOVA e o teste de Scheffe para comparações múltiplas. Os resultados são expressos em média e IC 90%.
Resultados: Dentre os 126 RN: PN 500-750g (n=19), 750-999g (n=40), 1000-1249g (n=43) e 1250-1499g (n=24); IG de 24-25 sem. (n=5), 25-27 sem. (n=21), 28-31 sem.
(n=84) e 32-34 sem. (n=17). Os 126 RN tiveram alta em média no 67o dia. Quanto à classificação da ROP: Estágio 1 (n=70), Estágio 2 (n=47) e Estágio 3 (n=9) e Zona
1 (n=2), Zona 2 (n=95) e Zona 3 (n=29). As médias da IC no momento da involução foram diferentes ao se considerar os estágios, as zonas, as faixas de PN e de IG,
sendo p<0,0001 para cada variável. A involução ocorreu entre 45 e 122 dias. Entretanto, apesar das médias da IPC no momento da involução serem diferentes ao se
considerar os vários estágios (p=0,0009), elas foram semelhantes quanto às Zonas (p=0,93), sendo a média de 40,2 sem. [37-44] quando Zona 2 e de 40,2 sem. [38-42]
se Zona 3. Além disso, as médias da IPC, ao se considerar as faixas de PN, foram semelhantes (p=0,13) a partir de 750g, a saber, IPC de 40,5 sem. [37-44] para PN de
750-999g; IPC de 39,6 sem. [37-43] para a faixa de 1000-1249g e IPC de 39,2 sem. [37-43] para os de PN 1250-1499g. Também ao serem consideradas as faixas de
IG, as médias da IPC foram semelhantes (p=0,12), IPC de 40,9 sem. [37-45] na faixa de IG 25-27 sem.; IPC de 39,7 sem. [37-44] para a faixa de IG 28-31 sem. e IPC
de 40,8 sem. [38-43] se IG 32-34 sem.
Conclusão: Este estudo mostra que a involução da ROP ocorreu em 90% dos RN MBP, sendo o tempo de involução melhor determinado pela IPC, que aconteceu entre
37 e 44 semanas, independentemente da zona, PN ou IG.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: As mitocôndrias são organelas intracitoplasmáticas cuja principal função é a de prover energia à célula. Para que ela seja formada e exerça todas as
suas funções, são necessários cerca de 3000 genes, provenientes tanto do DNA-mitocondrial como do DNA nuclear, este último representando a maioria. O DNAn é
responsável pela síntese de proteínas que terão funções diversas na mitocôndria. O funcionamento perfeito depende da interação adequada dos dois genomas. As
doenças mitocondriais são o resultado de mutações herdadas ou espontâneas do DNAmt ou DNAn levando à função anormal do sistema de fosforilação oxidativa. A
apresentação clínica dessas doenças é bastante variável e envolve múltiplos sistemas com alto requerimento energético: muscular, sistema nervoso, cardíaco,
oftalmológico, endocrinológico, hepático, renal e gastrointestinal. A maioria dos pacientes com defeitos em genes nucleares são crianças que apresentam encefalopatia
com evolução progressiva ou fatal. Os defeitos mais frequentemente descritos neste grupo de doenças são as deficiências isoladas do Complexo I e Complexo IV. Em
estudo prévio, de um paciente com deficiência da citocromo c oxidase, utilizando-se uma metodologia baseada em fusão e complementação de função de células do
paciente com células de camundongo monohíbridas para um cromossomo humano, identificou-se o cromossomo 20, como o causador da síndrome desenvolvida por
este paciente, entretanto, ainda não foi possível estreitar a região contendo o lócus gênico. O paciente não apresentava as mutações já descritas na literatura, tratandose então de uma síndrome com deficiência de COX com uma nova etiologia genética ainda a ser definida. OBJETIVO: Localizar o defeito gênico neste paciente com
deficiência da citocromo-c-oxidase num gene desconhecido do cromossomo 20 . MATERIAL E MÉTODOS: Selecionou-se genes candidatos a partir de um banco de
dados disponibilizado no site http;//mips.gsf.de/proj/medgen/mitop. Através de palavras chaves que indiquem localização mitocondrial e seqüências de endereçamento
mitocondrial fez-se as pesquisas. Os genes mais prováveis de estarem envolvidos com a deficiência foram pré-selecionados baseados na sua função e possível
influência na função da citocromo-c-oxidase. O material utilizado foi DNA e RNA obtidos de fibroblastos. As regiões de interesse dos genes selecionados foram estudadas
por sequenciamento de produtos de amplificação por PCR a partir de cDNA ou DNA genômico. RESULTADOS: Os genes selecionados foram o PANK2, NFS1 e o
TOMM34. O gene PANK2 é regulador da biosíntese da Coenzima A, , ele catalisa a primeira das cinco etapas da biosíntese da Coenzima A com a utilização de
pantotenato, cisteínas e ATP. Essa coenzima é essencial na participação no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, por isso ser tão importante o seu estudo. O NFS1
catalisa a produção de aminotransferases para a síntese da proteína da família da fosfato peridoxal classe V e por ser uma proteína importantíssima na cadeia respiratória,
sugeriu-se que uma mutação nesse gene poderia desenvolver essa doença. O outro gene é o TOMM34 responsável pela importação de proteínas do citoplasma para
dentro da mitocôndria , onde também participa da síntese de pré-proteínas, além de interagir com componentes celulares e disponibilizar a atividade da ATPase. Na
análise do sequenciamento desses três genes não foram encontradas alterações sugestivas de mutações ou polimorfismos. CONCLUSÃO: Descartamos a hipótese de
um desses genes estarem relacionados com essa doença.Existe a possibilidade do defeito ser causado por um gene ainda não conhecido, ou por um gene cuja correlação
com a citocromo-c-oxidase não esteja tão clara ou evidente.Este trabalho está sendo complementado com a análise de marcadores microssatélites com amostras do
paciente e familiares para tentarmos estreitar a região a ser estudada. A identificação desse gene pode contribuir para o melhor conhecimento da formação e controle
dos complexos enzimáticos da cadeia respiratória e é importante não só para o fenótipo estudado, mas também para diversos processos biológicos com envolvimento
mitocondrial.(FAPESP – CNPq).
Participantes:

Eduardo Suñe Christiano, Cláudia Cristina Ferreiro de Barros, Célia Harumi Tengan

Título:

Identificação dos fatores de risco potencialmente modificáveis e orientação aos pacientes com
Síndrome Coronariana Aguda

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Lemos, M.C.; Moreira, R.S.L.
Marcela Cristina de Lemos
Antonio Carlos de Camargo Carvalho - UNIFESP - Medicina / Cardiologia

Resumo:

As doenças cardiovasculares lideram as causas de morbi-mortalidade nos países industrializados. Dentre elas, a doença aterosclerótica das artérias coronárias (DAC) é
de longe a causa mais freqüente de óbito, tanto em homens como nas mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 40% das mortes em
2020 serão por doenças cardiovasculares, principalmente por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Sabemos que o modo de vida com hábitos não saudáveis como
tabagismo, dietas ricas em gordura e sedentarismo são fatores que aumentam o risco de DAC, portanto, o controle dos fatores de risco pode reduzir a morbi-mortalidade
desta doença. O objetivo deste trabalho é levantar a incidência dos fatores de risco potencialmente modificáveis nos pacientes que já apresentaram algum evento agudo
coronariano (angina instável, IAM com supra e IAM sem supra), encaminhá-los para o ambulatório de prevenção secundária de coronariopatias e avaliar quantos
compareceram na consulta. É um estudo prospectivo do tipo quantitativo realizado num hospital escola de grande porte na cidade de São Paulo, aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da UNIFESP/HSP. Foi utilizada a técnica da entrevista para coletar dados de 50 pacientes, sendo 66% homens e 34% mulheres. Quanto ao
diagnóstico médico 28% apresentaram síndrome coronariana aguda (SCA) com supra, 58% IAM sem supra e 14% angina instável. Quanto à idade 2% estavam entre
30 e 39 anos, 6% com 80 anos ou mais, 10% entre 40 e 49 anos, 24% entre 70 e 79 anos, 28% entre 60 e 69 anos, e 30% entre 50 e 59 anos. Com relação ao estado
civil, 58% eram casados, 20% viúvo, 12% solteiro, 4% amasiado e 6% divorciado. Quanto aos fatores de risco, 82% apresentaram hipertensão arterial, sendo 50%
homens e 32% mulheres, 72% sedentarismo, sendo 46% homens e 26% mulheres, 58% hereditariedade, sendo 29% homens e 29% mulheres, 48% dislipidemia, sendo
30% homens e 18% mulheres, 26% tabagismo, sendo 18% homens e 8% mulheres e 22% diabetes mellitus, sendo 10% homens e 12% mulheres. Relacionando os
fatores de risco com a idade, 22% dos dislipidêmicos estavam entre 50 e 59 anos, 14% entre 60 e 69 anos, 28% dos hipertensos estavam entre 60 e 69 anos e 22%
entre 50 e 59 anos, 20% dos sedentários estavam entre 50 e 59 anos e mais 20% entre 60 e 69 anos, 10 % dos tabagistas estavam entre 50 e 59 anos e 6% entre 60 e
69 anos, 10% dos diabéticos estavam entre 60 e 69 anos e 6% estavam entre 70 e 79 anos, 10 % dos tabagistas estavam entre 50 e 59 anos e 6% entre 60 e 69 anos,
quanto à hereditariedade, 18% estavam entre 50 e 59 anos, 16% entre 60 e 69 anos e 14 % entre 70 e 79 anos. Quanto à aderência ao acompanhamento no Ambulatório
de Prevenção Secundária, dos 100% de pacientes que foram encaminhados, somente 4% compareceu a consulta. Entretanto, devemos considerar que o prazo de tempo
dado entre o encaminhamento e o comparecimento ao ambulatório foi curto, sendo necessário mais tempo para verificar o comparecimento dos pacientes às consultas.
Concluímos que a hipertensão arterial está em evidência dentre os fatores de risco potencialmente modificáveis, seguido de sedentarismo, dislipidemia, tabagismo e
diabetes mellitus. Tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, sedentarismo e obesidade são fatores de risco que podem ser modificados com
mudança do estilo de vida, realização de atividade física, dietas pobres em gordura e medicações. Trabalhos mostram que o controle adequado da pressão arterial, do
colesterol, do peso e do diabetes mellitus leva a diminuição da mortalidade. Promover modificação do estilo de vida como controle de peso, atividade física, moderação
do consumo de álcool, sal e gordura contribuem muito para a sobrevida dos pacientes coronariopatas. Além disso, a cessação do tabaco após o primeiro ano, diminui
significantemente o risco para doença cardiovascular. Por isso faz-se necessário a realização de campanhas de orientação a população sobre hábitos saudáveis de vida,
como realização de exercícios físicos sob a orientação de um profissional especializado no assunto, dietas pobres em gordura e consultas multiprofissionais regulares
para a realização de exames de rotina, principalmente a partir dos 50 anos onde observamos que o sedentarismo e a dislipidemia são marcantes.
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Resumo:
Objetivo:
Avaliar o impacto da fisioterapia na qualidade de vida das pacientes após tratamento de incontinência urinária.
Paciente e Métodos:
As mulheres selecionadas para este estudo se encontram na faixa de 18 a 78 anos e apresentam hiperatividade vesical, incontinência urinária de esforço ou ambas.Todas
as pacientes se submeteram a anamnese, exame físico e estudo urodinâmico, conforme a rotina do Setor de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal. Entrevistamos 44
pacientes com aplicação do King’s Health Questionnaire no início e após três meses de tratamento com fisioterapia para avaliação da possível melhora da qualidade de
vida. Este questionário, específico para incontinência urinária, contém 20 questões separadas em domínios que analisam a Saúde Geral, Impacto da Incontinência,
Limitações da atividade diárias, física e sociais, Relações Pessoais, Emoções, Sono /disposição, Medidas de Gravidade. Foi traduzido e validado para nosso meio social.
Terminada a fase de aplicação dos questionários, pontuamos e calculamos a média e o erro padrão para as variáveis quantitativas e para as medidas pré e pós
tratamento.Para a comparação das variáveis pré e pós tratamento, utilizamos o teste de Wilcoxon para amostras pareadas (Conover).
Utilizamos o programa estatístico SPSS 11 para a realização dos testes. Adotamos o nível de significância de 5% para a conclusão de todos os testes.
Resultados:
Das 44 pacientes inicialmente entrevistadas, 10 não realizaram o tratamento por motivos variados ou desistiram do tratamento antes de completarem os três meses de
fisioterapia e 5 pacientes não responderam o questionário pós tratamento pela impossibilidade do contato (após 5 tentativas no mínimo ).A média da idade das pacientes
no estudo foi de 54,6 anos.
Na tabela abaixo apresento as médias e erros padrão (std. error mean) para cada variável no pré e pós.
Níveis descritivos do teste de comparação das variáveis pré e pós
Variável
p
Saúde Geral
0.0089
Impacto Incontinência 0.1500
Limitações Atividades diárias
0.3000
Limitações Físicas
0.2838
Limitações Sociais
0.0853
Relações pessoais
1.0000
Emoções 0.0867
Sono/ disposição
0.1343
Medidas de gravidade 0.4641
Após ter relacionados os níveis descritivos do teste de comparação das variáveis pré e pós reabilitação fisioterápica do assoalho pélvico, a Saúde Geral foi a única
variável que apresentou diferenças estatisticamente significativa(p=0,0089).
Discussão:
O resultado obtido neste trabalho difere em parte com a experiência prática observada no ambulatório e com relação a literatura científica já estabelecida na qual relatam
altas taxas de cura ou melhora (Moreno, 2003, Castro, 2002 e Arruda, 2002). Isto deve, provavelmente, ao fato do número de pacientes ser reduzido para avaliar
diferenças no início e fim de tratamento..No entanto, foi comprovado melhora na percepção da saúde geral das pacientes refletindo, deste modo, significativa melhora
na qualidade de vida das pacientes com incontinência urinária após o tratamento.
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Resumo:

Introdução: Na década de 60, as polimixinas constituíam a principal opção terapêutica para o tratamento de infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa. Porém,
devido à alta toxicidade apresentada por este grupo de fármacos e a introdução na prática clínica dos aminoglicosídeos e das cefalosporinas de amplo espectro, estes
agentes antimicrobianos deixaram de ser utilizados. Acinetobacter spp. e P. aeruginosa constituem importantes patógenos nosocomiais em hospitais brasileiros. Com o
surgimento de amostras clínicas de P. aeruginosa e Acinetobacter spp. multirresistentes, as polimixinas voltaram a ser freqüentemente utilizadas. Conseqüentemente,
os laboratórios de microbiologia devem estar aptos a realizar testes de sensibilidade que forneçam resultados acurados. Foi observado por diversos autores resultados
discordantes de sensibilidade in vitro às polimixinas. A discrepância de resultados poderia ser atribuída às diferentes condições do teste (meio de cultura, tempo de
incubação, inóculo bacteriano, concentração de cálcio no meio de cultura) ou às técnicas empregadas. Atualmente, o Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI/NCCLS) estabelece os limites de sensibilidade e resistência às polimixinas para determinação da concentração inibitória mínima (MIC) por técnicas dilucionais.
Entretanto, estas técnicas são de difícil implementação nos laboratórios de rotina de microbiologia clínica. Desta maneira, outras técnicas que forneçam a MIC, as quais
sejam mais fáceis de serem implementadas nos laboratórios de rotina são necessárias, uma vez que o teste de disco-difusão não apresenta boa acurácia na determinação
da sensibilidade às polimixinas. Objetivo: O principal objetivo deste estudo foi avaliar a influência da variação no meio de cultura, da suplementação de cálcio, e do tempo
de incubação na avaliação da sensibilidade à polimixina B entre amostras clínicas de Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp. utilizando-se a metodologia Etest®.
Materiais e Métodos: Foram utilizadas 19 bactérias isoladas de corrente sanguínea, sendo 10 amostras de Acinetobacter spp. e 9 amostras de P. aeruginosa
caracterizadas previamente como genotipicamente distintas no Laboratório Especial de Microbiologia Clínica (LEMC) pela técnica de eletroforese em campo pulsátil
(PFGE). Os meios de cultura utilizados neste estudo foram o ágar de Müeller-Hinton (MHA), “Brain-Heart Infusion” (BHI) e Iso-Sensitest (Iso-S), cada um deles contendo
diferentes concentrações de cálcio (25, 50 e 75 mg/L). A temperatura de incubação foi de 35 ºC e as leituras dos resultados foram realizadas em 18, 24 e 48 horas. A
determinação da MIC para polimixina B pela metodologia Etest® foi empregada de acordo com as instruções do fabricante (AB Biodisk, Solna, Suécia). Para o controle
de qualidade foram utilizadas as cepas Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 e Escherichia coli ATCC 25922. Resultados: Neste estudo, foram obtidos 513 resultados
de concentrações inibitórias mínimas (MICs), sendo 243 para P. aeruginosa e 270 para Acinetobacter spp. Entre as amostras de Acinetobacter spp., as médias das MICs
para polimixina B nos meios de MHA, Iso-S e BHI contendo 25 mg/L de cálcio, e realizando-se a leitura em 18 horas foram: 1,3; 0,9 e 0,6 mg/L. As médias obtidas nestas
mesmas condições de teste, mas ampliando-se o intervalo de leitura para 48h foram: 2,4; 1,0 e 0,8 mg/L. As médias das MICs para polimixina B nos meios de MHA, IsoS e BHI contendo 50 e 75 mg/L de cálcio, e período de incubação de 24h foram, respectivamente: 1,9/2,2; 2,0/2,9; e 0,6/0,7. Entre as amostras de PSA, as médias das
MICs para polimixina B nos meios de MHA, Iso-S e BHI contendo 25 mg/L de cálcio, e realizando-se a leitura em 18 horas foram: 4,2; 3,9 e 0,9 mg/L. As médias obtidas
nestas mesmas condições de teste, mas ampliando-se o intervalo de leitura para 48h foram: 6,5; 6,4 e 2,1 mg/L. As médias das MICs para polimixina B nos meios de
MHA, Iso-S e BHI contendo 50 e 75 mg/L de cálcio, e período de incubação de 24h foram, respectivamente: 7,8/10; 4,5/5,3; e 1,1/1,4.
Conclusões: Quando o meio de BHI foi testado, os valores das MICs para polimixina B foram inferiores àqueles obtidos testando-se os meios Iso-S e MHA,
respectivamente. O aumento da concentração de cálcio em todos os meios testados elevou os valores das MICs para polimixina B, exceto quando o meio utilizado foi
BHI para se testar amostras de Acinetobacter spp. Contra as amostras de Acinetobacter spp., não houve influência do tempo de incubação nas MICs de polimixina B.
Por outro lado, quando as amostras de P. aeruginosa foram avaliadas, foi observado um aumento da MIC da polimixina B diretamente proporcional ao tempo de
incubação. Concluímos que a determinação da MIC para polimixina é fortemente influenciada pelas condições do teste de sensibilidade e, por esta razão, se faz
necessário estudos que comparem os resultados obtidos pela metodologia Etest® com aqueles recomendados pelo CLSI/NCCLS a fim de estabelecer a acurácia da
metodologia
Etest® na determinação da MIC para polimixina B.
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Resumo:

A ventilação mecânica é um grande marco na anestesia, possibilitando o avanço de diversas técnicas cirúrgicas e mudando drasticamente o prognóstico dos pacientes.
Porém quando submetido à ventilação mecânica sem o emprego de manobras ventilatórias o paciente passa a ter uma diminuição da sua função respiratória. A aplicação
da PIP (insuflação respiratória mantida) e da PEEP (pressão expiratória final positiva) durante a anestesia promovem uma compensação a essa perda da função
pulmonar. Para obter dados objetivos da influência de tais manobras na anestesia, aplicamos um protocolo para a obtenção de dados obtidos na gasometria arterial,
realizada antes, durante e após a anestesia, em pacientes que cumpram os seguinte pré-requisitos: idade entre 18 e 75 anos, submetidos à anestesia geral e ventilação
mecânica em cirurgias eletivas, que não tenham doenças pulmonares nem sejam submetidos a cirurgias com o emprego de circulação extracorpórea.
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Resumo:

Introdução: Reconhecendo a crescente importância e legitimidade da perspectiva avaliativa dos usuários sobre a qualidade da atenção, considera-se que o grau de
informação que pais ou acompanhantes têm em relação aos problemas de saúde de seus filhos constituem indicadores importantes para avaliação dessa qualidade.
Assim, é fundamental que tenham conhecimento sobre: a doença, as orientações e recomendações, a prescrição e encaminhamentos, bem como que se estabeleça
vínculo com os profissionais dos serviços.
Objetivos: Verificar a compreensão do acompanhante de crianças do Ambulatório Geral e de Especialidades (Hematopediatria) em relação à consulta pediátrica.
Métodos: Tipo de estudo: transversal descritivo. Local: Ambulatório Geral e de Especialidades (Hematopediatria) de Pediatria. Período: novembro/2004 a maio/2005.
População: amostra aleatória de acompanhantes de crianças. Coleta de dados: questionário semi-estruturado. Foram entrevistados apenas os responsáveis que
concordaram em participar do estudo, mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Análise dos dados: O processamento do texto, entrada e
análise dos dados serão realizados em computador IBM compatível, utilizando-se os programas do Sistema de Microcomputador Epi-Info 6 - versão 6.01.
Resultados: Foram realizadas 77 entrevistas, sendo que 48 no Ambulatório Geral de Pediatria e 29 no Ambulatório de Hematopediatria. A faixa etária dos pacientes
apresentada foi de 19,5% menores de 1 ano, 37,7% entre 1 e 4 anos, 29,9% entre 5 e 10 anos, e 12,9% maiores de 10 anos. Entre os acompanhantes foi verificado que
85,7% destes eram mães do paciente, 2,6% eram pais e 9% eram de outras categorias. Em relação à procedência dos pacientes tem-se que 75,3% são da cidade de
São Paulo, 22,1% do Estado de São Paulo e 2,6% de outros estados. O PS do Hospital São Paulo foi responsável pelo encaminhamento de 33,8% das crianças
entrevistadas para os ambulatórios pesquisados; 13% deles foram dos ambulatórios de especialidades, 1,3% da triagem e 51,9% de outros serviços externos ao HSP.
Houve concordância no diagnóstico perguntado ao acompanhante pós-consulta e o que foi anotado em prontuário pelo médico em 81,8% dos casos. Dos acompanhantes
entrevistados, 58,4% não sabiam o nome do médico que os atendeu no dia da entrevista. Em relação às orientações (alimentação, limitações, ambiente), 84,4%
compreenderam adequadamente; em relação aos exames, dentre os 50,6% para os quais houve solicitação, 76,9% entenderam o tipo de exame e suas indicações,
entretanto, apenas 53,6% dos acompanhantes compreenderam a prescrição de medicamentos no que se refere ao nome, indicações e dosagens. Quanto ao
encaminhamento para outros ambulatórios, foi realizado para 26% dos pacientes entrevistados e estes tiveram compreensão adequada em 90% dos casos.
Conclusão: Verificou-se que foi elevada a porcentagem de acompanhantes que não sabiam o nome do profissional que o atendeu em consulta no dia da entrevista.
Houve maior concordância em relação ao diagnóstico e baixa compreensão em relação aos exames e medicações prescritas. Concluiu-se que estes resultados devem
ser discutidos com os profissionais envolvidos, visando ao aprimoramento do processo de trabalho em saúde, no qual vínculo, diálogo e o reconhecimento do direito dos
pacientes são fundamentais na adesão, efetividade do tratamento e consolidação de uma atenção humanizada.
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Resumo:
Introdução: O adenocarcinoma de próstata constitui a neoplasia mais freqüente dos homens, acometendo um em cada seis indivíduos com mais de 50 anos.Quando a
neoplasia é identificada em estágios iniciais, a doença é tratada através de cirurgia radical ou radioterapia.Como objetivo de prever a evolução dos pacientes submetidos
a cirurgia, os especialistas levam em conta diferentes parâmetros, entre os quais se destacam: score de Gleason do espécime cirúrgico, volume tumoral,extensão
extraprostática do tumor, envolvimento dos linfonodos e vesículas seminais e os níveis séricos de PSA pré-operatório.Pacientes com score de Gleason 6, volume
tumoral < 4 cm3,ausência de acometimento da gordura periprostática e vesículas seminais e PSA < 10 tem prognóstico bastante favorável,com chances de cura que
oscilam entre 70 e 90%.
Recentemente foram descritas alterações genéticas que se relacionam com o desenvolvimento do câncer de próstata, destacando-se mutações dos genes Bcl2, p53,
CerbB2(estudados na primeira parte do trabalho) entre outros ( que estão sendo estudados e relacionados na fase atual do trabalho). Ademais, observações clínicas, a
longo prazo, demonstram que alguns pacientes com câncer localizado,de prognóstico favorável, de acordo com critérios clássicos, evidenciam recorrência da doença
pós-tratamento. Como esses casos não podem ser reconhecidos previamente pelos métodos disponíveis, idealizamos o presente trabalho, com o objetivo de verificar se
o estudo do perfil genético da neoplasia primária permite prever a evolução dos pacientes com tumor de baixo risco de progressão.
Material e métodos:
1)Desenho: Estudo retrospectivo analisando casuística de pacientes submetidos a cirurgia radical.
2)Época e local: Pacientes tratados no período de 1997 a 2003 no Hospital Sírio Libanês- São Paulo.
3) Pacientes: Foram estudados pacientes portadores de câncer de próstata com estágio T1 e T2a, com idades com média igual a 61,53 +/- 8 (semelhante a fase I).
Todos os pacientes apresentavam doença de baixo risco de progressão, definida pelos seguintes critérios: a) cintilografia óssea e tomografia normais; b)score de gleason
do espécime cirúrgico 6; c) estágios patológicos pT1 e pT2; d) nível sérico de PSA < 10; e)seguimento mínimo pós operatório de dois anos. Hormônio ou radioterapias
prévias foram adotadas como critérios de exclusão.
Os pacientes foram submetidos a prostatectomia radical pelo mesmo cirurgião (Dr. Miguel Srougi) pela técnica de Walsh modificada e todos os espécimes cirúrgicos
foram analisados pela mesma patologista (Dra. Kátia Moreira Leite).
4) Intervenções:
Os espécimes cirúrgicos após avaliação histopatológica rotineira foram estudados no sentido de se avaliar a expressão dos possíveis novos genes prognósticos por
técnica imunohistoquímica.
5) Desfechos:
A) Primários: foram identificados dois grupos de pacientes de acordo com a evolução clínica pós operatória: Grupo I: pacientes com progressão da doença,definida
como ausência de metástases e manutenção em níveis indetectáveis do PSA sérico; Grupo II: pacientes que evidenciaram progressão da doença pelos mesmos critérios
quando acompanhados por mais de dois anos.
Em ambos os grupos correlacionou-se a expressão de cada desses genes potencialmente prognósticos.
B) Secundários: Correlacionou-se expressão dos genes com o tempo de progressão da doença. Neste sentido,definiu-se como progressão da doença a apresentação
de evidência da doença e/ou PSA pós prostatectomia 0,1 ng/ml.
6)Análise estatística:
A correlação entre a expressão dos genes e a presença ou não de progressão da doença foi avaliada pelo teste de qui2, adotando-se o nível de significância de 5%.
Os intervalos de progressão da doença nos pacientes com e sem expressão dos genes estudados foram comparados através de curva atorial de Kaplan-Meier adotandose nível de significância de 5%.
Resultados:Tendo em vista que houve correlação significante(p=0,0087) em relação ao gene p53 (estudado anteriormente), mas ausência de relação prognostica dos
genes BCl2 (p=0,9337) e CerB2 (p=0,885), aguarda-se resultado semelhante nessa nova fase do estudo.
Conclusões: Os genes que estão em estudo podem vir a, juntamente com o p53,modificar completamente os parâmetros a serem levados em consideração em
cânceres de próstata de baixo risco e até mesmo nos evidenciar a necessidade de repensarmos a classificação atual, de modo a deixa-la mais fidedigna ao prognóstico,
para que haja maior certeza e tranqüilidade de abas as partes, médico e paciente.
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Resumo:
Introdução: O estudo da associação entre o uso de drogas e criminalidade é de grande importância em nosso meio, tendo em vista o seu impacto no direcionamento das
atuais políticas sociais. Estudos demonstram que a taxa de criminalidade é maior entre os usuários de drogas, acarretando elevado custo social, tanto para o sistema de
saúde e serviço social, quanto para o sistema de justiça criminal. Tendo em vista a escassez de dados disponíveis sobre esse assunto na literatura brasileira, e a maioria
das pesquisas internacionais basear-se na avaliação de usuários de heroína, faz-se necessária a aproximação desse tema à realidade brasileira através da análise de
usuários de substâncias do nosso meio, destacando-se o caráter inédito desta pesquisa.
Objetivos:1.determinar a relação entre criminalidade e dependência química, 2.pesquisar fatores relacionados à criminalidade nesses pacientes, 3.avaliar as diferenças
quanto ao padrão de cometimento de crimes durante os vários estágios de uso de drogas e períodos de abstinência e 4.comparar as possíveis diferenças entre os
usuários de maconha e cocaína com relação à criminalidade.
Metodologia:Amostra: A amostra final será constituída por 200 pacientes (100 usuários de maconha e 100 de cocaína), mas no momento constitui-se de 78 pacientes
usuários de drogas (70 de cocaína/crack e 8 de maconha), em tratamento ambulatorial na UNIAD (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas) da UNIFESP. Instrumentos:
Diagnóstico dos transtornos relacionados ao uso de substâncias: seção de abuso/dependência de substâncias do DSM-IV Criteria Checklist (Hudziak, Helzer, Marte);
questionário estruturado desenvolvido especificamente para este projeto abordando dados sociodemográficos, uso de álcool e drogas, problemas apresentados antes e
durante o uso de cocaína, envolvimento criminal e fatores associados, envolvimento legal, relacionamento com os fornecedores, relação entre criminalidade e uso de
drogas. Análise estatística: Os dados coletados foram submetidos a análise através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), em sua décima versão.
Resultados: A amostra era constituída por homens (88%), idade média de 27 anos, brancos (43,5%), solteiros (45%), 9-11 anos de estudo (45%). Um terço (34%)
desempregado. Todos foram diagnosticados como dependentes de cocaína ou maconha nos últimos 6 meses.A maioria (57%) admitiu envolvimento com o crime durante
a vida.
As principais formas para adquirir dinheiro para comprar drogas foram assalto à mão armada (49%), trabalho fixo (35%) e tráfico de drogas (28%).
Apenas 8% consideraram a relação com quem lhes vendia a droga ruim. Apesar disso, 12% referem que sofreram tentativa de homicídio, 33% reclamavam com o
fornecedor da droga, 28% sofreram ameaça de quem lhes fornecia, 50% desconfiavam da qualidade da droga, 37% tiveram discussão verbal e 10% sofreram agressão
grave.
Comparando-se os usuários de maconha com os de cocaína, observamos uma semelhança quanto à identificação: maioria de homens (88%; 89% respectivamente),
idade média semelhante (25anos; 28anos), brancos (63%; 42%), solteiros (50%; 44%), e desempregados (38%; 34%). Observou-se uma diferença no grau de instrução:
76% dos usuários de maconha tinham pelo menos 9 anos de estudo, enquanto que no grupo de cocaína esse valor caiu para 46%.
O envolvimento com crime foi maior no grupo de usuários de cocaína (61%), enquanto que no grupo de maconha esse valor caiu para 25%.
Também foram encontradas diferenças quanto à forma para conseguir dinheiro para custear a dependência: no grupo de usuários de maconha as principais formas eram
com trabalho fixo (63%), por assalto à mão armada (25%) e apenas um por tráfico de drogas (12,5%); no grupo de cocaína os valores foram 51% por assalto, 31% com
trabalho fixo e 29% com o tráfico de drogas. Outras diferenças foram observadas quanto à relação com quem lhes vendia a droga. Apenas 6% dos usuários de cocaína
consideraram ruim a relação com o fornecedor, enquanto que no grupo de usuários de maconha esse valor subiu para 25%. Apesar disso, em ambos os grupos foi
possível observar problemas nessa relação: no grupo de maconha foram relatados problemas como tentativa de homicídio (50%), reclamação com o traficante (38%),
ameaça de quem lhes fornecia (25%), desconfiança quanto à qualidade da droga (25%), discussão verbal (25%) e agressão grave (12,5%); nos usuários de cocaína
esse valores foram de 7%, 33%, 29%, 53%, 39% e 10%, respectivamente, sendo que neste grupo um dos usuários chegou a matar o fornecedor.
Discussão: Esse é o primeiro estudo sobre a relação entre uso de drogas e criminalidade no Brasil e encontrou uma porcentagem significativa (57%) de envolvimento
com crime entre os usuários de maconha e cocaína. A diferença encontrada entre os usuários de maconha e os de cocaína foi importante, mas não pode ser muito bem
analisada, uma vez que a amostra de usuários de maconha é limitada. Para que isso seja possível, o estudo deverá ser completado de maneira a possibilitar uma análise
mais significativa do comportamento de criminalidade entre os usuários dessa duas drogas.
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Resumo:
Introdução: Essa proposta se insere na linha de pesquisa que temos desenvolvido sobre a lateralidade cerebral das funções psicológicas: a relação entre hemisfério
direito (HD) e processamento da emoção. Drebing e cols. encontraram desvio significante para o campo visual esquerdo (CVE), HD, para afetos negativos e positivos.
Jessimer e Markham encontraram disfunção do HD no reconhecimento de expressões faciais em pacientes com alexitimia. David identificou desvio fraco para o CVE na
depressão e acentuado na mania, e na esquizofrenia nenhum desvio. Lior e Nachson concluíram que pessoas normais apreendem as emoções expressas na hemiface
esquerda, HD, tendência bem mais fraca entre os pacientes psiquiátricos. Para Levy, indivíduos depressivos e desconfiados teriam HD disfórico e os otimistas e confiantes
teriam um HD eufórico. Toledo e cols, em estudo com pacientes clínicos comparados com não-pacientes, encontrou resultados semelhantes, predominância do HD em
ambos. Objetivo: A proposta é observar o desempenho de pacientes oncológicos no TFQ. A hipótese é de que esses pacientes apresentariam o predomínio acentuado
do HD no processamento da emoção, da mesma forma que os pacientes clínicos de outras especialidades. Instrumentos: TFQ é composto por pares de fotos com uma
hemiface sorridente e uma hemiface neutra, e sua imagem em espelho. A instrução é: “Qual a face mais alegre?”. Resultados >0,06 indicam predominância do hemisfério
esquerdo (HE) no processamento das emoções, entre –0,06 e 0,06 dominância não definida e <-0,06 predominância do HD. Participantes: selecionados a partir da
localização do tumor, tempo de diagnóstico, estadiamento e tipo de tratamento da doença, e classificados em quatro grupos: Grupo A, MCM, melanoma com metástase;
Grupo B, MSM, melanoma sem metástase; Grupo C, NMCM, neoplasia com metástase; Grupo D, NMSM, neoplasia sem metástase. Resultados: são 118 pacientes
adultos, 65 homens e 53 mulheres: 31 do Grupo A, 31 do Grupo B, 30 do Grupo C e 26 do Grupo D, sendo 94% destros. Resultados: (a) dos 65 homens: 13,8% apresenta
dominância HD para a emoção, 60% dominância não definida e 26,2% dominância HE; (b) das 53 mulheres: 22,6% apresenta dominância HD para a emoção, 60,4%
dominância não definida e 17% dominância HE. Essas distribuições mostraram ser significantes no teste de 2; (c) Grupo A: dos 31 pacientes, 22,6% apresenta
dominância HD, 61,3% dominância não definida e 16,1% dominância HE; (d) Grupo B: dos 31 pacientes desse grupo, 16,1% apresenta dominância HD para a emoção,
71% dominância não definida e 12,9% dominância HE; (e) Grupo C: dos 30 pacientes, 6,7% apresenta dominância HD para a emoção, 66,7% dominância não definida
e 26,6% dominância HE; (f) Grupo D: dos 26 pacientes 26,9% apresenta dominância HD para a emoção, 38,5% dominância não definida e 34,6% dominância HE,
prevalece tanto a não definição hemisférica quanto a dominância do HE nesse grupo; (g) tempo médio de doença foi: 27,4 meses no Grupo A; 2,45 meses no Grupo B;
32,5 meses no Grupo C; 3,64 meses no Grupo D, portanto, pacientes sem metástase foram entrevistados no inicio da doença; (h) entre os pacientes com hemisfério
dominante definido, o tempo médio de doença foi de 16,72 meses e DP=18, 64 e naqueles com dominância cerebral não definida, o tempo médio de doença foi de 17,02
meses e DP=18,72, assim ambos os grupos apresentam mesmo tempo de doença. Conclusão: Pacientes do grupo A, B e C apresentam dominância não definida para
a emoção, independente do sexo e do tempo de doença. Pacientes do grupo D apresentam tanto dominância não definida como dominância do HE para a emoção. A
não definição de um hemisfério no reconhecimento da emoção nos pacientes oncológicos é um dado que surpreende, pois não coincide nem com os dados das pesquisas
mencionadas e nem com nossa hipótese. Dado que em nossa amostra 57,6% dos pacientes apresenta menos de seis meses de doença, não podemos atribuir esse
resultado ao tratamento, como por exemplo, a interferência da quimioterapia nos processos cerebrais de atenção e memória. Nossa hipótese é de que esses resultados
poderiam ser conseqüência da instrução do TFQ em que se solicita ao paciente escolher qual ‘a face mais alegre’. É possível que pacientes com doença oncológica
apresentem certo bloqueio frente à tarefa de reconhecer ‘a face mais alegre’. Com intuito de esclarecer essa questão, um novo estudo está sendo delineado seguindo
sugestão de Levy, criadora do TFQ.
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Resumo:

Introdução: O transplante de órgão é um tratamento bem estabelecido para pacientes que sofrem de falência funcional de órgão.
Após o primeiro transplante renal em 1954, a cirurgia de transplante foi estendida também para casos de transplante de medula óssea, fígado, pâncreas, coração e
pulmão. Atualmente, as taxas de sobrevida em um ano de pacientes transplantados pode exceder 95% e as taxas de sobrevida em um ano do órgão transplantado pode
exceder 85%(1,2). Isso é resultado do desenvolvimento de imunossupressores mais efetivos e seguros, adequada avaliação pré-transplante, monitoramento póstransplante e avanços no entendimento dos mecanismos de histocompatibilidade.
No caso do tratamento de doenças hematológicas e não hematológicas, benignas e malignas, o transplante de medula óssea (TMO) é um recurso terapêutico importante.
O sucesso deste tratamento, no entanto, exige entre outros cuidados, um constante controle de infecções no período peri transplante. Sabe-se que o risco de infecção é
determinado, primariamente, pelo grau de imunossupressão e pela intensidade de exposição a patógenos(3), porém o foco infeccioso nem sempre é identificado o que
dificulta a instituição de terapêutica adequada. Em pacientes submetidos ao TMO, por exemplo, cerca de 90% apresentarão febre em seu curso, mas apenas 40% terão
o foco infeccioso identificado. Dessa forma, é de grande importância definir métodos diagnósticos que visam aumentar a detecção destes focos para instituir terapêutica
adequada da forma mais precoce possível. Sendo a rinossinusite uma infecção relativamente prevalente nos pacientes submetidos ao TMO (1-33%(4,5)), mas que muitas
vezes ainda gera dúvida diagnóstica e de tratamento, este trabalho visa avaliar a incidência da rinossinusite nos pacientes submetidos ao TMO, determinar o valor
diagnóstico da avaliação de rotina prévia ao transplante por exames de imagem (tomografia computadorizada e radiografia simples de seios da face) e o valor prognóstico
da punção/lavagem de seios da face na avaliação etiológica.
Material e Métodos: Foram utilizados prontuários e exames de imagem de seios da face (tomografia computadorizada e radiografia simples) de oitenta pacientes
submetidos ao TMO.
Dos prontuários foram retiradas as informações relevantes e organizadas em forma de tabela.
Os exames de imagem foram analisados por residente em radiologia (R3) sob supervisão de um docente da área. O residente em questão não tinha acesso aos dados
contidos nos prontuários nem à identificação dos exames e a ordem de análise foi aleatória. Os achados de imagem foram então classificados segundo critérios de
gravidade e cronicidade pré estabelecidos. Assim a ausência total de achados compatíveis com sinusopatia obtiveram a nota zero, achados compatíveis em menos de
50% dos seios receberam nota 1, de 50-90% nota 2 e os seios totalmente comprometidos, nota 3. Além disso foram identificados os exames com presença de nível
líquido (sinal agudo) e aqueles com espessamento de mucosa (sinal de cronicidade).
Resultados: Até o presente momento, foram levantados os prontuários de 80 pacientes submetidos ao TMO e que continham exames de imagem e punção/lavado de
seios da face bem como a análise dos mesmos selecionando as informações mais pertinentes. Além disso, foram analisados os exames de imagem de 35 pacientes. O
estudo será concluído com a avaliação do restante dos exames de imagem, análise estatística e comentários.
Discussão / Conclusões: As discussões e conclusões serão realizadas após o levantamento dos dados restantes (avaliação dos exames de imagem pendentes) e análise
estatística adequada.
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Resumo:
Atualmente não há um portal nacional ativo e com informações atualizadas sobre o panorama dos projetos e iniciativas relacionadas a Telemedicina no Brasil. Buscando
apresentar um panorama sobre o tema e apontar referências, o Departamento de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo (DIS-UNIFESP) propõe
implementar e implantar um observatório sobre a área de Telemedicina no Brasil baseado em tecnologias web. A partir de ferramentas de software livre, o SET propõe
a criação de uma página dinâmica na Internet para a divulgação de eventos, notícias, legislações, projetos em andamento, artigos de divulgação e guias de conduta na
área de Telemedicina. Esse projeto permite oferecer a toda comunidade informações complementares para os profissionais da saúde participantes de projetos
relacionados com a Telemedicina em andamento no país.
No módulo de projetos foi desenvolvido uma página dinâmica na Internet, baseada em linguagem PHP utilizando servidor web Apache e banco de dados MySQL para a
divulgação específica de projetos. Com a finalização desse módulo, tornou-se possível o cadastramento dos projetos nacionais relacionados à área de Telemedicina. Foi
implantado um cadastro auto-controlado e gerenciado pelos próprios autores dos projetos, permitindo, que eles atualizem seus dados e forneçam um status do andamento
dos projetos tornando possível um fácil mapeamento e acompanhamento de suas experiências.
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Resumo:
Buscando apresentar um panorama sobre a Telemedicina, visto que atualmente não há no Brasil um portal ativo nacional ou projeto com informações atualizadas sobre
o panorama dos projetos e iniciativas relacionadas, o Departamentop de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo (DIS-UNIFESP) com o objetivo
de implementar e implantar um observatório sobre a área de Telemedicina no Brasil baseado em tecnologias web o Setor de Telemedicina (SET) propõem a criação a
partir de ferramentas de software livre, a construção de uma página dinâmica na Internet para a divulgação de eventos, notícias, legislações, projetos em andamento,
artigos de divulgação e guias de conduta na área de Telemedicina.
A justificativa se dá pelo fato de que nos últimos anos várias iniciativas de desenvolvimento de projetos nessa área tomaram corpo e atualmente representam modelos
estruturantes para a construção de programas pilotos em instituições de pesquisa, ensino e comerciais. Inclui-se, nesse escopo, o próprio projeto Rede Piloto de
Telessaúde em Oncologia Pediátrica (ONCONET). Esse subprojeto se relaciona e auxilia o projeto ONCONET por oferecer informações complementares para os
profissionais da saúde participantes da rede ONCONET sobre outros projetos de Telemedicina em andamento no país.
A realização desse projeto é baseada na construção de páginas dinâmicas na Internet, baseada em tecnologias de software livre (linguagem PHP, servidor web Apache
e banco de dados MySQL) para a divulgação de eventos, notícias, legislações, projetos em andamento, artigos de divulgação e guias de conduta na área de Telemedicina,
com o registro e o controle de acesso pelo Módulo de Registro
O objetivo da construção do Módulo Registro é permitir o registro de pessoas que atuam na área da Telemedicina, assim como o cadastro de suas respectivas instituições
e projetos, para prover um acesso controlado e gerenciado nas áreas restritas do observatório. Dessa maneira, as pessoas registradas poderão atualizar suas
informações pessoais, institucionais e dos projetos em que atua. Assim, será possível criar uma rede colaborativa, aberta, gratuita e auto-controlada (mas com a
moderação dos administradores) de cadastros na área de Telemedicina.
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Resumo:
O projeto tinha como objetivo inicial a obstrução parcial do canal lacrimal de drenagem em pacientes que realizariam cirurgia refrativa para correçao de miopia, para que,
diminuindo a drenagem lacrimal do olho, os sintoma pós cirúrgicos, tanto na técnica de lasik quanto na de prk, de olho seco fossem atenuados.São os sintomas: sensação
de corpo estranho, hiperemia, ardor acompanhado de lacrimejamento, alem de sinais de ceratite com retração de retalho e perda funcional.
A ceratite filamentosa é uma condiçao cronica da córnea, caracterizada por filamentos aderidos a uma ou duas extremidades da córnea. Os pacientes normalmente têm
sensação de corpo estranho, ardor, descomforto, fotobia e piscam excessivamente. É normalmente conseqüência da sindrome do olho seco, tratada com colírios, plugs
obstrutivos, retirada dos filamentos,lentes de contato, entre outros.(3)
O projeto contava com a participação de pacientes voluntários do ambulatório de oftalmologia da Escola Paulista De Medicina, que se submeteriam à cirurgia refrativa,
porém os pacientes se mantiveram relutantes a participar deste projeto, impondo grande barreira para obtensão de resultados que fossem significativos.
Frente a isso, concordamos que seria mais viável mudar o perfil dos pacientes que participarão do projeto. Estes serão pacientes entre 18 e 60 anos, com sintomas de
olho seco, sem tratamentos cirúrgicos prévios ou utilização de plugs. Esses pacientes já estão sendo contactados no ambulatório de oftamologia da UNIFESP.
Após a aderência ao projeto e autorização de sua participação pelo Termo de consentimento livre e esclarescido, esses pacientes responderão a um questionário de
desconforto, avaliando, de 0 a 10, os sintomas como: ardor, coceira, sensação de corpo estranho, hiperemia e lacrimejamento.
Realizarão então o Teste de Schirmer e Break Up Time e terão em seus canais lacrimais ( direito e esquerdo) aplicados, aleatóriamente e em duplo cego, 0,2 ml de
metilcelulose 2% e de soro fisiológico.
Sarão marcadas consultas com o paciente no 1 PO, 7 PO, 15 PO, 1 mês de PO e 3 mês de PO, para aplicação do questionário e realização dos testes de Schirmer e
Brak up time.
Numa nova pesquisa bibliográfica, um trabalho (1) demonstrou que a formacao de granulomas piogênicos em pacientes com plugs obstrutivos é mais freqüente que se
imaginava.Esse granuloma causa extrusão total ou parcial do plug, dependendo do seu padrão histopatologico.O tamanho e a geometria de beiradas afiadas dos plugs
podem ser os responsáveis pela formação do granuloma, que regride após a retirada do plug, porem este mante-se eficaz, ou seja, melhorou todos os sintomas de olho
seco, mesmo após sua extrusão parcial(4).
Outro trabalalho (2) tinha como objetivo avaliar eficácia de contínuos testes de acuidade visual em pacientes com olho seco.Nesses pacientes foram utilizados : o sistema
FVAM, para testar a acuidade visual, e, para testar a função lacrimal, Schirmer, Break Up Time, Fluoresceina e Rose Bengal Staining, antes e depois da inserção do
plug.Todos os testes tiveram melhora nos resultados após a inserção dos plugs, demonstrando que esses testes são eficazes tanto para identificar um paciente de olho
seco quanto para avaliar sua evolução com tratamentos.
Também ficou demonstrado que quanto mais viscoso for o colírio, maior efeito de ardor ele causa nos pacientes. Esse é um importante dado na escolha do colírio para
pacientes com olho seco.(5)
BIBLIOGRAFIA:
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Resumo:

INTRODUÇÃO
Apesar de inúmeros levantamentos epidemiológicos encontrados na literatura mundial descrevendo a epidemia tabágica, verificamos uma grande carência de estudos
que possibilitem conhecer melhor o perfil dos fumantes que procuram centros especializados no tratamento do tabagismo. A tendência de se moldar novos programas
de auxílio na interrupção do tabagismo de acordo com a população alvo mostra a necessidade de se investigar este perfil na busca de subsídios para se alcançar
melhores resultados.
OBJETIVOS
Investigar o perfil do fumante que procura apoio em um Programa de Cessação do Tabagismo. Correlacionar estes achados com o sucesso no tratamento e identificar
fatores preditores do mesmo.
MATERIAL E MÉTODO
Foram incluídos no estudo os 345 pacientes atendidos no PrevFumo (Núcleo de Apoio à Prevenção e Cessação do Tabagismo) no ano de 2002. Todos estes pacientes
foram avaliados durante atendimento através de inquérito epidemiológico constituído por questões de múltipla escolha para avaliação de diversas variáveis, entre elas o
risco de depressão, ansiedade, grau de dependência à nicotina, classificação sócio-econômica, escolaridade, entre outras.
Ao todo, 318 pacientes foram submetidos ao tratamento em grupo durante 2 meses, sendo excluídos aqueles que não o fizeram. Estes pacientes receberam ligação
telefônica para avaliar status tabágico (fumante ou ex-fumante) atual, após tempo mínimo de 12 meses de término do tratamento e foram interrogados também sobre
eventuais recaídas, dificuldades atuais e outros fatores relacionados.
RESULTADOS
Para a avaliação do perfil do fumante que procura o PrevFumo, foram utilizadas as informações de todos os pacientes incluídos no estudo e que preencheram o inquérito
epidemiológico adequadamente (345 pacientes). Foram obtidos os seguintes resultados: sexo (homens: 37,4% ; mulheres: 62,6%), idade (46,7 +- 11,9 anos), classe
social (A ou B: 50%), escolaridade (pelo menos o segundo grau completo: 58%), consumo de cigarros (23,4 +- 11,8 cig/dia), tempo de consumo (30,6 +- 11,9 anos), grau
de dependência à nicotina segundo o índice de Fargestrom (6,1 +- 2,1), depressão segundo o inventário de Beck (53% tem algum grau de depressão).
Dos 318 pacientes contactados, 192 tiveram cessação do tabagismo no curto prazo (sucesso de tratamento de 60,4%), ou seja, ao término do acompanhamento em
grupo. Enquanto isso, 126 pacientes não pararam de fumar ao término do grupo (insucesso de tratamento de 39,6%); destes, 14 pacientes (5,4%) pararam de fumar
depois do grupo, mantendo-se abstinentes até o momento do contato telefônico. Houve recaída para 92 pacientes (28,9% dos participantes do estudo). O sucesso ao
longo prazo (pelo menos 12 meses sem fumar) foi obtido em 114 pacientes (35,9%). Não foi possível o contacto telefônico com 75 pacientes (23,6% de perdas).
Quanto aos fatores preditores de sucesso de tratamento, apenas o grau de dependência à nicotina avaliado pelo índice de Fargestrom (0 a 10), foi estatisticamente
significante (média do grupo de sucesso:5,7 ; média do grupo de insucesso: 6,3 ; p=0,02). Outros fatores analisados como sexo, opção terapêutica farmacológica (terapia
de reposição de nicotina ou bupropiona) e grau de depressão não foram estatisticamente significantes entre os grupos de sucesso e de insucesso.
CONCLUSÃO
O perfil do fumante que procura o PrevFumo apresenta as seguintes características: mulher, nível elevado de classificação sócio-econômica e de escolaridade, alto grau
de dependência à nicotina, depressão leve, consumo diário de cigarros elevado.
A taxa de sucesso ao curto prazo (ao término do grupo) com o tratamento fornecido pelo PrevFumo foi de 60,4% e a taxa ao longo prazo (pelo menos 12 meses sem
fumar) foi de 35,9%, resultados esses semelhantes aos encontrados na literatura mundial e situados entre os melhores em relação a outros trabalhos nacionais.
Identificou-se como fator preditor de insucesso de tratamento o alto grau de dependência à nicotina (Fargestrom >= 6).
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Resumo:
INTRODUÇÃO: As lesões e características dos membros superiores de tenistas competitivos foram descritas de maneira extensa em estudos epidemiológicos, porém
insatisfatoriamente no âmbito nacional. A movimentação repetitiva, exigida pelos padrões do tênis nos membros superiores dos tenistas juvenis de elite, acarreta
alterações adaptativas específicas do esporte relacionadas ao desequilíbrio muscular, que associada à inapropriada resistência muscular e aos defeitos de biomecânica
do esporte, podem acarretar lesões de sobrecarga na articulação glenoumeral e articulação do punho. O arremesso repetitivo e de alta energia, em que há ênfase na
adução e rotação medial, leva ao aumento da força, preferencialmente dos músculos responsáveis desse gesto esportivo. Dessa forma, desenvolve-se uma relação
entre rotadores mediais e laterais específica para o atleta que realiza atividade de arremesso, que difere da população em geral. Estudos anteriores em avaliação
isocinética de tenistas de elite em ambos os sexos demonstram achados de maiores forças de rotação medial no membro dominante sem aumentos similares na força
de rotação lateral. Durante quase todas as fases dos golpes específicos do tênis foi demonstrado a requisição da musculatura extensora do punho através de estudos
eletromiográficos. A avaliação isocinética em outros estudos da musculatura extensora-flexora e pronadora-supinadora do punho também demonstrou aumento de 20 a
30% da força no braço dominante na musculatura pronadora, extensora e flexora em adultos competitivos. OBJETIVO: A avaliação muscular isocinética estudada tem o
objetivo de avaliar a força, resistência e desequilíbrio muscular dos músculos envolvidos na articulação glenoumeral e no punho muito requisitadas pelo tênis. Pouco se
sabe dos mecanismos adaptativos músculo-esqueléticos do atleta nacional e de suas possíveis malignidades. Baseado na profilaxia de lesões surge a preocupação que
justifica o estudo. MATERIAL E MÉTODO: Serão submetidos a um protocolo de avaliação isocinetica, 40 voluntários entre 12 e 18 anos que estejam ranqueados entre
os 60 melhores nas devidas categorias da Confederação Brasileira de Tênis. Serão obtidos dados ponderais e antropométricos, após terem respondido a um questionário
de identificação. Em seguida, serão submetidos ao protocolo da avaliação pré-definido e executado por uma única fisioterapeuta especializada: rotação medial e lateral
do ombro com abdução em 90 na horizontal, Adução e abdução do ombro na horizontal, Extensão e flexão do punho. Para a análise dos dados, os atletas serão divididos
em masculinos e femininos. Com o intuito de inserir o fator da idade como determinante para os resultados, tais grupos serão subdivididos em 2 grupos de idade: 11-14
anos e 15-18 anos. RESULTADOS: Apesar de não termos atingido o numero de avaliações necessárias, segundo cálculos estatísticos, percebemos nossos resultados
em parcial conformidade com a literatura mundial. Abaixo segue alguns dos resultados predominantemente encontrados em ambos os sexos: 1.Ombro: a-)Rotação
medial e lateral > Equilíbrio: Relação de equilíbrio muscular na mesma articulação baixa tanto no membro dominante quanto no não dominante, devido a fraqueza de
rotadores laterais no membro dominante e fraqueza de rotadores mediais no membro não dominante. > Força: Déficit de leve a moderado em rotadores mediais no
membro não dominante em contração concêntrica e excêntrica; b-)Adução e abdução > Equilíbrio: Relação de equilíbrio muscular na mesma articulação alta no membro
dominante devido à fraqueza da musculatura adutora no membro dominante. > Força: déficit de leve a moderado da musculatura adutora no membro dominante. 2.Punho
a-)Flexão e extensão > Equilíbrio: Relação de equilíbrio muscular na mesma articulação do punho elevada devido à fraqueza da musculatura extensora do punho
bilateralmente. > Força: Déficit de leve a moderado na musculatura extensora do braço dominante em contração concêntrica e excêntrica. CONCLUSÃO: Alterações
musculares específicas do esporte em nível nacional estão sendo diagnosticadas e necessitam de reabilitação para a manutenção da performance esportiva, bem como
para a profilaxia de futuras lesões, diretamente relacionadas às adaptações do esporte. Estudos detalhados são necessários para o estabelecimento de parâmetros de
normalidade das articulações dos atletas para que o profissional da saúde possa embasar-se para a promoção da saúde dos mesmos.
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Resumo:

Transplante renal (Tx Renal) hoje é aceito como tratamento eficaz para pessoas que sofrem de doenças terminais do rim. No período pós transplante, alguns fatores
podem causar a deterioração do rim transplantado, tornando-se necessária a biópsia renal. Um dos fatores que podem causar a deterioração do rim transplantado é a
pielonefrite aguda. Segundo dados da literatura, a pielonefrite está relacionada à infecção nos primeiros meses pós transplante podendo levar a bacteremia e a piora da
função renal, com comprometimento do enxerto.
O presente projeto tem por objetivo correlacionar o achado histológico no interstício e na luz tubular de PMNs nas biópsias renais com o quadro clínico e achados
laboratoriais de pielonefrite aguda bacteriana em pacientes transplantados. Através desta abordagem, esperamos demonstrar a possível correlação entre a presença de
neutrófilos no interior dos túbulos dos enxertos renais com o quadro clínico e laboratorial de pielonefrite aguda bacteriana.
Até o momento foram levantadas as biópsias catalogadas com o diagnóstico de pielonefrite bacteriana em pacientes transplantados do arquivo do Departamento de
Patologia da UNIFESP e elaborado o protocolo para registro dos achados histológicos das biópsias com o diagnóstico de pielonefrite aguda bacteriana.
A correlação, objeto do nosso estudo, ainda não foi concluída. Os dados clínicos e laboratoriais estão ainda sendo coletados.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA) compreende desde a esteatose hepática (EH) isolada até a esteatoepatite não alcoólica (EHNA),
podendo evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular. A EH é definida como um acúmulo de lipídios no citoplasma de hepatócitos, sobretudo de triglicérides, excedendo
5% do peso do fígado (Diehl et al, 1988; Powell et al, 1990; Sherlock, 1997).
Pacientes com esteatose isolada parecem apresentar um curso benigno, sem evolução histológica quando seguidos por até 19 anos (Teli et al, 1995). Já pacientes com
formas mais avançadas, associadas à presença de balonização dos hepatócitos (esteatoepatite), poderão evoluir para fibrose e cirrose (Teli et al, 1995; Matteoni et al,
1999; Falck-Ytter et al, 2001; Mulhall et al, 2002). prevalência de esteatose hepática (EH) à ultrassonografia de abdome em nosso meio tem sido calculada ao redor de
20% (Parise et al, 2003). Tamoxifeno tem sido apontado como causa de EH e esteato-hepatite, porém a fisiopatologia desse processo não está totalmente esclarecida
(Farrel et al, 2002; Murata et al, 2003; Nishino et al, 2003). OBJETIVOS: Investigar a prevalência de EH em pacientes que fazem uso de tamoxifeno e avaliar sua
correlação com parâmetros da síndrome metabólica (diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia). CASUÍSTICA e MÉTODOS: Foram avaliados 32 pacientes
consecutivas, com diagnóstico de neoplasia de mama, fazendo uso de tamoxifeno. Todos realizaram dosagens séricas de ALT, AST, gGT, fosfatase alcalina (método
cinético automatizado), colesterol, triglicérides, glicemia (método enzimático colorimétrico), insulina e peptídeo C (método imunofluorimétrico), além dos marcadores
sorológicos para vírus B e C da hepatite. A resistência à insulina foi avaliada através do cálculo do HOMA.-IR (Matthews et al, 1985). Em todos os pacientes foi realizada
ultrassonografia de abdome (USG) na mesma época da coleta de sangue. Os valores foram expressos como média ± erro padrão médio. O nível de significância
estabelecido foi de 5%. RESULTADOS: Das 32 pacientes avaliadas, 18 (56%) apresentavam EH à USG (grupo I). Os grupos não diferiram em relação à idade, tempo
de uso da medicação e dosagens séricas de AST, fosfatase alcalina, colesterol total, HDL-colesterol, glicemia e peptídeo C. O grupo I apresentou valores mais elevados
de IMC (28,8 ± 1,1 X 23,2 ± 1,4, p=0,007), circunferência da cintura (96 ± 3,5 X 82 ± 3, p= 0,017), ALT (36,3 ± 5,3 X 17,6 ± 1,6, p= 0,001), gGT (48,9 ± 8,8 X 17 ±1,6,
p< 0,0005), triglicérides (277,4 ± 55,1 X 138,9 ± 16,5, p= 0,006), insulina (13,8 ± 2 X 8,9 ± 1, p= 0,04) e HOMA (3,3 ± 0,5 X 2 ± 0,3, p= 0,03). Da mesma forma, os níveis
de HDL (44,8 ± 2,5 X 53,3 ± 3,1, p= 0,04) foram menores no grupo I. CONCLUSÃO: Observou-se elevada prevalência de esteatose hepática em pacientes que fazem
uso de tamoxifeno, que se correlacionou com parâmetros da síndrome metabólica.
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Resumo:

Introdução: O Diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica de alta prevalência no mundo. Nos pacientes com Diabetes mellitus tipo 1 (DMT1), a Doença Arterial
Coronária (DAC) é bastante precoce e tem prevalência crescente com a idade: 5,4% (21-34 anos), 10,8% (35-44 anos), 18,8% (45-49 anos), sendo mais severa, extensa
e com maior carga de placa aterosclerótica do que nos pacientes não-diabéticos. O risco de desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda nos diabéticos é de
cerca de 1,7 a 2 vezes maior que entre os não-diabéticos com o mesmo nível pressórico. Sendo que presença de hipertrofia ventricular esquerda aumenta de 8 a 12
vezes o risco de complicações cardiovasculares em relação aos indivíduos sem aumento da massa ventricular.
Objetivo: O objetivo primário deste estudo foi avaliar a prevalência de isquemia miocárdica em uma população de pacientes com DMT1 e IRC em hemodiálise,
diagnosticada por ecocardiograma de estresse com dobutamina. Os objetivos secundários foram: 1. avaliar a prevalência de sobrecarga ventricular esquerda,
diagnosticada por eletrocardiograma de 12 derivações em repouso, em uma população de pacientes com DMT1 e IRC em hemodiálise; 2. analisar o índice de massa
do ventrículo esquerdo, através do ecocardiograma, de uma população de pacientes com DMT1 e IRC em hemodiálise.
Materiais e Métodos: Foi criado um banco de dados a partir dos resultados dos eletrocardiogramas e dos ecocardiogramas de uma população de 20 pacientes com
DMT1 e IRT em hemodiálise, os quais estão incluídos em um estudo prospectivo observacional da UNIFESP para descrição do padrão da DAC. Para o diagnóstico de
isquemia miocárdica foi utilizado ecocardiograma de estresse famacológico com dobutamina e atropina realizado pelo Dr. Manoel Adam Gil. O protocolo desse exame
consistiu da infusão contínua de dobutamina com doses progressivas a cada três minutos de 5 mg/kg/min, 10 mg/kg/min, 20 mg/kg/min ou 40 mg/kg/min, e de atropina ,
num total de 14 mg fracionado em doses de 0,25 mg por minuto, após a infusão máxima de dobutamina nos casos em que a freqüência cardíaca máxima esperada não
foi obtida. As medidas de massa ventricular foram calculadas pela fórmula de Devereux RB modificada. Para o cálculo do índice de massa do ventrículo esquerdo, foi
realizada correção pela superfície corporal. Sendo que foram considerados valores normais para esse índice: até 110 g/m2 para as mulheres e até 134 g/m2 para os
homens. Os eletrocardiogramas foram laudados pelo chefe do Setor de Eletrocardiografia da Disciplina de Cardiologia, Prof. Dr. Bráulio Luna Filho. Foram utilizados os
critérios de Romhilt-Estes para o diagnóstico de sobrecarga ventricular esquerda.
Resultados: Em uma população de 20 pacientes com DMT1 e IRC em hemodiálise (11 homens e idade média de 36,1 ± 8,4 anos) diagnosticou-se em 2 pacientes (10%)
isquemia miocárdica através do ecocardiograma de estresse farmacológico. O índice de massa do ventrículo esquerdo de uma população de 8 homens com DMT1 e
IRC em hemodiálise (idade média de 32,87 ± 7,43 anos, IMC médio de 22,21 ± 3,38 kg/m2 e fração de ejeção média de 0,62 ± 0,1) teve um valor médio de 190,04 ±
42,5 g/m2 (valor de referência: 134 g/m2). O índice de massa do ventrículo esquerdo de uma população de 7 mulheres com DMT1 e IRC em hemodiálise (idade média
de 32,43 ± 5,68 anos, IMC médio de 18,64 ± 1,65 kg/m2 e fração de ejeção média de 0,58 ± 0,14) teve um valor médio de 173,05 ± 36,19 g/m2 (valor de referência:
110 g/m2). A análise do eletrocardiograma de 12 derivações em repouso de uma população de 19 pacientes com DMT1 e IRT em hemodiálise (10 homens e idade média
de 35,84 ± 8,60 anos) mostrou que 11 pacientes (58%) apresentavam sobrecarga ventricular esquerda. Além disso, verificou-se: ritmo sinusal em todos os pacientes,
freqüência cardíaca média de 81,46 ± 11,78 bpm; duração média da onda P de 0,076 ± 0,014 seg; duração média do segmento PR de 0,14 ± 0,03 seg; 100% SÂP entre
0 e 90 ; duração média do complexo QRS de 0,08 ± 0,015 seg; 84,21% (n=16) SÂQRS entre 0 e 90 ; duração média do segmento QT de 361,05 ± 41,88 ms; duração
média da onda T de 0,13 ± 0,02 seg; 5,2% dos pacientes (n=1) com BRD; 5,2% dos pacientes com BDAS; 63,15% dos pacientes (n=12) com alteração de repolarização
ventricular; 58% dos pacientes com sobrecarga atrial esquerda.
Conclusão: Nessa população de alto risco para DAC, a despeito do IMVE e da alta prevalência de SVE, a isquemia miocárdica detectável por teste não invasivo
(ecocardiograma de estresse farmacológico) não esteve presente significantemente, o que pode sugerir que tal método não seja o de eleição na triagem da isquemia
miocárdica em pacientes diabéticos tipo 1 portadores de insuficiência renal crônica em programa de hemodiálise. A partir desses achados, não estamos autorizados a
realizar triagem não invasiva para diagnóstico de DAC nessa população.
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Resumo:

Introdução: A qualidade de vida de mulheres com prolapso genital e incontinência urinária de esforço torna-se extremamente prejudicada, pois as pacientes tendem ao
isolamento social e cursam com queda da auto-estima. A compreensão de como e quanto a doença e o próprio tratamento afetam a vida dessas pacientes está se
tornando cada vez mais importante. É necessária, então, uma avaliação mais ampla de como uma determinada doença e, principalmente, sua intervenção médicocirúrgica atingem a qualidade de vida.
Objetivo: No presente estudo, nos propusemos avaliar a qualidade de vida das pacientes que apresentam prolapso genital associado à perda de urina, antes e após
correção cirúrgica, permitindo-nos, assim, quantificar a eficácia do tratamento de forma mais ampla, não apenas pela cura ou melhora dos sintomas.
Materiais e Métodos: O estudo foi realizado no Setor de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal do Departamento de Ginecologia da UNIFESP-EPM. Todas as pacientes que
consentiram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESPEPM. Para avaliar a qualidade de vida utilizamos o questionário King’s Health, validado no mesmo setor. Aplicamos o questionário no pré-operatório e após um e três
meses de pós-operatório de 25 pacientes submetidas à cirurgia corretora de prolapso genital associada à correção de incontinência urinária de esforço (IUE). Foram
realizadas histerectomia vaginal e técnica de sling em todas as pacientes. Realizamos análise estatística. Para a análise estatística descritiva foi utilizada freqüência
média (Bussab e Morettin, desvio padrão) e mediana (intervalo). Para medida de confiabilidade foram utilizados a consistência interna, através do coeficiente de Cronbach
padronizado e o teste reteste, avaliado pelo coeficiente de correlação intraclasses (CCI). Foi utilizado o coeficiente de Pearson para correlação interclasses. Foram
utilizados os programas SPSS 8.0 for Windows.
Resultados e Discussão: O questionário nos permite avaliar diversos domínios. O primeiro domínio inclui a percepção sobre a saúde geral e sobre o impacto da
incontinência. Em três meses de pós-operatório, 52% das pacientes relataram apresentar uma melhor visão sobre a saúde geral; apenas 8% referiram piora; e 40% não
alteraram sua opinião. Nesse mesmo período, 80% referiram melhor visão sobre a influência da IUE nas suas vidas, enquanto que 12% pioraram e 8% não alteraram
sua opinião. O segundo domínio analisa a percepção de realização das atividades do seu cotidiano. Na limitação das atividades diárias, 80% das pacientes obtiveram
melhora com apenas um mês de cirurgia e, dessas, 12% relataram uma maior melhora transcorrido os três meses; 16% não alteraram sua opinião e 4% houve piora. Na
limitação em realizar atividades físicas, 84% relataram estarem mais ativas após três meses, enquanto que 16% reduziram a freqüência das atividades. Em relação à
limitação social, 80% das pacientes referiram maior convívio social já com um mês de pós-cirúrgico; 16% referiram menor convívio e 4% não alteraram a opinião. Em
80% das pacientes houve já no primeiro mês de pós-cirúrgico melhora das emoções, como ansiedade, depressão e auto-estima. O sono e a disposição apresentaram
melhora em 76% das pacientes. No entanto, a maioria manteve alguma dificuldade no relacionamento sexual com seus parceiros ainda nos três primeiros meses de pósoperatório, devido, provavelmente ao resguardo pós-cirúrgico. É abordada também nesse domínio a medida de gravidade, ou seja, situações de condutas perante a
problemática da paciente, como o uso de absorventes e o controle hídrico. Os dados mostraram que 88% das pacientes reduziram o uso dessas medidas. O terceiro
domínio aborda uma lista de sintomas da doença. De um modo geral, obtivemos redução significativa dos sintomas queixados pelas pacientes no momento do diagnóstico
já no primeiro mês de pós-operatório, como redução da freqüência urinária, noctúria, urgência miccional, incontinência de esforço, enurese noturna, incontinência no
intercurso sexual, infecções urinárias, dor na bexiga.
Conclusão: O questionário King’s Health nos mostrou que o tratamento cirúrgico para prolapso genital e IUE, além de melhorar os sintomas físicos na maioria das
pacientes e de apresentar poucas complicações, atua de forma positiva na qualidade de vida dessas pacientes, de uma forma gradual.
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Resumo:
O edema macular diabético (EMD) ocorre em pacientes com retinopatia diabética.O EMD é o acúmulo de fluido extracelular no tecido retiniano da mácula. O EMD que
envolve a parte central da mácula, a fóvea, pode reduzir a acuidade visual central necessária para ler e para uma visão mais precisa.
O EMD é classificado pelos critérios do Estudo de Tratamento Precoce da Retinopatia Diabética (ETPRD) em dois grupos: edema macular clinicamente não significante
(EMCNS) e edema macular clinicamente significante (EMCS). O EMCS pode afetar a
fóvea e está associado a um aumento no risco de desenvolvimento de perda visual e cegueira legal. Se não tratado, cerca de um terço das pessoas com EMCS sofrem
perda significativa da visão central em 3 anos (ETPRD 1987). O padrão atual de tratamento do EMD é a aplicação de laser focal ou grid (fotocoagulação), que pode
reduzir a perda da visão, mas raramente restaura a visão perdida. Atualmente não há um produto farmacêutico oral aprovado para o tratamento do EMD.
Há várias evidências quer implicam a ativação da proteína C quinase beta (PKC-ß) induzida pela hiperglicemia no desenvolvimento e/ou progressão do EMD. A atividade
elevada do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e/ou do fator de crescimento transformado beta (TGF-ß), que requer a presença da PKC-ß para ocorrer,
parecem contribuir para o desenvolvimento e/ou progressão do EMD (Xia et al. 1996; Aiello et al. 1997). Evidências pré-clínicas também indicam que a PKC-ß pode
desempenhar um papel importante no desenvolvimento ou progressão de outras complicações diabéticas, como a nefropatia diabética. Em camundongos Leprdb/Leprdb
diabéticos, comparados com camundongos tratados com placebo, ruboxistaurina normalizou a atividade elevada da PKC nos glomérulos renais, preveniu a expansão
mesangial e aumentos no TGF-ß1 e normalizou a excreção urinária de albumina(Koya et al.2000). Baseado nesses mecanismos apresentados, um inibidor seletivo da
PKC-ß poderia reduzir a progressão e/ou gravidade da progressão do EMD assim como de outras complicações diabéticas.
O mesilato de ruboxistaurina (ruboxistaurina[LY333531]) é uma bisindolilmaleimida com alto grau de especificidade em inibir isoformas da PKC-ß (Jirousek et al. 1996).
A capacidade de ruboxistaurina de inibir o aumento da atividade da PKC na vasculatura retiniana induzido pela hiperglicemia, normalizar a redução da atividade da Na/KATPase associada ao diabetes, e inibir os aumentos estimulados pelo VEGF na permeabilidade retiniana, sugerem um efeito benéfico em seres humanos cm EMD.
Em humanos, ruboxistaurina (4,16, ou 32mg por dia) ou placebo foram administrados a pacientes com EMD no estudo recentemente concluído B7A-MC-MBBK(MBBK),
para determinar se a ruboxistaurina poderia retardar o objetivo primário de “edema macular
Envolvendo ou ameaçando eminentemente o centro da mácula, ou a fotocoagulação a laser para tratamento do edema macular”. Apesar de não haver nenhuma diferença
estatisticamente entre os grupos de tratamento com ruboxistaurina e placebo em relação ao objetivo primário, alguns subgrupos grandes (ou seja, pacientes com HbA1c
< 11%, representando aproximadamente 90% dos pacientes no estudo clínico) mostraram uma redução substancial na ocorrência de EMD envolvendo ou ameaçando
o centro da mácula, quando comparados ao grupo placebo. Assim, esse estudo forneceu evidências de que a rubosxistaurina pode reduzir a ocorrência de EMD
envolvendo ou ameaçando o centro, em determinados pacientes diabéticos.
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Resumo:
FUNDAMENTOS
Os distúrbios respiratórios do sono, particularmente a Síndrome da apnéia-hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS), acometem 4 a 5 % da população masculina na idade
entre 40 a 65 anos. Tipicamente, associam-se à obesidade, sonolência diurna e distúrbios cardiovasculares ou pulmonares.
Nos últimos anos, a SAHOS está sendo implicada como fator desencadeante de uma série de manifestações cardiovasculares, dentre as quais a hipertensão arterial, as
arritmias cardíacas e a insuficiência coronariana merecem destaque. A SAHOS induz a hipoxemia intermitente, retenção de dióxido de carbono e ativação simpática com
aumento da pressão arterial sistêmica, o que parece desencadear arritmias cardíacas em pacientes suscetíveis.
A relação entre a SAHOS e as arritmias cardíacas em adultos é relatada desde 1977 em uma série de estudos clínicos, entretanto, não há consenso nos resultados
encontrados e a prevalência tanto das taquiarritmias como das bradiarritmias ainda é duvidosa. Por outro lado, sabe-se o uso do CPAP em pacientes com SAHOS diminui
sua incidência de, assim como a estimulação cardíaca artificial pode diminuir a severidade dos distúrbios respiratórios.
As arritmias supraventriculares parecem estar mais relacionadas com a SAHOS e a gravidade da doença. Dentre as arritmias de origem supraventricular, a fibrilação
atrial merece destaque por apresentar maior número de estudos clínicos correlacionando-a com os distúrbios respiratórios do sono, sua incidência é de 0,4 % na
população geral; afetando 2% da população adulta acima de 30 anos e mais de 5% acima de 69 anos. A incidência de fibrilação atrial parece aumentar em pacientes
com SAHOS associado a insuficiência cardíaca congestiva ou revascularização miocárdica recente. Entretanto, a incidência de outras formas de arritmias
supreventriculares na SAHOS não é estabelecida e sua relação com arritmias ventriculares apresenta resultados conflitantes na literatura.
OBJETIVOS E METAS
Avaliar a ocorrência de arritmias cardíacas em pacientes com a Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva do Sono grave.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliados pacientes encaminhados ao Instituto do Sono (UNIFESP) para realização de Polissonografia no período de janeiro à maio de 2005. Pacientes com
SAHOS grave foram randomicamente selecionados para análise.
Foi realizada análise retrospectiva dos traçados durante o período de registro e selecionados os eventos de apnéia-hipopnéia e o eletrocardiograma durante o
períodoselecionado.
A SAHOS grave foi definida como a presença de Índice de Apnéia-Hipopnéia (AIH) maior ou igual a 30 eventos por hora.
RESULTADOS
Foram analisados traçados eletrocardiográficos e polissonográficos de 20 pacientes, sendo 18 do sexo masculino, idade média de 54,4 ± 15,2 anos, apresentado IAH
média de 56,1 ± 20,8, IMC 32,47 ± 8,93, como patologias de base, 2 pacientes apresentavam FA crônica.
Dos traçados, 2 (10%) apresentaram ritmo basal de FA e 5 (25%) apresentaram traçado eletrocardiográfico sem alterações. As arritmias encontradas foram ectopia
ventricular (46,6%), ectopia atrial (33,3%), bradicardia sinusal (26,6%), BAV (6,6%), taquicardia atrial (6,6%), bigeminismo ventricular (6,6%) e taquicardia juncional
(6,6%).
CONCLUSÃO
As arritmias cardíacas durante evento de apnéia-hipopnéia foram observadas em 75% dos pacientes com SAHOS grave. As arritmias ventriculares foram as formas mais
associadas ao evento de apnéia-hipopnéia nesta amostra.
Participantes:

Angela Yumi Sampe Matsui, Fátima Dumas Cintra, Dalva Lúcia Rollemberg Poyares

154

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Medicina Aplicada
Título:

Relação entre o Tempo de Diagnostico Clínico e a Prevalência da Síndrome Metabólica em
Pacientes com Diabetes Melito Tipo 2

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Sallum Filho, C.F.C.; Dib, S.A.
Celso Ferreira de Camargo Sallum Filho
Sérgio Atala Dib - UNIFESP - Medicina / Endocrinologia

Resumo:

Introdução
A resistência a ação da insulina está presente na maioria dos pacientes com diabetes melito do tipo 2 (DM2), uma patologia que tem atingido proporções epidêmicas em
muitas populações. No Brasil, especificamente, estima-se que teremos 11,3 milhões de indivíduos com diabetes melito em 2030 e destes aproximadamente 90% são
DM2. Em 1988 foi proposto a denominação de Síndrome X para os indivíduos que apresentassem resistência á insulina associada a hipertensão arterial, dislipidemia e
obesidade. Estes indivíduos possuem um risco elevado de evoluir para o DM 2 e de apresentar eventos cardiovasculares. Em 1998 a Organização Mundial da Saúde
(OMS), ampliou esse grupo de alterações, acrescentando a intolerância á glicose e a microalbuminuria e propôs o termo “síndrome metabólica” (SM) para este conjunto
de fatores. Nos indivíduos não diabéticos os critérios para identificação da SM foram baseados na sensibilidade à insulina sendo então inadequados para estudos
epidemiológicos. Recentemente, no Third Report of the National Cholesterol Education Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol
in Adults (Adult Treatment Panel III – ATP III) foi realizado um trabalho para definir a SM de acordo com os fatores de risco, facilmente aplicáveis na população.
A hiperglicemia crônica, através da glicotoxicidade, entre outras alterações, provoca uma piora da resistência á insulina. Existem vários estudos avaliando a prevalência
da SM em pacientes com DM2 em geral, mas a sua prevalência em relação ao tempo de diagnóstico clínico do DM2 (exposição à hiperglicemia) também é de interesse
pela sua alta morbimortalidade.
Métodos
A prevalência da síndrome metabólica e sua relação com o tempo de diagnóstico foi determinada por estudo de Coorte retrospectivo de acordo com os critérios propostos
pela OMS e a ATPIII em 870 pacientes escolhidos ao acaso classificados como diabetes melito tipo 2 de acordo com o critério da Sociedade Brasileira de Diabetes.
Resultados
Pela proposta da OMS 88,4% dos pacientes foram classificados como portadores de síndrome metabólica. O índice de massa corpórea (IMC) maior que 30 Kg/m2 teve
a maior especificidade (91,7%) e o critério, paciente em tratamento para hipertensão arterial sistêmica ou pressão arterial maior que 140/90 mmHg, teve a maior
sensibilidade (97,6%). Pela proposta da APTIII 83,3% preencheram os critérios para síndrome metabólica. Triglicérides maior que 150 mg/dl ou tratamento com fibrato
foi o critério mais específico (99.2%), paciente em tratamento para hipertensão arterial sistêmica ou pressão arterial maior que 130/85 mmHg, teve a maior sensibilidade
entre os critérios (97,4%). De acordo com as duas propostas 787 pacientes foram concordantemente positivos (90,4%) e concordantemente negativos (7,3%). Não houve
relação significante (p>0,05) entre a prevalência da Síndrome Metabólica em relação ao tempo de diagnóstico Clínico de Diabetes Melito tipo 2.
Conclusões
A síndrome metabólica é altamente prevalente desde o diagnóstico clínico de diabetes melito tipo 2. O mínimo dos critérios para síndrome metabólica esta presente na
maioria dos pacientes portadores de diabetes melito tipo 2. Não houve vinculação da prevalência de SM em relação ao tempo de diagnóstico e nível de A1c.
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Resumo:

Introdução: Distúrbios respiratórios do sono podem desencadear problemas de comportamento e déficit de aprendizado em crianças. Entretanto, poucos dados estão
disponíveis nos países em desenvolvimento.
Objetivos: Comparar o ronco habitual com problemas de comportamento e performance escolar em crianças de 1ª a 4ª série.
Métodos: Os pais de crianças de escolas públicas municipais da cidade de Vinhedo responderam a um questionário de distúrbios respiratórios do sono. Um questionário
sobre o comportamento da criança foi preenchido por pais e professores. Foram consideradas somente respostas afirmativas de ambos neste último. Ronco habitual
(mais de 4 noites/semana) foi comparado a problemas de comportamento e problemas acadêmicos usando o teste do qui-quadrado (p < 0,05).
Resultados: Um total de 1803 crianças (897 masc.) retornaram o questionário sobre o sono, dos quais 1166 crianças foram também submetidas ao questionário de
comportamento. A idade das crianças variou entre 6 e 17 anos, com uma média de 9,0 ± 1,5 anos. Ronco habitual foi encontrado em 16% das crianças. O ronco habitual
foi associado a hiperatividade, déficit de atenção, comportamento opositor, ansiedade e problemas acadêmicos (p < 0,05) e não foi associado à irritabilidade ou problemas
de humor.
Conclusão: Esses dados preliminares mostraram que problemas de comportamento e má performance escolar são comuns em crianças de 1ª a 4ª série que apresentam
distúrbios respiratórios do sono.
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Resumo:
Introdução: estudos observacionais têm mostrado que a presença de síndrome metabólica (SM), de acordo com critérios da ATP III ou da OMS, tem se acompanhado
de significante aumento na mortalidade coronariana, cardiovascular e total, em pacientes em prevenção primária de doença coronariana. Além disso, em pacientes
diabéticos, a presença de SM parece triplicar o risco de eventos coronarianos. O NHANES III mostrou que a prevalência de SM é expressiva já entre os jovens e aumenta
linearmente com a idade, estando associada com um risco absoluto de desfechos coronarianos intermediário, mesmo em populações relativamente jovens, de acordo
com os dados de Framingham ou do San Antonio Heart Study. De relevância ainda maior, a OMS atribui à SM um dos principais mecanismos de desenvolvimento da
doença arterial coronariana (DAC), particularmente para os países em desenvolvimento. Entretanto, a despeito de sua importância, a prevalência dos componentes da
SM de acordo com o ATP III (obesidade visceral, valores anormais para o HDL-C, triglicérides, elevação da pressão arterial ou da glicemia de jejum) são menos descritos
em pacientes com síndromes coronarianas agudas (SCA), bem como a importância da SM nos desfechos hospitalares durante a SCA e nos gastos hospitalares por uma
maior demanda de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.
Objetivos: Examinar a prevalência da SM e de seus componentes em pacientes com SCA, e comparar a evolução clínica de pacientes com ou sem SM, tanto para
desfechos intra-hospitalares bem como na maior complexidade do atendimento.
Métodos: Foram incluídos pacientes de ambos os sexos que internaram de forma consecutiva na unidade coronariana da disciplina de cardiologia da UNIFESP com o
diagnóstico de uma SCA. Os pacientes foram classificados como tendo ou não uma SM de acordo com os critérios do ATP III (pelo menos três de cinco critérios:
circunferência abdominal > 102 cm para homens ou > 88 cm para as mulheres; glicemia em jejum maior ou igual a 110 mg/dL; pressão arterial igual ou superior a 130/85
mm Hg ou uso de anti-hipertensivo; HDL-c < 50 mg/dL para as mulheres ou < 40 mg/dL para os homens; triglicérides igual ou superior a 150 mg/dL). Foram registrados
as variáveis bioquímicas obtidas nas primeiras 24 horas em jejum, dados de ecocardiografia ou cinecoronariografia, quando presentes, além da evolução clínica,
complicações e permanência hospitalar.
Resultados: foram incluídos 24 pacientes (16 homens e 8 mulheres) com idades variando de 39 a 86 anos (mediana 63 anos), dos quais 9 classificados como portadores
de SM (37,5% da amostra). A distribuição dos componentes da SM na população foi:
HDL-C baixo (SM=77,8% vs. sem SM=22,2%, p=0,003, teste exato de Fisher); TG alto (SM=44,4% vs. sem SM=0%, p=0,012, teste exato de Fisher); circunferência
abdominal alterada (SM=88,9% vs. 20,0%, p=0,002, teste exato de Fisher); pressão arterial alterada (SM=88,9% vs. sem SM=33,3%, p=0,013, teste exato de Fisher);
glicemia de jejum alterada (SM=77,8% vs. sem SM=33,3%, p=0,089, teste exato de Fisher). Com relação ao número de componentes da SM entre os portadores foi
observado que 44,4% tinham três componentes, 33,3% tinham quatro componentes e 22,3% possuíam todos os cinco componentes. A análise de desfechos clínicos e
procedimentos durante a internação mostraram dados de apenas 10 destes pacientes, não havendo diferença no padrão obstrutivo coronariano entre os grupos com ou
sem SM. Ambos os grupos apresentaram baixo potencial de complicações durante a internação.
Conclusões: A circunferência abdominal e a hipertensão arterial foram os componentes mais prevalentes da SM, uma condição reconhecida em mais de 1/3 dos
portadores da SCA.
Participantes:

Jorge Delamar Pegneau Filho, Carlos Manoel de Castro Monteiro, Tatiana Helfenstein, Maria Cristina O. Izar, Andreza Oliveira Santos, Luiz
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Resumo:

Introdução: Variações sazonais na Europa e Estados Unidos influenciam o comportamento de Síndromes Coronarianas Agudas (SCA) e são menos estudadas em países
com menores variações climáticas. Há evidências de que um evento coronariano, como SCA, exibe uma periodicidade sazonal que foi atribuído às condições climáticas
e mudanças na temperatura ambiental. Objetivo: O presente trabalho pretende avaliar se há parâmetro de distribuição sazonal da SCA em nosso meio. Método: Foram
analisados 3484 pacientes com registros de SCA contidos em um Banco de Dados, a partir de 1989. A análise da distribuição sazonal foi dividida pelas quatro estações
do ano (1-outono, 2- inverno, 3-primavera e 4-verão) e pela distribuição anual de SCA. A análise estatística utilizada foi o teste de Kolmogoroz-Smirnov (KS). Resultados:
Os dados preliminares apontam uma maior incidência de casos de SCA no período do outono (927-3484), sendo que o período da primavera compreendeu o menor
número de casos (819–3484), p=0,001. Conclusão: O presente estudo sugere que em nosso meio há uma distribuição sazonal de ocorrência de SCA, com maior números
de casos registrados no período de outono.(Fomento: FAPESP)
Participantes:

Leonardo Manoel Quicoli Rosa de Oliveira, Rafael Fagionato Locali, Edson Stefanini, José Marconi A. Sousa, Paulo C. Goubert D. Campos,
Angelo Amato Vincenzo de Paola, Antônio Carlos de Camargo Carvalho
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Título:

Uma Avaliação da Eficácia e Segurança de Injeção Justaescleral Posterior de Acetato de Anecortave
15 mg (0,5 mL de suspensão estéril de Acetato de Anecortave de 30 mg/ mL) versus Veículo em
Pacientes com Neovascularização Coroidal Subfoveal (NVC) devido a
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Resumo:

Objetivos e Metas:
Demonstrar que o Acetato de Anecortave 15 mg (0,5 mL de Suspensão Estéril de Acetato de Anecortave 30 mg/ mL) é superior ao Placebo na manutenção da acuidade
visual.
O parâmetro de eficácia primário será uma avaliação da alteração média do ponto basal na classificação da acuidade visual logMAR, nas visitas dos meses 12 ou 24.
Parâmetros de eficácia secundários incluirão a porcentagem de pacientes cuja perda de acuidade visual é mantida a menos de 3 linhas logMAR e alterações percentuais
no crescimento da lesão nas visitas dos meses 12 ou 24.
Metodologia e Estratégia de ação
Aproximadamente 150 pacientes (para alcançar 122 pacientes avaliáveis) com NVC subfoveal devido a DMRI exsudativa serão randomizados para receber 0,5 mL de
Suspensão Estéril de Acetato de Anecortave (30 mg/ mL) ou uma injeção Justaescleral posterior com Veículo do Acetato de Anecortave (Grupo de Tratamento com
Placebo).
Os pacientes designados ao Grupo de Tratamento com Acetato de Anecortave receberão quatro injeções Justaescleral posteriores de Acetato de Anecortave (0,5 mL
de Suspensão Estéril de Acetato de Anecortave 30 mg/ mL, dose total = 15 mg) em intervalos de 6 meses (Dia 0, Mês 6, Mês 12 e Mês 18).
Os pacientes designados ao Grupo de Tratamento com Placebo receberão quatro injeções justaescleróticas posteriores como descrito no Apêndice H, página 111. O
procedimento de injeção será repetido em intervalos de 6 meses ao longo dos 24 meses de estudo.
Os pacientes receberão avaliações sistêmicas e oftalmológicas periódicas durante o estudo que consistem em:
-Exame Oftalmológico Completo, exame de Acuidade Visual, teste de sensibilidade ao contraste e angiofluoresceinografia
-Exame físico geral.
Resultados e Impactos esperados
Uma visão prejudicada pode conduzir a alterações na ocupação (Mitchell, 1999), tempo perdido de trabalho, maior necessidade por prestadores de serviços de saúde
pelo paciente (por exemplo, família, amigos, ajuda contratada) e alterações nas habilidades funcionais que afetam as atividades da vida diária do paciente.
Além disso, tratamentos diferentes podem ter resultados diferentes que podem causar um impacto direto nos custos de tratamento com o passar do tempo. Até a data
atual, tais dados não são suficientes dentro da literatura, para quantificar por completo o impacto. Desta forma, a coleta destes dados ajudará os tomadores de decisões
a acompanhar o impacto econômico desta doença e o impacto de tratá-la com Acetato de Anecortave.
Participantes:
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Resumo:

Este trabalho tem como objetivo determinar o efeito do uso do Sildenafil 50mg, um vasodilatador pulmonar preferencialmente, nos parâmetros sono e sistema
cardiovascular na SAHOS grave. A metodologia compreendeu a seleção randômica de 14 homens com SAHOS grave (IAH >30/h) com idade de 60.4±10.9 anos e IMC
de 35.4±8.4 Kg/m2. Os critérios de exclusão foram doença cardiovascular e/ou respiratória crônica. Estes pacientes dormiram três noites no laboratório de sono, sendo
a primeira noite de adaptação. Toda noite, uma PSG foi feita (Harmonie TM, Stellate System) imediatamente depois de receber uma dose única de Sildenafil 50 mg ou
de placebo. A atividade do sistema nervoso autônomo foi avaliada pela variabilidade dos batimentos cardíacos (Somnologica TM, Embla) no EDF e, simultaneamente,
foi avaliada a pressão arterial com BeatScope 1.0TM (TNO). Também foram analisados quanto a alterações da saturação da oxi-hemoglobina. Os resultados mostraram
que, após o uso do Sildenafil 50mg, a % do tempo de sono com saturação O2 < 90% (14.2 + 9.1 vs 8.5 + 3.2%, p< 0.05) aumentou, mas nenhuma diferença entre os
grupos foi observada no nadir (vale da curva no gráfico) da dessaturação de O2, nem na duração dos eventos de apnéia-hipopnéia. Também foram observados aumentos
nos intervalos da RR média (702 + 119 vs 907 + 113 ms, p= 0.05) e da rMSSD (45 + 23 vs 30 + 9, p<0.05), assim como uma diminuição na PA média e diastólica (93 +
12 vs 85 + 13, e 72 + 9 vs 67 + 18 mm Hg, respectivamente, p<0.05, para ambos). Concluímos que na SAHOS, apesar do aumento no tempo com saturação O2 <90
mm Hg depois do uso do Sildenafil, o que pode ser atribuído a um efeito shunt, nenhuma diminuição no nadir da dessaturação de O2 ocorreu. O decréscimo na PA
diastólica (efeito vasodilatador) e aumento nos intervalos da RR média e da rMSSD sugerem ativação parassimpática depois do uso de Sildenafil pré-sono.
Participantes:

Marina Pinhas Ariza Monteiro
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VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE VALORES VISUAIS EM PACIENTES
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Resumo:

Introdução: A utlização de valores para estados de saúde, que podem ser quantificados como pesos para diferentes incapacidades físicas ou mentais, representam
avaliações globais dos níveis de saúde associados com diferentes condições. Pelo uso de um valor métrico comum, como uma escala visual analógica, a morbidade
associada com uma doença/condição pode ser comparada diretamente com aquela associada a uma condição inteiramente diferente. Por exemplo, a incapacidade
associada com a deficiência visual pode ser comparada àquela da deficiência auditiva, ou de outras condições médicas e seu correspondente impacto negativo. Para tal
comparação faz-se necessário o desenvolvimento de instrumentos que possam medir de forma precisa e abrangente a incapacidade associada a um determinado estado
de saúde do ponto de vista do próprio paciente.
Objetivos: O objetivo deste estudo foi o emprego e a análise de um instrumento que avalia estados visuais descritos em vinhetas por indivíduos adultos com diferentes
graus de deficiência visual.
Métodos e Resultados: Um grupo de 92 pacientes dos ambulatórios do Instituto da Visão da UNIFESP foi convidado para participação neste estudo, que foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. A idade dos participantes variou de 25 a 90 anos (média=53±16 anos), sendo 48 do sexo masculino (52%) e 44 do sexo
feminino (48%). Os critérios de inclusão foram: assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, diagnóstico prévio de doença oftalmológica e idade 25 anos,
ausência de déficit cognitivo. A acuidade visual para perto e longe com a melhor correção óptica foi obtida (tabela ETDRS) e 5 vinhetas representando diferentes estados
visuais foram apresentadas aos participantes. As vinhetas representavam os seguintes grupos de estados visuais: 1) visão normal ou próxima do normal; 2) cegueira
total; 3) baixa visão; 4) cegueira econômica e 5) cegueira social. Os estados visuais foram descritos como a dificuldade que o indivíduo descrito na vinheta apresentava
em sua visão, sendo graduada de 1 (nenhuma) a 5 (extrema).
A média dos valores de estados visuais foi compatível com a descrição das vinhetas para os 5 estados visuais apresentados: visão normal (1,20±0,44); cegueira total
(4,68±0,46); baixa visão(3±0,70);cegueira econômica(3±0,73) e cegueira social(4±0,56). Não houve correlações entre os valores de estados visuais e acuidade visual,
escolaridade, sexo e idade dos participantes.
Conclusão: Neste grupo de pacientes com diferentes graus de deficiência visual, as vinhetas de estados visuais foram classificadas adequadamente em termos de grau
de dificuldade de visão do indivíduo descrito. Estes resultados fornecem subsídios para validação do uso destas vinhetas para aplicação em estudos do impacto negativo
da deficiência visual/cegueira.
Apoio Financeiro: PIBIC-CNPq para DFT e RSL; Organização Mundial da Saúde; FAPESP processo 04/06670-9 para SRS.
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Resumo:

Este trabalho tem como objetivos a validação do questionário PedsQL para o idioma português e cultura brasileira, através da avaliação das propriedades de medida
(validação aparente e construída, reprodutibilidade e confiabilidade) e avaliação da qualidade de vida dos pacientes acompanhados no Ambulatório de Reumatologia
Pediátrica do Hospital São Paulo. Para a validação do PedsQL, estamos aplicando aos pais e pacientes os seguintes instrumentos: Child Health Questionnaire (CHQ),
Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) e um inventário sobre as características demográficas e sociais. Estão sendo avaliados os seguintes grupos de
crianças e adolescentes: 1) saudáveis, 2) com doenças reumáticas (artrite reumatóide juvenil, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia e vasculites) e 3) com dor
músculo-esquelética benigna (“dor de crescimento”). Até o momento já foram aplicados 105 questionários, sendo 10 de 2 a 4 anos, 13 de 5 a 7 anos, 41 de 8 a 12 anos
e 41 de 13 a 18 anos, todos do grupo 2). Os resultados estão sendo tabelados em uma planilha Excel e os dados serão avaliados ao final da coleta, previsto para outubro
de 2005. Após o final do estudo, o PedsQL estará disponível para o nosso meio, tendo como resultado uma avaliação da saúde a nível individual e populacional dos
nossos pacientes, possibilitando a realização futura de ensaios clínicos terapêuticos necessários para o fortalecimento da medicina baseada em evidências.
Participantes:

Caroline Harumi Itamoto, Marina Pereira da Silva, Denise Klatchoian, Claudio Len, Maria Teresa Terreri, Rozana Mesquita Ciconelli, Maria Odete
Esteves Hilário
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Ação da Progesterona na Embriogênese de Anomalias Vasculares em ratos
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Anomalias vasculares são comuns, principalmente dos 0 aos 3 anos de idade e podem ser divididas em hemangiomas e malformações vasculares. Por
observação clínica no Ambulatório de Hemangiomas e Malformações da Disciplina de Cirurgia Plástica da Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São
Paulo, constatamos aparecimento dessas lesões em mães que receberam suplementação hormonal à base de progesterona durante a gestação, dada a dificuldade
dessas pacientes para engravidar. A literatura descreve: 1) O aparecimento de anomalias vasculares em embriões de ratos e camundongos tratados com progesterona;
2) Uma incidência aumentada de tais anomalias em mulheres grávidas; 3) A presença de receptores para progesterona e estrógeno nas anomalias vasculares, que
respondem positivamente ao aumento das suas concentrações. OBJETIVO: Na presente pesquisa, tentamos mostrar, através de estudo experimental randomizado, a
ação da progesterona na embriogênese de anomalias vasculares. MÉTODOS: No grupo experimental (5 ratas), inoculamos acetato de medroxiprogesterona em dose
única de 900mg/kg no 3º dia pós-prenhez, por via subcutânea, e no grupo controle (3 ratas), igual volume de soro fisiológico. As ratas foram pesadas a cada 2 dias e
deram à luz por via vaginal (grupo controle) ou por cesariana (grupo experimental), sendo que os conceptos e placentas foram imediatamente analisados
macroscopicamente à procura de anormalidades evidentes e tiveram fígado retirado para posterior análise microscópica. RESULTADOS: Não houve trabalho de parto
nas ratas do grupo experimental, que foram submetidas à cesariana, com conceptos de anatomia preservada, mortos em sua maioria. Não verificamos anomalias
vasculares macro ou microscopicamente nos 2 grupos de animais, porém observamos alterações placentárias em 2 fetos do grupo experimental. CONCLUSÕES:
Propomos novo estudo com dosagem de progesterona maior (na literatura varia de 0,1 a 3000mg/kg) e estudo dos 2 grupos com interrupção da gestação no 21º dia de
gestação.
Participantes:
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Analisar a ação anti-oncogênica de extratos de plantas medicinais em cultura de células de câncer
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O Câncer de Próstata é uma doença de alta incidência, que acomete homens principalmente após os 60 anos de idade, responsável por 3% das mortes
entre homens no Brasil e é a segunda causa de mortes por câncer entre os americanos. Pacientes com câncer de próstata são submetidos a tratamentos convencionais,
como a cirurgia – prostatectomia total, quimioterapia, radioterapia manipulação hormonal. Apesar de muitos tratamentos utilizados para combater o câncer de próstata,
existem ainda muitas as respostas ineficazes, por isso é cada vez maior o interesse sobre plantas e suas possíveis aplicações terapêuticas.
Entre as plantas de interesse de estudo contra o câncer estão o St. John’s Wort (Hipericum perforatum), sendo que este já foi utilizado em uma linhagem celular de
câncer de próstata, PC-3, havendo o interesse de estudo em outras linhagens. A hipericina é um principio ativo desta planta, que apresenta atividades antineoplásicas
após irradiação. Investigações de mecanismos moleculares a base de hipericina revelou fotocitotoxicidade em células cancerígenas, mostrando que os fotossintetizantes
podem induzir tanto apoptose quanto necrose em doses dependentes de luz e concentrações.
Outra planta de interesse é a pertencente à família da Echinácea Nesta família podemos encontrar três espécies: Echinacea angustifólia, E. pallida, e E. purpúrea. A
preparação de Echinácea contém constituintes ativos, como polissacarídeos e glicoproteínas. As ações farmacológicas incluem estimulação do sistema imune, anestésico
local e antiinflamatório, entre outros. Estudos “in vitro” sugerem que a E. purpúrea aumenta a produção do fator de necrose tumoral - , IL-1 e IL-B2.
O extrato da planta Uncaria tomentosa, também é de grande interesse na terapia anticâncer, sendo que esta mostrou inibição da proliferação celular de tumores e
resposta inflamatória. Foi confirmado que C-Med 100, um extrato desta planta, inibiu a proliferação celular de tumores embora com eficiência variável. O extrato não
interfere na produção de IL-2 ou na sinalização do receptor de IL-2. As células tratadas com C-Med 100 mostraram discreto bloqueio no ciclo celular, podendo esta ser
a causa da inibição da proliferação.
OBJETIVO: Analisar a ação anti-oncogênica de extratos de plantas medicinais em cultura de células de câncer de próstata, por meio da avaliação da citoxicidade
METODOLOGIA: Cultura celular: Foram utilizadas as linhagens DU-145 (ATCC Nº HTB-81) e PC-3 (ATCC Nº CRL-1435), foram mantidas em meio DMEM (Sigma
D5523) contendo estreptomicina (0,1g/L) e penicilina (0,06g/L) e suplementado com 10% de soro bovino fetal a 37º C em 5% de CO2.
Ambas linhagens celulares de câncer de próstata, DU-145 e PC-3, tem crescimento aderente e são independentes de androgênio ou expressam formas mutadas do
receptor de androgênios.
Extratos: Hypericum perforatum, Echinácea purpúrea e Uncaria Tomentosa
Todos os extratos foram doados pela Fundação Herbarium de Saúde e Pesquisa. As amostras estéreis foram diluídas em etanol, na concentração 100 mg/ml.
Citotoxicidade: As células foram cultivadas em placas 96 poços (100µL de células por poçinho). Quando atingiram a semi-confluentes, foram tratadas com os fitoterápicos
Hypericum perforatum, nas concentrações 0, 500, 1000, 4500, 7000 e 10000 µg/ml (DU-145) e 0, 7.7, 10, 50, 90, 100 e 1000 µg/ml (PC-3), Echinácea purpurea nas
concentrações 0, 500, 714, 1000, 4500, 7000 e 10000 µg/ml (DU-145) e 0, 50, 100, 300, 606, 700 e 1000 µg/ml (PC-3) e Uncaria tomentosa nas concentrações 0, 500,
1000, 1243, 4500, 7000 e 10000 µg/ml (DU-145) e 0, 50, 100, 300, 700, 1000 e 1059 µg/ml (PC-3) durante 24 horas. Colocamos 20µL corante Cristal Violeta por poço
e incubamos por 15 minutos à temperatura ambiente. Lavamos gentilmente com fio de água por 3 vezes e deixamos secar totalmente. Para leitura, colocamos 100 µL
de metanol 100% por poço e submetemos ao leitor de ELISA (Multiskan Ex Primary EIA V.2.1-0) no comprimento de onda, 570nm.
RESULTADOS: Os resultados parciais foram obtidos à partir da realização do teste de citotoxicidade por cristal violeta, onde observou – se 50% de morte celular na
linhagem celular PC-3 e DU-145 após tratamento com a Echinacea purpúrea, Hypericum perforatum e Uncaria tomentosa com as respectivas concentrações para PC3, 606µg/ml, 7.7 µg/ml, 1059 µg/ml e para DU-145, 714 µg/ml, 500 µg/ml, 1243 µg/ml.
CONCLUSÕES: Os resultados de citotoxidade indicam que o Hipericum perforatum e a Echinacea purpúrea apresentaram maior atividade citotóxica para as linhagens
PC-3 e DU-145 respectivamente.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O real aumento da expectativa de vida nos últimos 60 anos faz com que a mulher permaneça mais de um terço de sua vida no climatério. Essa maior
longevidade trouxe consigo a necessidade de retardar ou mesmo prevenir o aparecimento de doenças crônico-degenerativas com o intuito de melhorar a qualidade de
vida dessas mulheres.
Como se sabe, o climatério representa o período da vida em que a mulher sofre modificações regressivas, incluindo, fundamentalmente, a falta de ovulação e o déficit
na síntese de estrogênio e de progesterona este período, em geral, tem início após os 40 anos.
Constitui, portanto, a transição do período de maior capacidade reprodutiva (menacme) para o não reprodutivo.
Nesse período nem sempre há sintomas, fato este que pode conferir falsa segurança à mulher, a qual acredita estar imune às eventuais alterações metabólicas algumas
delas de evolução silenciosa em especial às repercussões sobre o aparelho cardiovascular e sobre o metabolismo ósseo.
Diversos parâmetros da menopausa são, portanto, estudados dentro de um contexto clínico e genético. Do ponto de vista do metabolismo ósseo, por exemplo, a reposição
hormonal parece diminuir a perda de massa óssea ou osteoporose observada nesse período. Quando estudamos os aspectos genéticos do metabolismo ósseo
encontramos vários estudos demonstrando ser, esta variável, um fator relevante a ser considerado. A reposição dos hormônios femininos parece influenciar, também, o
perfil lipídico das mulheres usuárias e conseqüentemente parece influenciar a aterogênese.
Não só no aspecto osteoporose como também na arteriosclerose, podemos observar que o componente genético, ao que parece, pode influenciar de maneira importante
as respostas observadas em mulheres durante a reposição hormonal.
Dessa forma, no presente estudo nos propomos avaliar a presença de polimorfismos em genes que estão associados à resposta óssea, perfil lipídico e resposta
endometrial (no caso, o Receptor de Androgênios).
PROPOSIÇÃO - Correlacionar o número de repeats CAG presentes no receptor de androgênio com parâmetros clínicos de pacientes na menopausa, como a Terapia
de Reposição Hormonal, idade da menopausa, índice de massa corpórea, colesterol total, HDL e LDL, FSH, LH, estrogênio e progesterona, glicemia de jejum, cálcio
sérico e densitometria óssea.
PACIENTES E MÉTODOS: Casuística - Foram incluídas 138 mulheres pós-menopáusicas atendidas no Setor de Climatério do Departamento de Ginecologia da
Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina que possuem, em seus prontuários, os resultados iniciais e anuais de exames de sangue citologia
cérvico-vaginal além de densitometria óssea.
Material Biológico - Amostras de raspado bucal para a extração de DNA genômico. Amostras de sangue colhidas através de vacutainer contendo EDTA.
Extração de DNA - A extração do DNA foi realizada segundo protocolo do Kit GFX® da Amersham-Pharmacia para células bucais e sangüíneas. O DNA assim obtido
será então utilizado em PCR.
Análise da região polimórfica CAG do gene do receptor de andrógeno - A região polimórfica CAG do gene do receptor de andrógeno está sendo analisada através de
PCR(Polymerase Chain Reaction). As seqüências dos oligonucleotídeos (CAG 1F e CAG 1R)utilizados para a amplificação desta região são, respectivamente:TCC AGA
ATC TGT TCC AGA GCG TGC e GCT GTG AAG GTT GCT GTT CCT CAT. O produto de PCR é então analisado em um gel de agarose 2% e corado com brometo de
etídio.
Marcadores de Peso Molecular - Foram utilizados os seguintes padrões de peso molecular:
1)
ALFexpressTM SizerTM 50-500 (Amersham Bioscience – cat# 27-4539-01).
2)
ALFexpressTM SizerTM 200 (Amersham Bioscience – cat# 27-4536-01).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das pacientes incluídas no estudo, 37,8% é de raça caucasiana e a mediana das idades de menopausa foi 47 anos. Considerando os valores que saem do limite da
normalidade para a idade e fase pós menopausal, 70,6% das pacientes analisadas possuem osteopenia ou osteoporose de L2-L4 e/ou do colo do fêmur. Com relação
aos outros dados clínicos, 46,6%fez Terapia de Reposição Hormonal;29,5% possui Colesterol Total >240mg/dl; 11,2% possui o HDL<35mg/dl; 100%possui o LDL entre
130 e 239mg/dl;7% possui Glicemia de Jejum >115mg/dl; 20,3% possui o Cálcio Sérico <8,8mg/dl;17,1% possui níveis de LH <15mui/ml ; 18,5% possui o Estrogênio
acima de 30pg/ml e 100% possui níveis de FSH e de Progesterona dentro dos limites da normalidade para fase hormonal.
Até agora foram analisados 44 amostras de pacientes para a quantificação de repetições CAG. A mediana quanto ao alelo menor foi de 20 e, para o alelo maior, 23.
Após o término da análise molecular dos receptores de androgênios, espera-se encontrar marcadores genéticos que estejam relacionados com parâmetros da
menopausa, e, num contexto mais amplo, oferecer maiores subsídios para uma hormônioterapia mais direcionada com maiores chances de sucesso e com menores
riscos para as mulheres.
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Resumo:
Introdução: Estima-se que a Síndrome da Fadiga Crônica (CFS) afeta aproximadamente 0,2 a 0,7% da população dos países Ocidentais (Evengard Klimas, 2002). Sono,
sintomas músculos-esqueléticos e somáticos são os mais associados à fadiga e à Síndrome de Fadiga Crônica. Um recente estudo demonstrou que a queixa mais
prevalente entre os indivíduos com fadiga é o sono não reparador (Moldofsky, 2004). Uma boa descrição do padrão anormal de sono ainda não foi demonstrada em
pacientes com fadiga não explicada.
Objetivos: Estudar pessoas que se queixam primariamente de fadiga e avaliar seu sono, possíveis alterações do sistema nervoso autônomo (SNA) e sutis distúrbios
respiratórios do sono.
Métodos: Foram selecionados 30 pacientes com idade média (41.1 - 9.8) que se queixavam de fadiga para participarem desse projeto. Eles passaram por uma avaliação
do sono através de questionário padrão, Epworth Sleepiness Scale (Johns 1991) e polissonografia. O exame de polissonografia incluiu 32 canais e a monitorização da
pressão esofageal. Eles também preencheram duas escalas de fadiga e obtiveram pontuações positivas em ambas (Krupp et al 1989; Chalder et al, 1993). Quatorze
controles com idade média (31.6 - 10.2) foram monitorados em paralelo. Analisamos o sinal do ECG nos 2 grupos e obtivemos dados a respeito dos componentes do
SNA, simpático e parassimpático, usando técnicas no domínio do tempo e das freqüências por períodos de um minuto, livres de artefatos e arritmias, durante os estágios
2, 3 e 4 do sono não-REM e o sono REM no período noturno. ANOVA e coeficiente de correlação de Pearson foram usados para a análise dos dados, com nível de
significância de p 0,01.
Resultados: Foi encontrada uma alteração nas ondas lentas (estágio 2, 3 e 4 do sono NREM), esses estágios se encontram diminuídos no paciente com fadiga. Entretanto,
não foram observadas alterações no SNA Simpático desses pacientes. Houve uma correlação negativa entre a eficiência do sono e a escala de fadiga de Krupp (r = -.
56, p=0.01).
Conclusões: O sono de ondas lentas parece ser a fase mais relacionada à sensação de sono reparador. No paciente com fadiga, essa fase está diminuída,
concomitantemente, o sono desses pacientes pode não se tornar reparador. Além disso, os indivíduos com mais fadiga tendem a dormir menos, é o que mostra a análise
de correlação entre as escalas de fadiga e a eficiência do sono. Provavelmente não foram encontradas alterações no SNA Simpático, pois por ele variar no tempo de
forma lenta, esse período de um minuto pode não ter sido suficiente para detectarmos alguma alteração. Outra hipótese é que a amostra de pacientes e grupo controle
seja pequena.
Apoio: Bolsa de PIBIC – CNPq
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Resumo:

Doenças colestáticas atraem grande interesse devido aos altos índices de mortalidade, entre elas, encontra-se a atresia de vias biliares, que apresenta 100% de
mortalidade quando não tratada, sendo a principal indicação de transplante hepático na infância. Na infância, um dos principais fatores prognósticos no sucesso do
transplante hepático é o estado nutricional, o qual, nas hepatopatias, é em geral mais grave quando a doença é colestática e tem início antes dos seis meses de vida,
sendo que, a desnutrição energético-protéica grave afeta aproximadamente 60% das crianças com doença hepática crônica. Considerando que não se encontraram
informações na literatura a respeito da morfologia do intestino delgado e da capacidade de absorção da D-xilose na colestase crônica, serão realizados experimentos,
objetivando avaliar a absorção de D-xilose e a morfometria de intestino delgado em ratos Wistar – EPM, em fase de crescimento, com colestase obstrutiva. Serão
realizados procedimentos cirúrgicos em ratos para ligadura e transecção das vias biliares extra-hepáticas. Após a 2a semana e a 4a semana, serão realizados testes de
absorção da D-xilose. Ao final do estudo serão realizadas análises da morfometria intestinal por ressecção de espécimes jejunais com aproximadamente 2 cm, para
análise em microscopia óptica. Observações de anormalidades nas condições morfológicas e funcionais do intestino podem constituir subsídios para a orientação da
terapia nutricional destinada à colestase obstrutiva.
Nesta primeira fase do projeto foram realizados testes para a padronização da
avaliação da D-xilose na urina dos ratos, sendo que na nossa disciplina esta avaliação é feita apenas com o sangue dos pacientes e não com a uirna. Foram utilizados
6 ratos wistar-epm machos, com cerca de 200g cada, para os quais foram administrado solução de D-xilose à 10% na proporção de 0,5g/kg de peso. Para isso, foram
testados diferentes materiais para a realização da gavagem gástrica, sendo escolhido a parte plástica de um cateter intravenoso tamanho 14. Após a administração em
cada rato, eles foram mantidos em gaiolas individuais metabólicas, sendo recolhido todo o volume urinário excretado pelo período de 8 horas. A média dos volumes
excretados foi de 2,8 ml, com isso, foi realizado a padronização do método de dosagem da D-xilose excretada pelo método de Roe e Rice simplificado, sendo modificado
para diluições da urina de 1/5, 1/10 e 1/20. O reagente de cor preparado continha 0,25g de Fluorglucinol, 5ml de HCl fumegante e 45ml de Ácido Acético. Foram feitas
amostras em duplicata, sendo utilizados 5ml do reagente de cor em cada amostra e lidas no espectofotômetro (PERKIN ELMER – 35). Além disso, foram feitas soluções
padrões de 10, 20, 40 e 60 mg de D-xilose/dl sendo lidas suas absorbâncias e obtendo respectivamente os seguintes valores; 0.147, 0.288, 0.569, 0.832.
Os valores obtidos nas diluições de 1/5, 1/10 e 1/20 foram analisados de forma que a média das absorbâncias de cada amostra estivesse compreendida principalmente
entre os padrões centrais estabelecidos, isto é, entre os padrões de 20 e 40 (0.288 e 0.569). Sendo assim, foi calculado a D-xilose(mg/dl) de cada amostra para cada
padrão(10, 20, 40 e 60) pela fórmula: Média das absorbãncias de cada amostra x Padrão (10, 20, 40 e 60) / Absorbância do respectivo Padrão, o coeficiente de variação
dos resultados obtidos acima de cada rato foram praticamente idênticos de cerca de 2,44%, sendo que a porcentagem de D-xilose excretada em relação ao que foi
administrado, variou de 43% - 56%.
Além disso, nesta primeira etapa do projeto foi realizado o procedimento cirúrgico de acordo com a técnica descrita por Cameron e Oakley e auxilio de microscópio óptico
para microciurgia (M900 – DF Vasconcelos), sob a supervisão da Profa. Dra. Patrícia da Graça Leite, que utilizou este modelo em seu projeto de doutorado. As cirurgias
foram realizadas em cerca de 10 ratos Wistar – EPM, sendo realizada a anestesia com xilazina e cloridato de ketamina, os ratos foram submetidos a uma incisão
xifopúbica na linha mediana da pele, com posterior abertura da parede abdominal sobre a linha alba. Na cavidade abdominal o intestino foi exteriorizado e o fígado
deslocado para cima e para trás para exposição das vias biliares extra-hepáticas. O ducto biliar foi dissecado e amarrado em sua parte distal e proximal, sendo então
seccionado entre as ligaduras, o intestino foi recolocado e as estruturas acomodadas para realizar a sutura com fio de algodão. Todos os ratos sobreviveram ao
procedimento, sem prejuízo pós-operatório, esta fase do projeto foi importante para apreender a técnica cirúrgica e treinar as habilidades para diminuir ao máximo o
stress sobre os animais, permitindo que sobrevivam o tempo necessário para a realização do projeto.
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Resumo:
Objetivos: As alterações tardias que o status epilepticus (SE) ocorrido durante o desenvolvimento pode causar ao cérebro permanecem pouco compreendidas. O
presente estudo foi elaborado para investigar as alterações nos receptores opióides no cérebro de ratos com 1 mês de idade, após terem sido submetidos a um e a três
episódios de SE induzidos pela pilocarpina durante o período neonatal. Métodos: Ratos machos Wistar, com idades entre 7 e 9 dias de vida foram empregados neste
estudo. Após a administração de pilocarpina ou salina, três grupos foram estudados: 1SE (pilo ao 9 dia), 3SE (Pilo do 7º-9º dia) e GC (grupo controle: NaCl do 7 -9 dia).
Todos os animais foram estudados 30 dias após injeção de pilo. Os receptores Kappa opióides foram estudados por imunohistoquímica empregando o anticorpo
policlonal (N=4/grupo). As alterações nos receptores mu opióides foram estudadas por radioautografia empregando o [3H] DAMGO, examidados em 44 áreas cerebral
de animais dos três grupos descritos (Psychopharmacology, 128:97, 1996, N=8).
Resultados: A imunomarcação para receptores Kappa foi principalmente detectada em fibras presentes na região de CA3 e hilo do giro denteado. Não houve diferença
significante na densidade de fibras marcadas entre os grupos 1SE e controle. Entretanto, observou-se uma marcada redução na densidade de fibras imunopositivas em
CA3 e hilo depois de repetidos SE induzidos por pilocarpina. A análise densitométrica dos filmes radioautográficos para receptores mu-opióides revelou uma significante
redução no núcleo geniculado medial (-44%,p<0,01) de ratos submetidos a 1SE comparado ao grupo controle. Uma significante redução na marcação de [³H]DAMGO
foi observada nas regiões central (-31%, p<0,05), medial (-22%, p<0,001) e lateral (-23%, p<0,01) do tálamo dorsomedial, quando comparados os grupos 3SE e controle.
Conclusão: O presente estudo mostra que repetidos SE induzidos por pilocarpina em ratos em desenvolvimento causa alterações de longa duração na densidade de
receptores opióides, sugerindo que os opióides podem envolvidos em mecanismos de hiperexcitabilidade e epileptogênese.
Apoio financeiro: CNPq-PIBIC, Fapesp.
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Resumo:

Introdução: O diabetes induz alterações funcionais na célula mesangial (CM), incluindo
a síntese aumentada de fatores de crescimento e aumento na produção de matriz mesangial culminando com a esclerose glomerular, uma característica típica da
nefropatia diabética. Sabe-se que a captação de glicose pela CM está aumentada no diabetes, porém os mecanismos envolvidos no transporte de glicose por essas
células não estão totalmente esclarecidos. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do meio rico em glicose sobre a expressão dos RNAs mensageiros dos
transportadores de glicose, GLUT1 e GLUT 4, independente e dependente de insulina respectivamente, bem como de um dos componentes de matriz mesangial, a
fibronectina.
Métodos: CM de rato foram incubadas em meio de cultura contendo concentrações normal (11 mM), ou elevada de glicose (30mM) em diferentes períodos: 1, 4, 12 e 24
horas. Foram avaliados os níveis de expressão dos mRNAs dos transportadores de glicose GLUT1 e GLUT4, e de fibronectina através da técnica de PCR Real Time.
Resultados: Houve um aumento na expressão do RNAm para GLUT1 em todos os períodos, sendo significante apenas no período de 24 horas retomando aos níveis
normais no período de 72 horas de incubação. O transportador GLUT4 apresentou uma super expressão no período de 72 horas de incubação. Houve aumento na
expressão de fibronectina em todos os períodos estudados.
Conclusão: O meio hiperglicêmico induziu um aumento na expressão dos transportadores de glicose, principalmente o GLUT1 o qual é considerado o transportador
facilitador de glicose em CM. Interessantemente, a resposta do GLUT4 ao meio hiperglicêmico apresentou-se tardiamente, podendo ser um mecanismo de adaptação
às altas concentrações de glicose. O aumento da expressão de ambos transportadores estudados sugere um aumento na captação de glicose pela CM, o que favorece
o aumento na síntese dos componentes de matriz mesangial, como a fibronectina.
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Resumo:
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) tornou-se um problema de saúde pública no âmbito mundial, causando cerca de 26 milhões de óbitos desde 1980.
Infecções esofágicas constituem complicações freqüentes nesses pacientes, sendo a esofagite por Candida spp. uma das causas mais comuns de doença esofágica
nesta população. Objetivos: 1) Descrever os agentes etiológicos de candidíase esofágica documentadas em pacientes com aids; 2) Avaliar a possível ocorrência de
Candida dubliniensis como agente etiológico; 3) Caracterizar o perfil de susceptibilidade aos antifúngicos. Material e métodos: Foram avaliadas todas as leveduras
isoladas de pacientes com aids e esofagite fúngica, armazenadas no banco de microrganismos do Laboratório Especial de Micologia (LEMI) da UNIFESP, durante o
período de abril de 2002 a dezembro de 2004. As leveduras foram identificadas através da análise do perfil bioquímico, pelo método comercial ID 32 C (bioMérieux,
Marcy-I’Étoile, França), complementadas por análise do microcultivo. Foram realizados os testes do caldo hipertônico e de tolerância à temperatura de 42ºC, para avaliar
a possível ocorrência de Candida dubliniensis. A avaliação da susceptibilidade dos isolados frente a anfotericina B, fluconazol, itraconazol, ketoconazol e voriconazol foi
realizada pelo método de microdiluição em caldo, de acordo com as normas de padronização publicadas no documento M27-A2, do National Committee for Clinical
Laboratory (NCCLS atual CSLI). De acordo com normas internacionais, foram considerados resistentes (R) os isolados que apresentaram valores de concentração
inibitória mínima (CIM) iguais ou maiores que 2µg/mL, para anfotericina B, valores iguais ou maiores que 64µg/mL para fluconazol e valor igual ou maior que 1µg/mL
para itraconazol e ketoconazol. Foram considerados isolados com susceptibilidade dose dependente (SDD), aqueles que apresentaram valores de CIMs entre 16µg/mL
e 32µg/mL para fluconazol e valores de CIMs entre 0,25µg/mL a 0,5µg/mL para itraconazol e ketoconazol. Ainda não estão disponíveis valores de “breakpoints” para
voriconazol, um triazólico de desenvolvimento recente. Resultados: Analisou-se um total de 312 leveduras, incluindo 263 cepas de Candida albicans (84%), 18 de Candida
glabrata (6%), 08 de Candida krusei (3%), 06 de Candida parapsilosis (2%), 05 de Rhodotorula mucilaginosa (1,6%), 04 isolados de Candida tropicalis e Candida
guilliermondii (1,2%), 03 de Candida kefyr (0,96%) e 01 isolado de Saccharomyces cerevisiae (0,33%). Dentre as cepas identificadas originalmente como Candida
albicans, nenhuma apresentou características de Candida dubliniensis após os testes realizados. Na análise do perfil de susceptibilidade aos antifúngicos, as variações
de concentrações inibitórias mínimas das drogas testadas com os 312 isolados foi de 0,03µg/mL a 1µg/mL para anfotericina B, 0,125µg/mL a >64µg/mL para fluconazol,
0,03µg/mL a >16µg/mL para itraconazol, 0,03µg/mL a 16µg/mL para ketoconazol e voriconazol. Nenhuma amostra apresentou valores de CIM superiores a 1µg/mL
frente a anfotericina B. Do total de 312 isolados, 44 (14%) isolados apresentaram perfil de SDD ou R frente a fluconazol e itraconazol e 53 (17%) foram SDD/R frente a
ketoconazol. Em relação a voriconazol, 90% dos isolados apresentaram CIM <1µg/mL. De todos os isolados que apresentaram reduzida susceptibilidade a fluconazol,
17 (39%) foram Candida albicans, 14 (32%) foram Candida glabrata, 08 (18%) foram Candida krusei e 05 (11%) foram Rhodotorula mucilaginosa. Entre os 44 isolados
SDD/R a fluconazol, 28 (64%) apresentaram valores de CIMs iguais ou maiores que 1µg/mL frente a voriconazol. Conclusões: 1) Candida albicans foi o agente mais
prevalente causador de candidíase esofágica (84%), não sendo documentado nenhum episódio associado a Candida dubliniensis. 2) Espécies de Candida não-albicans
foram freqüentemente isoladas em episódios de infecções mistas. 3) Foi verificada a ocorrência de esofagite por Saccharomyces cerevisiae e Rhodotorula mucilaginosa,
agentes que raramente causam infecções invasivas em humanos. 4) Foi documentada a alta taxa de isolados com susceptibilidade reduzida a azólicos (17%), sendo
este achado provavelmente relacionado à exposição prévia aos antifúngicos, bem como da severa deficiência imunitária dos pacientes avaliados.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A nefrotoxicidade pela ciclosporina (CSA) causa importante vasoconstrição renal decorrente de uma disfunção na célula endotelial e, cronicamente,
aumento de fatores de crescimento, como o TGF-beta, aumentando a síntese de colágeno tipo 1 e fibronectina, resultando em fibrose tubulointersticial e vasculopatia.
Essas alterações são irreversíveis e acometem quase 100% dos enxertos renais aos 10 anos de transplante. Além disso, os pacientes estão sujeitos a novas lesões
agudas: radiocontraste, drogas etc. Em pacientes normais, uma lesão de Isquemia e Reperfusão (I/R), normalmente não deixam danos crônicos. Porém, as
conseqüências funcionais e histológicas de um evento agudo em um rim com nefrotoxicidade pela CSA são ainda obscuras.
OBJETIVO: Verificar quais as conseqüências funcionais e histológicas de uma I/R renal em ratos que já apresentam nefrotoxicidade pela ciclosporina
MATERIAL E MÉTODOS: Ratos Wistar machos, pesando de 250 a 300 gramas, foram tratados com 10mg/kg de CSA diariamente para induzir nefrotoxicidade ou com
óleo de oliva (1ml/kg), no caso do grupo controle, por 28 dias, período em que as alterações funcionais e histológicas são mais visíveis. Foi feita isquemia de 1 hora por
clampeamento bilateral do pedículo renal, seguida de reperfusão, em 20 ratos. Um grupo (n=10) foi tratado com CSA e as I/R foram feitas no 14o (n=5) e no 21o (n=5)
dia de tratamento. O grupo controle (n=10) foi tratado com veículo e também sofreu isquemias no 14o e 21o dia de tratamento. Amostras de sangue e urina foram
colhidas para avaliação da função renal no dia 0, pré-isquemia , 24 horas após isquemia e no 28o. dia, quando todos os animais foram sacrificados. No sacrifício, foram
coletados os rins para estudo de histologia e RT-PCR para avaliar transcritos gênicos (PAI1, SMAD3, SMAD 7 e TGF-beta).
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os grupos que tomaram CSA apresentaram no 28º dia uma perda mais acentuada de peso comparado ao grupo controle (15,5% vs
2,5%, respectivamente, p<0,05). Os animais que receberam CSA, comparado aos grupos controles, apresentaram uma insuficiência renal aguda mais acentuada à I/R,
representada por níveis mais elevados de creatinina(Crs) e uréia(Us) séricas, tanto precocemente (24h, Crs= 3,17mg/dl e Us=288,13mg/dl vs. Crs=1,26mg/dl e
Us=148,71mg/dl, respectivamente, p<0,05 ), quanto tardiamente (1 semana, Crs=2,39mg/dl e Us=278,68mg/dl vs. Crs=0,93mg/dl e Us=60,28mg/dl, respectivamente,
p<0,05 ).
CONCLUSÃO: Podemos concluir que as conseqüências de uma I/R em um rim previamente lesado pela nefrotoxicidade pela CSA são piores do que em rins de animais
controles, tanto de forma aguda quanto cronicamente, evidenciando a importância do uso crônico da ciclosporina não apenas na patogênese da nefropatia crônica, bem
como em disfunção renal aguda .
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Resumo:
O objetivo deste estudo é desenvolver um projeto para a implantação de Centro de Diagnóstico Virtual no Departamento de Oftalmologia na UNIFESP/EPM, visando
atendimento local e a distância de pacientes portadores de doenças oculares, formação de uma rede de informações com hospitais ou clínicas associadas afim de um
intercâmbio de informações médicas( consulta de segunda opinião em centro de referência especializado internacional, na universidade McGill , no Canada), criação de
programas de “Screening” pela telemedicina. Trata-se de projeto pioneiro no uso de telemedicina aplicada no atendimento de pacientes com doenças oculares. Portanto
foram feitas diversas pesquisas em sites de telemedicina e teleoftalmologia (www.sankaranethralaya.org/tele_aim.htm; www.oftalmologia.med.br;
www.teleophthalmology.com; www.teleoftalmologi.dk; www.telmedpak.com; www.institutozaldivar.com; www.tele-diagnosis.com; www.aravind.org/default.htm;...)
buscando encontrar estruturas que cobrissem nossos interesses, testes de triagem visual afim de que o paciente fosse encaminhado ao oftalmologista, páginas para
consulta de segunda opinião entre médicos e consulta virtual. A partir daí devemos, junto com a Disciplina de Informática em Saúde, estudar um meio de estruturação
desse ambulatório, seguindo as normas impostas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo - Cremesp.
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Resumo:

Introdução:Diante da necessidade de proporcionar aos professores, soluções educacionais que possam ser utilizadas como modelos didáticos para serem utilizados no
apoio ao ensino de ciências biológicas, exatas e para demonstração em museus de ciências e juntando-se a isto a necessidade das instituições de pesquisa de substituir
cobaias vivas para estudantes iniciantes em cirurgia, na substituição peças anatômicas para demonstrações conceituais básicas ou no treinamento de profissionais da
saúde.
O desenvolvimento de simuladores, modelos artificiais ou kits didáticos que possam ser utilizados no ensino em universidades, formação no ensino médio e para as
demonstrações em museus de ciências, proporciona uma ferramenta viável para educadores e professores.
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Kit Didático para o ensino e pesquisa de fenômenos ópticos para estudantes do ensino médio ou
universitário das áreas de biológicas ou exatas para demonstrar os conceitos ópticos, proporcionando ao professor uma ferramenta de auxílio pedagógico.
Materiais e métodos: Foi confeccionado um protótipo funcional de um kit didático do olho humano no Laboratório de Tecnologia Oftálmica Aplicada do Departamento de
Oftalmologia da UNIFESP utilizando os seguintes materiais: eletrodutos tipo canaleta, tubos de PVC, fonte fria composta por uma matriz de diodo emissor de luz, caixa
com lentes de prova oftalmológica, madeira, parafuso,slides, materiais plásticos e elétricos.
Uma câmera escura feita a partir de tubos de PVC que simula o olho humano, foi adaptada com íris mecânica em uma de suas extremidades e na outra extremidade foi
colocado um anteparo confeccionado em papel vegetal, onde as imagens são projetadas, em seu interior foi colocado um sistema para intercambiar lentes convergentes
para simular a acomodação do cristalino.
Lentes de prova oftalmológicas foram utilizadas para elaborar arranjos ópticos que possibilitaram a simulação dos erros refracionais e suas correções.
Foi projetado um sistema de fonte fria que possibilitou a utilização de slides com imagens e textos.
A câmera as lentes e o projetor foram montados e alinhados em um eletroduto em formato de canaleta utilizado como trilho óptico que possibilitou o ajuste no eixo óptico
necessário para que os desenhos e textos fossem projetados no anteparo da câmara escura.
Resultados:
O protótipo apresentou grande versatilidade na montagem de experimentos e na problematização de fenômenos óticos. A qualidade da imagem e a possibilidade de
observar detalhes nos desenhos e textos utilizados no protótipo foram de boa qualidade e resolução. A alteração do arranjo óptico em função da necessidade tanto do
professor para problematizar e do aluno para experimentar novas formas se apresentou de fácil manuseio.
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Resumo:
Introdução: A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada à hipertensão e a doenças cardiovasculares, o que tem contribuído
para aumentar os riscos de mortalidade cardiovascular. Além de estar presente em humanos, a obesidade também ocorre em animais e pode ser caracterizada por
excessiva deposição de gordura decorrente de alterações nos balanços energético e metabólico. A obesidade está freqüentemente associada a um estado de resistência
à insulina tanto em humanos como em animais de experimentação. A resistência à insulina pode ser definida como uma resposta biológica deficiente frente a uma dada
concentração desse hormônio.
Objetivos: Verificar o efeito da metformina e da pioglitazona sobre a pressão arterial e o metabolismo glicídico de ratos SHR com obesidade visceral induzida pela
administração neonatal de MSG.
Métodos: Foram estudados ratos da cepa SHR que receberam até o 11º dia de vida, por via subcutânea, 2 mg/kg/dia de MSG (grupo SHR+MSG). Os animais controles
receberam o mesmo volume de salina (grupo SHR). Parte dos animais dos dois grupos, a partir do 3º mês de vida, passou a receber, por gavagem, 500 mg/kg/dia de
metformina (grupo SHR+MSG+Met), ou pioglitazona 20mg/kg/dia (grupo SHR+MSG+PIO) por mais 12 semanas. Foram acomapanhadas a pressão arterial de cauda
(PAC, mmHg) e peso corporal (PC, g) por 12 semanas e, ao final, foi realizado teste de tolerância oral à glicose, onde se mediu a área sobre a curva de glicose (ASCG)
e a área sobre a curva de insulina (ASCI). A partir desses dois dados é possível medir o índice de sensibilidade à insulina (ISI=10000/ACSGxASCI). A gordura epididimal,
que nos dá parâmetros sobre a gordura visceral dos animais, também foi retirada e pesada.
Resultados: Percentual de mudança na pressão arterial - (SHR=+22,8±5,18); (SHR+MSG=+21,6±6,87*); (SHR+MSG+MET=-2,9±4,33#); (SHR+MSG+PIO=+5,79±4,22);
Percentual de mudança no peso corporal - (SHR=+26,1±3,83); (SHR+MSG=+17,8±2,96); (SHR+MSG+MET=+19,9±5,76); (SHR+MSG+PIO=+44,4±8,48#*); ASCG (SHR=172,8±0,5); (SHR+MSG=199,9±12,2*); (SHR+MSG+MET=163,7±12,0#); (SHR+MSG+PIO=196,7±12,9); ASCI - (SHR=4,97±0,18); (SHR+MSG=7,13±0,43*);
(SHR+MSG+MET=3,39±0,30#); (SHR+MSG+PIO=6,46±0,77); ISI - (SHR=12,12±0,56); (SHR+MSG=7,58±1,99*); (SHR+MSG+MET=15,84±1,40#);
(SHR+MSG+PIO=9,33±1,57); Gordura epididimal - (SHR=1,22±0,07); (SHR+MSG=2,57±0,05*); (SHR+MSG+MET=0,84±0,04#); (SHR+MSG+PIO=1,08±0,04#).
*p<0,05 vs SHR; #p<0,05 vs SHR+MSG.
Conclusão: A administração neonatal de MSG induz a obesidade visceral e agrava os distúrbios do metabolismo glicídico no modelo SHR, mas não interfere na pressão
arterial. O tratamento com a metformina, mas não com a pioglitazona, melhora o metabolismo glicídico e reduz a pressão arterial nesse modelo experimental de síndrome
metabólica. Estas observações apontam para o importante papel da resistência hepática à insulina nos distúrbios do metabolismo nesse modelo e evidenciam os efeitos
cardiovasculares benéficos na melhora da resistência à insulina.
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Resumo:

OBJETIVO: Avaliar o efeito da obesidade induzida por dieta hipercalórica acrescida de colesterol (dieta cafeteria) sobre o metabolismo glicídico e pressão arterial de
cauda. MÉTODOS: Foram estudados 2 grupos de ratos Wistar. O grupo controle, durante 12 semanas, recebeu dieta padrão Nuvilab (CONT, n=8). O grupo Cafeteria
teve sua dieta padrão trocada por dieta de cafeteria com colesterol (CAF, n=8). O peso corporal e a pressão arterial de cauda foram mensurados duas vezes por semana.
Ao final de 12 semanas, todos os animais foram submetidos ao Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTGO). Ao final do TTGO, os animais foram sacrificados e foi pesada
a gordura epididimal RESULTADOS: O peso corporal do CONT aumentou ao final do estudo (CONT: basal= 289±4g, 12ª sem= 368±18g, p<0,05), embora o peso de
CAF não variasse (CAF: basal=338±4g, 12ª sem=326±62g, ns). A pressão arterial de cauda permaneceu dentro da normalidade (CONT= 115±4,5; CAF= 100±2,1mmHg).
A dieta rica em colesterol aumentou significantemente a área sob a curva da glicose (CONT=146,2±7,5; CAF= 300,4±26,3mg/dl, p<0,05) e induziu um aumento
significante da gordura visceral (CONT= 4,5±0,40; CAF= 10,8±1,12 g, p<0,05). Em conclusão, no grupo CAF, apesar de não existir um aumento do peso corporal, ocorre
um aumento da gordura visceral que pode ser a causa determinante da resistência à glicose verificada nestes animais.
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Resumo:

Objetivo:Avaliar o efeito da obesidade neuroendócrina(administração neonatal de MSG)e da obesidade induzida por dieta hipercalórica e hipercolesterolêmica(dieta de
cafeteria, também conhecida como dieta de ´´fast-food´´), e a associação de ambas sobre o metabolismo glicídico, pressão arterial(p.a.), gordura visceral, massa do
ventrículo esquerdo e aorta de cada animal;Materiais e Métodos:Serão ultilizados dois grupos de ratos.Cada grupo será acompanhado por doze semanas, sendo que
um grupo de cada vez, e ficando submetidos as mesmas condições de temperatura e umidade,tendo livre acesso a ração e água. Semanalmente, em duas sessões, em
dias diferentes, cada rato terá sua p.a. e sua massa corpórea aferidas.Será utilizada a balança Micronal (S.P,Brasil)e o esfigmomanômetro elétrico(Programmed ElectroSphygmomanometer,PE300, Narco Bio-Systems).Ao final de cada conjunto de 12 semanas, os animais serão submetidos ao processo cirúrgico de cateterização de
artéria femoral direita, para posterior realização do teste de tolerância oral a glicose, e coleta de sangue para se fazer as dosagens de insulinemia. Em seguida os animais
serão submetidos à extirpação cirúrgica de sua gordura visceral, do seu ventrículo esquerdo, sendo submetidas as duas estruturas a pesagem na mesma balança. Por
fim os aminais terão a extirpação cirúrgica de sua aorta, a qual será corada com ´´SUDÃ´´ a fim de verificar quanto de área da aorta contém placa de ateroma; Resultados:
Ainda estão sendo confeccionados, entretanto alguns dados já foram colhidos, no grupo contole, e pude observar uma pressão arterial média de 100 mmHg, sem
alteração significativa desde o início da pesquisa até a décima semana.A massa corpóera sofreu aumento de cerca de 33%, passando de um peso médio, na idade
adulta, inicialmente, de 300g, para 400g no final da décima semana ;Conclusões:Serão realizadas após a análise e avaliação dos resultados.
Participantes:

Enarco Grigolli Filho

168

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2005

Medicina Experimental
Título:

Efeito da estimulação por eletroacupuntura dos pontos VG-14 (Dazhui), VG-2 (Yaoshu) e F-13
(Zhangmen) na vitalização de retalho de pele do dorso de ratos Wistar

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Uema, D.; Orlandi, D.M.; Freitas, R.R.A.; Rodgério, T.
Deise Uema
Angela Maria Florencio Tabosa - UNIFESP - Ortopedia e Traumatologia / Ortopedia

Resumo:

Introdução:
A vitalização de retalhos de pele tem grande interesse em diversas áreas da Medicina que os utilizam em reconstruções cirúrgicas e tratamentos estéticos. Na prática
médica observa-se que uma das principais complicações na utilização de retalhos de pele é a isquemia tecidual que, freqüentemente, resulta em necrose generalizada,
fator responsável pelo insucesso dos tratamentos propostos.
Objetivo:
O objetivo dessa pesquisa foi investigar em um estudo randomizado e controlado, o efeito dos pontos VG-14 (Dazhui), VG-2 (Yaoshu) e F-13 (Zhangmen) estimulados
por eletroacupuntura na sobrevida de retalhos de pele do dorso de ratos Wistar, após um período de oito dias.
Método:
Todos os ratos, sob anestesia por inalação de éter etílico foram submetidos à tricotomia da região dorsal e demarcação de uma área retangular (4 x 10 cm) de pele, a
partir do ângulo inferior das escápulas. A seguir, essa área foi incisionada até a fáscia profunda nas laterais, mantendo-se a face cranial intacta. Um retângulo de
microfilme de mesmas dimensões foi interposto entre a musculatura dorsal e o retalho, o qual foi fixado à pele adjacente com oito pontos em suas margens laterais e
caudal. Após a cirurgia, os animais foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: Ctrl, Anest, Anest/Acp, Anest/Sham. Os animais do grupo Ctrl (N = 10) foram
submetidos apenas ao procedimento cirúrgico. Os do grupo Anest (N = 10) foram submetidos ao procedimento cirúrgico e, diariamente, durante oito dias, a 20 minutos
de anestesia por éter etílico. Os animais do grupo Anest/Acp (N = 10) foram submetidos ao procedimento cirúrgico e, diariamente, durante oito dias, a um período de 20
minutos de anestesia por éter etílico durante o qual receberam eletroacupuntura (2Hz, 50mA) nos pontos VG-14 (Dazhui), VG-2 (Yaoshu) e F-13 (Zhangmen). Em
Anest/Sham (N = 10) foram feitos os mesmos procedimentos descritos para o grupo Anest/Acp, exceto pelo fato de que a eletroestimulação foi aplicada em dois “nãopontos” de acupuntura. No 8º dia P.O., os retalhos foram avaliados qualitativamente (observando aparência, cor e textura da pele) e quantitativamente (pelo cálculo das
áreas não necrosadas, necrosadas e ausentes do retalho).
Resultados:
Os resultados foram analisados estatisticamente pela Análise de Variância (ANOVA) para averiguação de diferença entre os grupos de estudo e, quando significantes,
aplicamos o Teste Fisher PLSD para comparar os grupos entre si. Consideramos significantes os resultados de p £ 0,05. Quando comparado aos demais, observou-se
que o grupo Anest/Acp apresentou um índice significantemente maior de área vitalizada, bem como taxas notavelmente reduzidas de áreas de necrose e ausente. O
grupo Anest/Acp apresentou uma taxa de sobrevida do retalho de 59,8 2,9% enquanto Ctrl apresentou 28,2 3,4% (p<0,001), Anest 30,5 3,4% e Anest/Sham 22,9 3,7%
(p<0,001). Quanto à necrose, observou-se no grupo Anest/Acp um índice de 24,9 2,8%, sendo que Ctrl obteve 47,1 4,8% (p<0,010), Anest 50,8 5,2% e Anest/Sham 49,3
4,2% (p<0,0004). Por sua vez, a área ausente para o grupo Anest/Acp ficou em 15,8% 2,9% enquanto em Ctrl ficou 23,2 4,8%, Anest 19,2 2,2% e em Anest/Sham 27,7
2,2% (p<0,142).
Discussão:
Esses resultados evidenciam que a eletroacupuntura aplicada nos pontos elegidos foi capaz de aumentar a vitalidade do retalho, efeito que, segundo Bressler et al
(1976), pode ser atribuído à estimulação do sistema imune e à regulação da função fisiológica pelo sistema nervoso. Haja visto que a acupuntura se trata de uma técnica
de simples aplicação, na qual não se observam efeitos colaterais adversos, acreditamos que ela pode encontrar aplicabilidade clínica de grande abrangência.
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Resumo:

Introdução: A progressão da insuficiência renal crônica (IRC) pode ser acelerada pela associação da insuficiência renal aguda (IRA).
Objetivo: Este estudo avaliou o efeito da associação da IRA induzida pela gentamicina (G) a IRC pré-existente induzida pela nefrectomia 5/6.
Materiais e Métodos: G (40mg/kg/dia) foi administrada durante 10 dias em ratos normais ou com 30 dias de IRC. A função e a histologia renal foram avaliadas
imediatamente G, n=5 e IRC+G, n=8) ou 30 dias após o término do tratamento com G (G30, n=5 e IRC+G30, n=4). Os resultados foram comparados com os ratos
controle (C, n=4) ou com os ratos com IRC não tratados com G (IRC30, n=3 e IRC60, n=11). Adicionalmente, os animais receberam o agente anti-inflamatório, hormônio
estimulador de melanócitos alfa (MSH, 50 mg/kg/dia durante 10 dias), juntamente com o tratamento com G.
Resultados: O grupo G apresentou redução no clearance de creatinina (Clcreat) e aumento na excreção de sódio caracterizando a IRA causada pela G. Estes parâmetros
foram normalizados após 30 dias, indicando o caráter reversível desta patologia. O Clcreat diminuiu no grupo IRC60 mas não no IRC30, demonstrando o inicio de uma
resposta adaptativa e a progressão tardia da IRC, típica deste modelo. Os animais com IRC60 também apresentaram hipertrofia tubular e esclerose glomerular. A
associação de G à IRC não modificou a função renal quando comparado com os ratos com IRC não tratados, indicando uma proteção relativa nos animais com IRC aos
efeitos tóxicos da G. Por outro lado, a análise a longo tempo demonstrou uma aceleração na progressão da IRC manifestada por um impressionante aumento na
proteinúria (130%), bem como lesão glomerular e tubular. O MSH, minimizou a longo tempo os efeitos da IRC associada ou não com a G.
Conclusão: Estes resultados sugerem que a IRC aparentemente minimiza o efeito tóxico da G quando analisados a curto tempo. Entretanto a longo tempo a análise
revela uma degeneração adicional da função renal nos ratos com IRC. Componentes inflamatórios estão provavelmente envolvidos.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: No rim as células mesangiais (CM) possuem todos os componentes para a síntese de angiotensina II (AII), a qual desempenha importante papel local,
incluindo proliferação celular, síntese de matriz extracelular bem como esta ativamente envolvida em resposta inflamatória que acompanha diversas patologias renais
agudas e crônicas. Os lipopolissacarideos (LPS) presentes na membrana externa das bactérias gram-negativas alteram a função renal em vários níveis. Assim, como
outros tipos celulares do rim, as CM podem ser alvo das endotoxinas bacterianas resultando em importantes modificações de sua função.
OBJETIVO: Avaliar se o LPS é capaz de estimular a produção de AII em CM e por quais vias, para isso serão avaliados os níveis de expressão dos RNAs mensageiros
para angiotensinogenio, renica, AT1 e AT2.
MATERIAIS E METODOS: CM mantidas em cultura serão dividas em dois grupos: controle e tratado com LPS (100g/ml) por 24 horas. Níveis de expressão de
angiotensinogenio, renina, AT1 e AT2 foram avaliados pela técnica de Real Time-PCR utilizando RNA extraído das CM.
RESULTADOS: Não houve alteração significante na expressão dos RNAs mensageiros para renina, angiotensinogenio e AT1 no periodo de incubação com LPS. Por
outro lado houve um aumento na expressão do RNAm para o receptor AT2 (vc controle p 0.002; p<0,05).
CONCLUSÃO: Os receptores AT1 e AT2 possuem funções antagônicas, sendo que a maior parte das funções conhecidas da AII são mediadas pelo receptor AT1. O
aumento da expressão do receptor AT2 sugere que esse receptor pode representar um mecanismo contra-regulatorio para proteger o rim de feitos excessivos da ativação
do receptor AT1. A sepse constitue uma condição de vasodilatação generalizada, como as CM comportam como células da vasculatura lisa, a superexpressao do
receptor AT2 poderia ter papel relevante nas alterações glomerulares induzidas pelo LPS.
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Resumo:
Introdução: A discinesia tardia é caracterizada por movimentos anormais hipercinéticos que ocorrem durante ou após a interrupção de um tratamento com neurolépticos.
Esses distúrbios ocorrem na região orofacial e incluem movimentos de mastigação e protrusão de língua. Sua fisiopatologia tem sido relacionada a uma supersensibilidade
dopaminérgica da via nigroestriatal.
Objetivo: Verificar os efeitos da amisulprida um neuroléptico atípico na discinesia orofacial induzida pelo tratamento repetido de haloperidol.
Métodos: Camundongos swiss machos (n= 8-10) foram tratados i.p. por 20 dias com veículo (v) ou 2,0 mg/kg de haloperidol. 24 horas após a última injeção os animais
receberam veículo ou amisulprida nas doses 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 50, e 100 mg/kg formando os grupos v-v, h-v, h-am0,5, h-am1,0, h-am2,5, h-am5,0, h-am10, h-am50
e h-am100. Após 30 minutos, os animais foram observados para a quantificação dos movimentos mandibulares (M.M.).
Resultados: O grupo h-v apresentou M.M. significativamente aumentados conforme esperado.Todos os animais que receberam amisulprida agudamente (h-am0,5, ham1,0, h-am2,5, h-am5,0, h-am10, h-am50 e h-am100) apresentaram diminuição de M.M. quando comparados ao grupo h-v. Já os grupos h-am10, h-am50 e h-am100
não apresentaram diferenças significativas em relação ao grupo controle.
Conclusão: Os resultados mostraram que a amisulprida foi capaz de atenuar ou reverter a expressão dos movimentos orofaciais induzidos pela administração de
haloperidol, dependendo da dose utilizada. Esse resultado sugere um importante potencial terapêutico da amisulprida no tratamento da discinesia tardia, uma vez há
evidências clínicas de que a amisulprida é menos efetiva em produzir discinesia tardia do que os neurolépticos clássicos, quando administrada cronicamente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO:A creatina é um potencial agente ergogênico que vem sendo usado com freqüência como suplemento energético. Entretanto, seus efeitos sobre a função
renal ainda não estão bem estabelecidos. Em um estudo anterior realizado na Disciplina de Nefrologia observou-se que o uso prolongado de um suplemento de creatina
em ratos induziu a uma importante e significante diminuição na filtração glomerular e no fluxo plasmático renal. Tal redução pode ter sido conseqüente à estimulação de
substâncias vasoconstritoras ou a um importante bloqueio na ação de vasodilatadores. OBJETIVO: Avaliar os mecanismos envolvidos no comprometimento da função
renal induzido pela creatina em musculatura lisa vascular e em células mesangiais renais. MATERIAIS E MÉTODOS: Para avaliar a ação direta da creatina sobre a
musculatura lisa vascular, foram extirpadas as aortas de 3 ratos e seccionadas em anéis, que foram colocados em cubas na câmara de órgãos (polígrafo), contendo o
meio nutritivo Krebs-Henseleit. Após um período de equilíbrio de 60 minutos, foram adicionados os seguintes agentes: KCl (80 mM), para observação da contração
máxima do órgão; noradrenalina (3 x 10-3 mM), para observação de 80% da contração máxima do órgão; acetilcolina (1 x 10-3 mM), para observação do relaxamento
do vaso e integridade do endotélio; creatina (de 1 x 10-8 mM a 5 mM), para obtenção de uma curva dose-resposta; e novamente noradrenalina e acetilcolina nas mesmas
concentrações anteriores. Nas próximas etapas, 2 grupos de ratos receberão ração suplementada por 4 semanas com creatina, sendo que um grupo receberá creatina
+ enalapril. Ao final deste período, os animais serão sacrificados e seus rins extirpados para a realização das culturas de células mesangiais, com posterior dosagem de
cálcio intracelular, para a avaliação de um possível efeito vasoconstritor, e do nitrito, para a avaliação de um possível bloqueio dessa substância. RESULTADOS: Os
experimentos realizados no polígrafo demonstraram que a administração de creatina mesmo em concentração máxima (5mM) não induziu contração vascular. Além
disso, também não promoveu alteração endotelial que provocasse mudança na contração e relaxamento do vaso, fato comprovado pela administração de noradrenalina
e acetilcolina posteriormente, com obtenção de curva de contração semelhante à do início do experimento. CONCLUSÃO: Os resultados preliminares sugeriram que a
creatina não possui efeito vasoconstritor direto.
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Resumo:

Nosso laboratório demonstrou previamente que a restrição alimentar intra-uterina em 50% produziu, em ratos com três meses de idade, redução no número de néfrons
e desenvolvimento precoce de hipertensão arterial, sendo esta normalizada pela administração de L-arginina (L-arg). Em ratos com dezoito meses de idade, tal restrição
elevou a glomerulosclerose. No presente estudo, expandimos nossa investigação, avaliando parâmetros funcionais e morfológicos em ratos com dezoito meses de idade
submetidos à desnutrição intra-uterina e recebendo L-arg (RA18) ou não (R18). Ratos sem restrição alimentar, de mesma idade, foram pareados, formando o grupo
controle, com L-arg (CA18) e sem esta (C18). Após o desmame, L-arg foi dada diariamente por dezessete meses. Não se observaram alterações funcionais ou
morfológicas em ratos C18. Os ratos R18 desenvolveram hipertensão precoce, que persistiu por todo o período de observação, além de proteinúria significativa a partir
dos doze meses. Nos ratos RA18, a L-arg reduziu tanto os níveis de pressão arterial quanto de proteinúria, e o diâmetro glomerular foi significativamente menor que em
ratos R18 (115,63 ± 2,2 vs. 134,8 ± 1,0 micrômetros; p < 0,05). Porém, em ratos RA18, a taxa de filtração glomerular permaneceu reduzida. Nossos dados revelam que,
embora a L-arg tenha prevenido hipertensão e proteinúria, o dano glomerular ainda parece ocorrer, sugerindo que a restrição alimentar intra-uterina pode ser fator indutor
de déficit de função renal, por queda no número de unidades funcionantes. No nosso modelo, o componente vascular pode desempenhar um papel secundário no
desenvolvimento e agravamento da lesão renal.
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Resumo:

A elevada incidência de obesidade e sua associação com fatores de risco cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial representam uma das
principais preocupações do mundo moderno. Sabe-se que a obesidade está associada à hiperinsulinemia e à resistência à insulina e que esta pode determinar a elevação
da pressão arterial.
Algumas manobras da terapêutica não-farmacológica da hipertensão têm sido úteis na melhoria da resistência à insulina. Neste laboratório constatou-se que o exercício
físico foi capaz de reverter parcialmente a resistência à insulina de ratos hipertensos e, recentemente, de ratos obesos. Também pôde-se demonstrar que a sobrecarga
de potássio promove redução significativa da pressão arterial e melhora do metabolismo glicídico de ratos espontaneamente hipertensos. Na literatura, existem evidências
de que a suplementação de potássio aumenta a ligação da insulina ao seu receptor e diminui a resistência desse hormônio na obesidade humana.
Para tanto, estudamos a pressão arterial da cauda de ratos normotensos (Wistar) e hipertensos (SHR) tornados obesos pela dieta de cafeteria , suplementados ou não
com uma dieta rica em potássio, e pela administração neonatal de monoglutamato de sódio. Ratos SHR e Wistar, com 3 meses de idade, passaram a receber
continuamente dieta cafeteria (que contém além da ração padrão, chocolate granulado, bolacha de maisena e amendoim torrado). Já os animais que receberam dieta
rica em potássio, tiveram adicionados à sua dieta cloreto de potássio. Em um outro grupo de ratos Wistar, recém-nascidos, foram administradas doses de monoglutamato
de sódio por 11 dias. Também foram criados ratos Wistar e SHR que receberam apenas dieta padrão.
Dos resultados obtidos até o presente momento, temos 7 grupos concluídos até a 12ª semana e apenas 2 que se encontram na 8ª semana. Assim, temos que o grupo
Wistar dieta padrão teve um aumento de 17,97% no seu peso corporal, o Wistar + K+ de 9,14%, o Wistar + cafeteria de 16,71%, o Wistar cafeteria + K+ + cafeteria
de17,54% e o Wistar + MSG de 36,77%. As pressões arteriais de cauda diminuíram significativamente nos animais em que foi administrado uma dieta rica em potássio
(Wistar = 128,39 + 4,04; Wistar + K+ = 101, 10 +3,55 mmHg, p<0,05); (Wistar + cafeteria =114,28 + 8,61; Wistar + cafeteria + K+ =92,52 + 7,77 mmHg, p<0,05). A
pressão arterial de cauda final do grupo Wistar + MSG é de 121,04 + 6,13 mmHg.
Nos grupos SHRs controle o peso corporal aumentou 10,86%, no SHR+K+ o aumento do peso foi de 7,58%, no SHR+cafeteria de 5,7% e no SHR+cafeteria + K+ de
4,06%. A análise da pressão arterial de cauda evidenciou que a dieta rica em potássio também diminuiu a pressão de cauda (Dieta padrão =231,59 + 4,12; SHR + K =
168,13 + 8,35 mmHg, p<0,05) (SHR + cafeteria = 190,72 + 19,32; SHR + cafeteria + K = 156,21 + 18,64 p<0,05)
As análises de GLUT-4 ainda estão sendo realizadas.
Em conclusão, a dieta rica em potássio foi capaz de diminuir a pressão arterial de cauda de ratos hipertensos (SHR) e Wistar, sejam eles magros ou obesos.
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Resumo:

Introdução: O estrogênio, esteróide sintetizado a partir do colesterol, tem ação proliferativa no endométrio, tanto no estroma quanto nos epitélios de revestimento e
glandular. É muito eficiente para amenizar os sintomas vasomotores e diminuir o risco de fratura osteoporótica em mulheres na pós-menopausa. No entanto, seu uso
por longo tempo pode proporcionar aumento do risco de desenvolver câncer de endométrio e de mama. Assim, tem-se procurado alternativas que não ofereçam este
risco. Entre elas, salienta-se o raloxifeno, derivado benzotiofeno não esteróide (modulador seletivo do receptor de estrogênio), que tem ação agonista ao estrogênio em
diversos tecidos, sendo antagonista nas mamas e no útero. Esta terapia, entretanto, não reduz os fogachos. Especula-se que a associação com o estrogênio poderia
ter como benefício a redução dos sintomas vasomotores sem proliferar o endométrio. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da associação de estrogênio
e raloxifeno, em dose convencionais e em baixas doses sobre o endométrio de ratas adultas castradas.
Material e métodos: Foram utilizadas 35 ratas Wistar (rattus norvegicus albinus); com idade de 3-4 meses, que foram castradas. Os animais foram divididos,
aleatoriamente, em 7 grupos (cinco ratas em cada grupo): GI) controle; GII) raloxifeno (RLX) 250mg/Kg; GIII) estrogênios conjugados eqüinos (ECE) 50 mg/Kg; GIV) RLX
125mg/Kg; GV) ECE 25mg/Kg; GVI) associação de baixas doses de ECE (25 mg/Kg ) e RLX (125mg/Kg); GVII) associação de doses convencional de ECE (50 mg/Kg)
e RLX (250mg/Kg). Os fármacos foram administrados por via oral, por gavagem, por 30 dias. Posteriormente, foram sacrificados e os úteros removidos e preparados
para análise por microscopia de luz.
Resultados: No grupo que recebeu apenas o veículo (controle - GI), o endométrio mostrou-se atrófico. Efeitos semelhantes foram também encontrados nos grupos que
receberam raloxifeno isoladamente em baixa e em dose convencional (GII e GIV). Já nos grupos tratados com ECE isoladamente foram detectados sinais de proliferação
endometrial, sendo que este efeito foi maior no grupo GIII que recebeu doses convencionais (50 mg/Kg) do que no GV (25 mg/Kg). Detectamos também proliferação
endometrial nos grupos que receberam a associação de ECE e RLX (GVI e GVII). A proliferação endometrial foi mais intensa nos tratados com estrogênio isoladamente
do que nos que receberam a associação estrogênio-raloxifeno (ECE em dose convencional > ECE + RLX em doses convencionais; ECE em baixa dose > ECE + RLX
em baixa dose).
Conclusão: O raloxifeno bloqueou parcialmente a ação do estrogênio no endométrio de ratas adultas castradas.
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Resumo:
Introdução: Os canabinóides pertencem a uma família de compostos que recebem esse nome devido ao princípio ativo constituinte da planta Cannabis sativa: o delta9–tetrahidrocanabinol. Os receptores canabinóides centrais estão densamente localizados nos núcleos da base sugerindo seu envolvimento na regulação da atividade
motora. Nesse sentido, muitas desordens de movimento hipercinéticas ou hipocinéticas são causadas por uma disfunção da circuitaria dos núcleos da base. Dentre elas,
destaca-se a discinesia tardia, caracterizada por movimentos involuntários, sem propósito e repetitivos. Apesar da falta de estudos controlados, há evidências de que os
canabinóides tenham valor terapêutico no tratamento da discinesia induzida por levodopa na doença de Parkinson e em algumas formas de tremores e distonia.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da administração de delta-9–tetrahidrocanabinol sobre a expressão e/ou o desenvolvimento da discinesia
orofacial induzida em camundongos pela administração de reserpina, um modelo animal de discinesia tardia.
Métodos: Camundongos swiss fêmeas (n= 10-11) foram tratados i.p. por 7 dias com veículo (v) ou delta-9–tetrahidrocanabinol (thc) nas doses de 1,0 e 5,0 mg/kg. No 5º
e 7º dias, 30 minutos após essas injeções, os animais receberam uma injeção s.c. de veículo (+v) ou 1,0 mg/kg de reserpina (+r). No 8º dia (24h após a última injeção)
os camundongos foram tratados com veículo ou delta-9–tetrahidrocanabinol nas doses de 1,0 ou 5,0 mg/kg. Assim, formaram-se os seguintes grupos v+v-v, v+r-v, v+rthc1, v+r-thc5, thc1+r-thc1, thc5+r-thc5. Após 30 minutos, os animais foram observados para a quantificação dos movimentos mandibulares (M.M.).
Resultados: O tratamento com reserpina promoveu um aumento significativo da freqüência dos M.M. conforme esperado. Os grupos tratados prolongadamente e/ou
agudamente com thc (v+r-thc1, v+r-thc5, thc1+r-thc1, thc5+r-thc5) apresentaram freqüência dos M.M. significativamente diminuída quando comparados ao grupo v+rv. Contudo, somente o grupo v+r-thc5 não apresentou diferenças significativas em relação ao grupo controle.
Conclusão: A administração de delta-9–tetrahidrocanabinol apresenta um efeito antidiscinético sobre a expressão e/ou desenvolvimento da discinesia orofacial induzida
por reserpina. Esse estudo sugere um possível potencial terapêutico dessa substância também sobre a manifestação e/ou desenvolvimento da discinesia tardia.
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Resumo:

Diabetes experimental induzida em animais por administração de drogas como estreptozotocina é um modelo extensivamente utilizado para mimetizar diabetes mellitus
insulino-dependentes em humanos. Esta desordem é caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue e anormalidades metabólicas devido a baixos níveis de
insulina circulantes que chegam a órgãos alvo. Condições hormonais adversas como o diabetes, são capazes de alterar concentrações plasmáticas e teciduais de
catecolaminas; animais diabéticos apresentam alteração na síntese de noradrenalina (NA), adrenalina (AD), dopamina (DA) e serotonina (5-HT) e diminuição do “turnover”
dessas monoaminas, além disto, as enzimas monoaminaoxidase (MAO) e tirosina hidroxilase (TH) são severamente afetadas.
O objetivo do presente estudo é comparar o perfil de liberação das catecolaminas e possíveis alterações enzimáticas em células mesangiais (CM) de ratos normais e no
modelo experimental de diabetes mellitus, verificando a contribuição dessas alterações para a nefropatia diabética.
Para tanto, foram utilizados animais Wistar Normotensos, os quais foram divididos em dois grupos de estudo: Controle – Normoglicêmicos (glicemia <150 mg/dL) e
Hiperglicêmicos (glicemia > 300mg/dL). O grupo hipeglicêmico foi previamente submetido à indução do diabetes por estreptozotocina (50 mg/kg). Todos os animais foram
monitorados com relação a pressão arterial caudal (PAC), peso e dosagem glicêmica por 60 dias. As CM foram obtidas a partir do córtex renal através da técnica de
fracionamento por peneiras e tratamento com colagenase. Quando confluentes no terceiro sub-cultivo, as CM foram privadas de soro bovino fetal por 24 horas. Após
serem coletados (célula e meio), a determinação da concentração das catecolaminas foi realizada pelo método de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC)
com detecção eletroquímica.
Os valores de catecolaminas (pg/mL) foram corrigidos pela concentração de proteína celular (mg/mL), sendo expressos na unidade pg/mg.
Os animais normotensos controle apresentaram variação de PAC de 90 a 130 mmHg, peso de 330 a 360 g e níveis glicêmicos < 180 mg/dL. Os animais hiperglicêmicos
apresentaram PAC e peso semelhantes aos do grupo controle, porém seus níveis glicêmicos foram >300 mg/dL.
Uma análise geral nos permite observar que ratos Wistar Controle apresentaram as concentrações de catecolaminas no meio extracelular NA, 102,5 ± 45,4 ; AD, 106,7
± 50,6; DA, 390,2 ± 135,0 e no intracelular NA, 115,6 ± 24,1; AD, 197,0 ± 48,7; DA, 240,1 ± 76,9. Na análise das concentrações de catecolaminas de ratos Wistar
diabéticos, foram obtidos os resultados para meio extracelular NA, 43,5 ± 12,8; AD, 149 ± 88,6; DA, 57,9 ± 29,6 e no intracelular NA, 107,4 ± 32,9; AD, 269,6 ± 49,1;
DA, 52,2 ± 12,8.
Analisando os resultados estatisticamente, os valores de DA intra e extracelulares foram significantes quando comparados grupos controle e diabético (DA p= <0,001).
Comparando os resultados obtidos nos grupos controle e diabético, observamos que as CM de animais diabéticos liberaram menores concentrações de NA para o meio
do que as CM de animais do grupo controle; nestes grupos as concentrações de NA intracelulares não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Com
relação aos níveis de AD, houve também diferenças nas concentrações intracelulares e liberadas para o meio de cultura para ambos os grupos. Diferenças significativas
foram observadas quanto aos níveis de DA, os quais estão em maiores concentrações nas células e no meio de cultura de CM do grupo controle se comparados com as
CM de animais diabéticos. Assim, podemos sugerir que as complicações do diabetes mellitus contribuem para distúrbios no metabolismo das catecolaminas,
principalmente no da DA. Sugerindo que a doença instalada interfere no processo de síntese/degradação das catecolaminas.
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Resumo:
Introdução: O fígado é responsável pela manutenção da homeostase metabólica corporal, além de ser o único órgão exclusivamente capaz de regular seu crescimento
e sua massa. Após a hepatectomia parcial (HP) ou uma injúria necrogênica, hepatócitos replicam de maneira quase sincrônica para compensar a perda de massa
funcional. Aspectos metabólicos e hemodinâmicos do fígado vêm sendo estudados em nosso grupo, utilizando-se a perfusão monovascular de fígado isolado de rato
como modelo experimental para o estudo da modulação do sistema calicreína-cinina tanto pelos fígados normais como em regeneração. Objetivo: Analisar os efeitos
metabólicos no fígado em regeneração. Métodos: Hepatectomia parcial foi realizada com a retirada de aproximadamente 70% de massa do fígado. A perfusão do fígado
remanescente foi realizada após 0, 1, 2 e 7 dias de regeneração. A pressão portal foi analisada no tempos 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2 e 5 min após injeção de BK (0,2 µmol).
O fluxo hepático foi de 3-4 ml/min/g fígado. A resposta hipertensiva portal (RHP) foi calculada a partir da área sobre a curva do gráfico de tempo de perfusão versus
aumento de pressão portal. Os efeitos metabólicos foram avaliados pela secreção de bile (antes e após adição de BK), liberação de glicose e depuração de
bromosulfaleína (BSP). Resultados: Na hepatectomia parcial com retirada de aproximadamente 70% do fígado, observamos o crescimento do fígado remanescente em
37%, 41% e 75% da massa inicial após 1, 2 e 7 dias, respectivamente. A liberação de glicose (mg/g fígado) diminuiu significativamente (teste t, p=0,005) após HP (1,9
+/- 0,2 mg/g fígado, n = 8) quando comparado com o animal normal (3,4 +/- 0,4 mg/g fígado, n = 3). A secreção de bile (0,7 +/- 0,1 µl/min/g fígado, n = 5) não alterou
após HP (0,8 +/- 0,1 µl/min/g fígado, n = 6). Após adição de BK há uma pequena diminuição na secreção de bile, porém não é significativa. A meia-vida de eliminação
de BSP (0,3 +/- 0,1 min/g fígado, n = 3) aumentou significativamente (ANOVA, p = 0,009) nos grupos 1-2 dias (1,5 +/- 0,4 min/g fígado, n = 3) e 7 dias (0,7 +/- 0,1 min/g
fígado, n = 7). BK promoveu aumento de pressão portal com ganho máximo após 0,5 min de injeção in bolus do agonista em todos os grupos estudados porém não
houve diferença estatística nos grupos estudados.
Conclusão: Nossos dados mostram que há alteração nos efeitos metabólicos durante a fase de regeneração após HP, como liberação de glicose e depuração de BSP
e, ao contrário, secreção de bile e a RHP à BK se mantêm preservada.
Apoio financeiro: FAPESP, CNPq-PIBIC
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Resumo:

A mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença autossômica recessiva rara, com manifestações patológicas na maioria dos sistemas orgânicos. A doença é causada
por um defeito na codificação genética para a enzima lisossômica -L-irudonidase; o resultado disso é que as células de indivíduos afetados ficam incapazes de produzir
a enzima, ou então produzem a enzima com atividade insuficiente. Conseqüentemente, o lisossomo se torna incapaz de efetuar a degradação gradual de certos
glicosaminoglicanos (GAG´s), tais como dermatan sulfato e heparan sulfato.
A falha na degradação do ácido idurônico resulta no acúmulo intracelular desses substratos não degradados dentro dos lisossomos, iniciando assim as manifestações
clínicas da doença.
As explicações mais freqüentes para a patofisiologia das doenças de depósito nem sempre levam em conta que o defeito principal pode induzir uma cascata de eventos
que por sua vez, resultariam em efeitos secundários. Neste sentido, uma possibilidade seria o envolvimento de espécies reativas de oxigênio.
O objetivo deste estudo é avaliar em pacientes com MPS I os seguintes marcadores do estresse oxidativo: a atividade das enzimas antioxidantes eritrocitárias superóxido
dismutase (SOD) e catalase (CAT), os níveis de glutationa total eritrocitária (GSH), os níveis de peroxidação lipídica (MDA) e a concentração plasmática de homocisteína
(Hcy).
Entre os 8 pacientes estudados até o momento, os valores de SOD, CAT, GSH e Hcy permaneceram na faixa normal. Os valores do MDA estavam mais altos do que o
normal em 5 pacientes (62,5%), indicando um estado oxidativo prejudicial. Até agora, 4 destes pacientes estão realizando a terapia de reposição enzimática (TRE) e ,
entre eles, 3 apresentaram diminuição nos níveis de peroxidação lipídica após 1 mês de tratamento (4 infusões).
Nossos resultados sugerem que o estresse oxidativo pode ser um fator importante no comprometimento clínico de pacientes com MPS I, e que a TRE pode induzir a
ativação de mecanismos de defesa antioxidantes, diminuindo o grau de dano oxidativo.
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Resumo:

Como consequências do estado de hipoestrogenismo após a menopausa, as mulheres podem apresentar sintomas vasomotores, atrofia genital e osteoporose. Para
diminuir as alterações causadas pela menopausa tem-se utilizado a terapia hormonal com estrogênios isoladamente ou associados aos progestagênios. Contudo, essa
terapia apresenta também aspectos negativos, como aumento do risco relativo de neoplasias hormônio-dependentes, em especial de endométrio e mama, bem como
aumento do risco de tromboembolismo. Assim, é importante que se tenha uma alternativa farmacológica para o tratamento dos sintomas do climatério. Alguns autores
têm preconizado o uso de fitohormônios, em especial as isoflavonas, substâncias derivadas da soja, que apresentam ação estrogênica. Contudo, pouco se sabe sobre
os efeitos destes fitohormônios no tecido mamário. Alguns estudos indicam que a exposição à isoflavona previne o desenvolvimento do câncer de mama, enquanto
outros mostram que a genisteína (isoflavona) estimula o crescimento de tumores estrogênio-dependentes. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da
administração de isoflavona e de estrogênio sobre o tecido mamário de ratas adultas castradas, usando técnicas morfológicas, morfométricas e de biologia molecular.
Foram utilizadas 30 ratas adultas castradas, subdivididas em 3 grupos: GI - veículo; GII – medicadas com estrogênios conjugados eqüinos; GIII –tratadas com isoflavona.
Tanto as medicações como o veículo foram administrados por 50 dias, diariamente, por gavagem. Ao término, os animais foram sacrificados, retirando-se fragmentos do
tecido mamário para análise histológica e isolamento de RNA para identificar o VEGF (vascular endothelial growth factor) por RT-PCR. Os resultados morfológicos
mostraram que os estrogênios promoveram estímulo proliferativo no tecido mamário, caracterizado histologicamente por maior atividade celular. À histomorfometria, os
estrogênios causaram aumento do volume nuclear. Com relação à isoflavona, não houve efeito significante na proliferação mamária das ratas tratadas com a dose de
100 mg/Kg, por dia. Além disso, as isoflavonas, ao contrário do estrogênio, não aumentaram a expressão do VEGF no tecido mamário de ratas adultas castradas. Nosso
estudo sugere que as isoflavonas não tiveram efeito trófico sobre a mama das ratas. Apesar desses resultados, recomenda-se que as pacientes que usaram isoflavonas
tenham os mesmos cuidados no rastreamento do câncer de mama do que aquelas tratadas com estrogênio.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Este é o primeiro relato sobre incidência de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) em ratas infartadas que morrem espontaneamente.
MATERIAL E MÉTODOS: Primeiramente, foi determinado o teor de água pulmonar (TAP) e hepático (TAH) em ratos normais: 14 Controles (C) avaliados imediatamente
após o sacrifício, 8 deixados em refrigerador por 24 h (24R) e 10 deixados em temperatura ambiente por 24 h (24A). Na amostra infartada, 9 animais morreram antes
(grupo Agudo: Ag) e 28 morreram depois de 48 h (Crônico: Cr) do Infarto do Miocárdio (IM). Quinze Cr foram submetidos a necropsia (Cr-N) e 13 (Cr-TA) a TAP e TAH.
Sete outros animais sobreviveram 48 h e morreram durante anestesia (grupo Anestesia: An).
RESULTADOS: Interessantemente, o TAP diferiu nos ratos normais: 24A (75.7±1.3%) < C (77.5±0.7 %) < 24R (79.1±1.4 %) e não existiram diferenças com relação ao
TAH. Não foram encontrados sinais de ICC (dispnéia, letargia ou edema periférico) nos ratos infartados. TAP estava elevado em todos os animais Cr-TA e An. Todos
ratos Cr-N – exceto um – apresentou ICC. O único Cr-N em que não foi possível definir a presença de ICC foram encontrados sinais sugestivos de congestão passiva
do fígado e do pulmão.
CONCLUSÕES: A avaliação dos ratos normais mostrou que o TAP precisa ser avaliado antes de 24 h após a morte do animal. Insuficiência Cardíaca Congestiva é a
regra em ratos infartados cronicamente com morte natural. A ausência de sinais clínicos de ICC em nossos animais mostrou que a síndrome congestiva, neste modelo
experimental, não pode ser corretamente diagnosticada pelos sinais clínicos e sintomas, como proposto.
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Resumo:

INTRODUÇÃO. Angiotensina II (AII) causa resposta hipertensiva portal (RHP). Angiotensina I (AI) para exercer esse efeito precisa ser previamente convertida em AII,
pela enzima conversora de angiotensina (ECA). O etanol também pode provocar RHP. O fígado é capaz de converter AI em AII e é o principal órgão de metabolismo do
etanol.
OBJETIVO. Avaliar a influência do etanol na RHP à AII e na conversão de AI em AII.
MÉTODO. Ratos machos Wistar EPM–1, fornecidos pelo Biotério Central da UNIFESP, foram anestesiados intra-peritonealmente com uretana, pesados e fixados à
mesa cirúrgica em decúbito dorsal. A ventilação pulmonar foi mantida por cânula traqueal e respirômetro, com freqüência de 70 ciclos/min e volume corrente de 6mL. As
paredes abdominal e torácica foram abertas por incisão mediana caudo–cranial. Foram canuladas a veia porta, atuando como via de entrada da solução de perfusão no
fígado, e a veia cava inferior torácica, como via de saída. O sistema de perfusão inclui bomba peristáltica que aspira a solução contida em balão rotatório; o perfusato
passa por manômetro de água, cujo nível indica a pressão portal em cmH2O, e por banho a 37ºC. O fígado é exsangüinado com 200 mL de solução de Krebs-Henseleitbicarbonato pH 7,5 com fluxo de 28 mL/minuto em sistema aberto. Foram realizadas perfusões com AII na ausência (AII) ou na presença (AII-E) de etanol e de AI na
ausência (AI) ou na presença (AI-E) de etanol. Foram também realizadas perfusões de AI na presença de captropil, inibidor da ECA (AI-C). Nos experimentos em que
etanol não foi perfundido, o fígado foi submetido à perfusão de solução de Krebs contendo BSA (2 mg/mL) em regime fechado por 5 minutos. Após esse período, o
líquido foi trocado por outro com concentração de BSA a 1 mg/mL e recirculado durante 2 minutos. AII (1,5 ou 2 nM) ou AI (3,3 nM) foi adicionada na cânula da veia porta
com auxílio de uma seringa e a pressão portal foi monitorada durante os 5 minutos seguintes. Nos experimentos com etanol, antes de adicionar AI ou AII, adicionou-se
etanol (Merck-95%) no perfusato para que se tivesse concentração inicial de 100 mM, sendo o fígado submetido à perfusão por 10 minutos. O líquido foi novamente
trocado por outro com concentração de BSA a 1 mg/mL e recirculado por 2 minutos adicionais. AI ou AII foi adicionada ao líquido de perfusão e a pressão portal
monitorada. Nos experimentos com captropil foi seguido o protocolo de perfusão na ausência de etanol, no entanto, antes de adicionar AI, o inibidor de ECA (0,07 mM
captropil; Sigma Chemical Co, USA) foi adicionado ao perfusato e o fígado submetido à perfusão por 5 minutos. O líquido foi novamente trocado por outro com
concentração de BSA a 1 mg/mL e recirculado por mais 2 minutos. Após esse procedimento, a AI foi injetada in bolus na cânula da veia porta. Ao final do experimento
foi realizado teste de depuração de bromosulftaleína (BSP na concentração inicial de 0,011 nM) para avaliar função hepática de depuração. O BSP circulou por 6 min,
amostras foram coletadas a cada 2 min e lidas no espectrofotômetro após acidificação da alíquota para que a depuração hepática fosse calculada.
RESULTADO E DISCUSSÃO. O teste de depuração de BSP indicou que função de depuração não foi comprometida, mesmo sob a influência de etanol e angiotensina
(a depuração do BSP manteve-se na faixa da normalidade, variando de 33 a 119 nmol/min/g fígado). Foram efetuados 2 experimentos de perfusão de fígado de rato
com AI-C e, após a introdução da droga, não foi observada RHP considerável. Nos 5 experimentos com AII, a mediana do incremento máximo de pressão portal (MIMP)
foi de 8,7 cmH2O (intervalo de 6,0 a 11,5) e ocorreu 30 s após a administração do peptídeo (pico de pressão, PP, variou de 23 a 37s). Nos 5 experimentos com AII-E, a
MIMP foi de 6,5 (5,4 – 9,0) cmH2O e o PP também foi de 30s (30 – 37). Comparando os grupos AII e AII-E, notamos que não houve diferença nas MIMP (Mann-Whitney,
p=0,117). Nos 5 experimentos com AI, a MIMP foi de 7,8 (5,0 – 11,5) cmH2O e o PP ocorreu aos 45s (30 – 45). Nos 5 experimentos com AI-E, a MIMP foi de 7,0 (4,1 –
8,1) cmH2O e o PP ocorreu aos 37s (37 – 240). Comparando os grupos AI e AI-E notamos que se apresentam estatisticamente semelhantes em relação a MIMP (MannWhitney, p=0,539) e ao PP (Mann-Whitney, p=0,343). Comparando os grupos AI e AII notamos que apresentam diferença estatisticamente significativa do PP (MannWhitney, p=0,023). Esse retardo de 10 segundos pode ser explicado por a AI precisar ser convertida em AII para exercer efeito hipertensor.
CONCLUSÕES. 1) A função hepática de depuração foi mantida mesmo na presença de etanol. 2) O retardo de ação de AI quando comparada à AII não foi influenciado
pela presença de etanol. 3) O etanol não interferiu no tempo, na intensidade de RHP relacionada à AII e nem na conversão da AI em AII.
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Resumo:
Introdução – A isquemia/reperfusão (I/R) é um processo comum em transplantes hepáticos, todavia as lesões celulares resultantes deste processo constituem as causas
primárias da falência funcional do fígado (Fan et al., J Mol Med 77, 1999). Embora os mecanismos envolvidos nestas lesões sejam poucos conhecidos, tem sido proposto
que o NO constitui um agente citoprotetor importante nas lesões por I/R por agir por vários mecanismos, incluindo a redução da formação de radicais superóxidos
(Mojema et al., FASEB L, 15, 2001). Visando investigar o papel do NO nas lesões hepática por I/R, decidimos estudar o efeito de inibidores seletivos da eNOS (L-name)
e de doadores de NO (L-arginina) na I/R hepática em camundongos. Além disso, estudou-se as lesões por I/R em camundongos transgênicos deficientes em NO .
Métodos – Foram utilizados camundongos machos da linhagem Balb C divididos em 4 grupos experimentais: salina (0,006ml/g de peso), sham-operated, tratados com
L-NAME (5mg/kg de peso) e tratados com L-arginina (50mg/kg de peso). Utilizou-se também a linhagem C57b, knockout para o gene da eNOS (eNOS -) foram separados
de modo a constituir um grupo individualmente. Todos os animais foram submetidos ao procedimento de I/R hepática total, com exceção dos animais do grupo shamoperated. Para a indução da I/R hepáticas, a artéria hepática própria e veia porta foram clampeadas por 45 min seguida da reperfusão por até 2 hs. Ao final deste período,
o fígado destes animais foi removido para posterior análise histológica. Avaliou-se a taxa de sobrevivência (TS) dos animais após o processo de I/R.
Resultados e Discussão – A TS foi de 100% no grupo Sham (n=4), 62% no grupo salina (n=8), 56% no grupo eNOS – (n=9), 55% no grupo L-arginina (n=30) e 44% no
grupo L-NAME (n=30). Conforme esperado, a TS no grupo salina foi menor do que no grupo Sham devido as lesões produzidas pela I/R. Além disso, os valores de TS
do grupo L-NAME e eNOS – foram significativamente menores do que no grupo salina. Estes resultados sugerem que supressão da produção de NO aumentou a
mortalidade dos animais. Em constrate, a TS no grupo L-arginina não foi maior do que o grupo salina, sugerindo que a suplementação com L-arginina não foi capaz de
elevar a sobrevida dos animais.
Conclusão Os resultados sugerem que o NO modula o processo de I/R hepatica, pois a supressão da síntese de NO aumentou a taxa de mortalidade dos animais
submetidos a I/R hepática.
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Resumo:

A Doença de Huntington (DH) é uma desordem neurodegenerativa progressiva, autossômica dominante e hereditária, com prevalência clínica em torno de 1:10000.
Caracteriza-se por lesão principalmente dos neurônios do corpo estriado (núcleos caudado e putámen), atingindo também áreas como o córtex, o tálamo e a substância
negra, desencadeando alterações motoras, cognitivas e psiquiátricas. Existem duas abordagens experimentais para se mimetizar a DH em animais: a genética e a
farmacológica. O ácido 3-nitropropiônico (3-NP), um inibidor da enzima succinato desidrogenase, quando administrado por via sistêmica, causa alterações fisiopatológicas
semelhantes àquelas descritas na DH. No entanto, os dados da literatura mostram que os danos causados pelo 3-NP são reversíveis ao longo do tempo.
O uso de células tronco representa uma esperança para as patologias neurodegenerativas que normalmente cursam sem um tratamento efetivo. Nesse sentido, o uso
de modelos fidedignos de patologias como a doença de Huntington, por exemplo, pode representar um avanço no conhecimento e controle dos mecanismos envolvidos
em sua gênese. O objetivo deste trabalho foi testar diferentes doses do 3-NP a fim de investigar a possibilidade de indução permanente dos sintomas característicos da
doença de Huntington em camundongos, para possibilitar seu uso em protocolos de terapia com células tronco. Nesta primeira etapa, três grupos de camundongos
C57BL/6J foram submetidos a diferentes protocolos de tratamento para indução dos sintomas da doença. Um grupo (n=8) foi tratado com a dose de 20mg/kg (ip) 3-NP
durante 5 dias consecutivos, e ao longo do tratamento foi submetido ao teste da marcha pela lateralização das pegadas. Após 14 dias, os animais foram sacrificados
para análise histológica para detecção da perda neuronal. Dois outros grupos foram tratados com 3NP nas doses de 10 mg/kg por 28 dias (n=8) e 30 mg/kg por 10 dias
(n=8), e no dia posterior ao término do tratamento e uma semana após, estes foram submetidos a testes comportamentais para medida dos movimentos orofaciais
(MOFs), da atividade locomotora em campo aberto e da memória por esquiva descriminativa.
Os resultados mostraram que somente animais tratados com 30 mg/kg exibem diferenças comportamentais significantes comparado ao grupo controle. Houve um
aumento de 193% no número de MOFs (p<0,05) e de 164% no tempo de imobilidade (p<0,01) nos animais tratados com 3NP. No entanto ao serem reavaliados 7 dias
após a primeira análise, observou-se uma normalização dessas alterações provando que os efeitos causados pelo 3-NP são reversíveis. No grupo submetido a dose de
20 mg/kg por 5 dias não se observou diferença significativa nem na lateralização dos movimentos medida por meio das pegadas dos animais, nem na contagem de
células no estriado destes camundongos, após coloração com método de cresil violeta. Com base nesses achados é possível concluir que o 3-NP nas doses testadas,
não é capaz de reproduzir em camundongos C57BL/6J, as alterações características da doença de Huntington de forma permanente, fato este que inviabiliza o uso deste
modelo para a terapia com células tronco conforme protocolo inicialmente proposto.
Apoio financeiro: CNPq-PIBIC, Fapesp.
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Resumo:
A lesão de isquemia/reperfusão (IR) pode ser definida como o dano resultante da interrupção e do restabelecimento de fluxo sangüíneo a determinado órgão ou tecido.Os
mecanismos de injúria tecidual decorrentes da IR envolvem morte celular, por necrose e por apoptose, e um tipo de lesão denominada de subletal, que altera
profundamente a função normal da célula tubular, apesar de não haver modificação histológica marcante. Esse processo determina mudança no metabolismo tecidual,
resultando em vasoconstrição e inflamação, os quais irão amplificar a lesão tecidual. O papel da imunidade inata, em especial das células NK na IR ainda é pouco
conhecido, porém sabe-se que a isquemia aumenta a freqüência dessas células no órgão acometido. O mecanismo efetor parece envolver quimiocinas (RANTES) e
citotoxidade (vias TRAIL e FAS). As células NKT já foram estudadas em modelos animais de auto-imunidade (diabetes melito, esclerose múltipla, lúpus eritematoso
sistêmico), transplante de pele e infecções virais (hepatite C) e baseado nesses achados nós acreditamos que elas também estejam envolvidas na regulação da
imunidade inata na IR. Assim, este trabalho objetiva detalhar a participação da imunidade inata na lesão renal provocada pela IR, pormenorizando o papel das células
NK e NKT. O estudo compreenderá animais nocautes para celular NK (C57Bl/6 Bg/Bg) e NKT(CD1d), que serão submetidos à anestesia e posterior IR por clampeamento
bilateral dos pedículos arteriais e reperfusão após 45’, e seus respectivos grupos controle (selvagens). Cada subgrupo de estudo constará de 5 animais. Os grupos
controle incluirão animais não manipulados cirurgicamente (N=5) e animais submetidos apenas à laparotomia sem a ligadura dos pedículos arteriais (N=5). Os animais
serão sacrificados em 24, 48 e 120 horas (exceto os animais não manipulados cirurgicamente) após a reperfusão ou laparotomia sem clampeamento, sendo colhidas
amostras de tecido renal, sangue e urina, que serão utilizadas para avaliação anatômica e funcional dos rins, por meio de alguns parâmetros: dosagem de uréia e
creatinina, proteinúria, e morfometria renal. Outras variáveis avaliadas serão o peso dos animais, a mortalidade, a expressão de marcadores de ativação celular e a
fenotipagem das células infiltrantes nos rins. Os resultados obtidos até o momento são referentes às creatininas séricas dos animais com IR de 24 horas e seus respectivos
grupos controle e são os seguintes: animais não manipulados cirurgicamente(C57BL/6 selvagens)=0,7; selvagens(C57BL/6) com IR de 24 horas=1,4 com desviopadrão(DP)=0,65; sham dos selvagens com IR de 24 horas=0,51 com DP=0,04; animais nocautes para células NK com IR de 24 horas=1,39 com DP=0,75; sham nocaute
para NK=0,72 com DP=0,05; animais nocautes para células NKT com IR de 24 horas=2,36 com DP=0,53; sham nocaute para NKT=0,5. O restante dos resultados, bem
como sua discussão e as conclusões serão apresentadas futuramente.
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PARTICIPAÇÃO DO FENÔMENO DE DEPENDÊNCIA DE ESTADO NOS EFEITOS DA COCAÍNA
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Resumo:

Justificativa e objetivos: Embora existam evidências de déficits cognitivos em usuários de cocaína, os efeitos da administração dessa substância em modelos animais de
memória são controversos. Recentemente verificamos que a administração aguda de 30 mg/kg de cocaína apenas antes do treino, promove déficits de retenção na
tarefa de esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado (EDL) (Niigaki et al., dados submetidos). O objetivo do presente trabalho foi verificar se o déficit induzido
pela cocaína está relacionado ao fenômeno de dependência de estado, ou seja se a ausência do efeito da cocaína na sessão de teste foi determinante para o déficit de
retenção.
Materiais e Métodos: Camundongos Swiss, machos, com 3 meses de idade foram submetidos ao treino e ao teste da EDL (realizado num labirinto em cruz elevado com
dois braços abertos e dois fechados), com um intervalo de 24h. No treino, os animais exploraram o aparelho por 10 min, e estímulos aversivos (luz e ruído) foram
aplicados cada vez que o animal entrava em um dos braços fechados, enquanto o outro braço fechado permaneceu seguro. No teste, os animais exploraram livremente
o aparelho por 3 min, sem qualquer estimulação aversiva, mas com as mesmas pistas ambientais do treino ainda presentes. Trinta minutos antes do treino e do teste,
os camundongos foram tratados i.p. com salina (SAL) ou 30 mg/kg de cocaína (COC).
Resultados e Conclusões: Todos os animais tratados com SAL antes do treino (recebendo SAL ou COC antes do teste) apresentaram retenção da tarefa (tempo de
permanência no braço aversivo menor em relação ao braço não aversivo na sessão de teste). Todos os animais tratados com COC antes do treino (recebendo SAL ou
COC antes do teste) apresentaram déficit de retenção (ou seja, ausência de diferença do tempo gasto nos braços fechado aversivo e não-aversivo na sessão de teste).
Esses resultados sugerem que os déficits de memória induzidos pela cocaína no modelo da EDL não estão relacionados ao fenômeno de dependência de estado.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A catarata é a principal causa de deficiência visual e cegueira curável no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há 45 milhões de cegos
no mundo, dos quais 40% são devido à catarata. No Brasil, a prevalência desta doença é em torno de 2,4% em indivíduos acima de 50 anos. No Estado de São Paulo a
prevalência da doença é de cerca de 253.887 pessoas (março/2005). Embora não haja cura clínica nem prevenção, a intervenção precoce e o entendimento da patologia
deverão diminuir a cegueira por tal moléstia. OBJETIVOS: Construção de um modelo didático com as características anatômicas da catarata objetivando-se a educar e
informar pacientes, profissionais e alunos da área da saúde, com a finalidade de auxiliar na redução da morbidade da doença. MATERIAL E MÉTODOS: A construção
do modelo tri-dimensional da lente se baseou em informações pré-existentes. Para a construção digital fidedigna utilizou-se o software 3D Studio MAX (Autodesk, Inc.,
USA). O protótipo foi desenvolvido sob uma escala 1:10, em resina de poliuretano CH Shape 1200 (Chenopoxy, Taboão da Serra, Brasil), usando-se um torno CNC com
1µm de tolerância. RESULTADOS: O arquivo digital serviu como modelo para produção do protótipo no torno CNC, com diâmetro frontal de 100 mm, diâmetro anteroposterior de 40 mm, raio de curvatura anterior de 100 mm e raio de curvatura posterior 60 mm. CONCLUSÃO: Com a análise da literatura e ferramentas digitais foi
possível a construção virtual de um modelo de cristalino humano, que pode gerar forma física em molde a partir de torno CNC. Os impactos previstos após a apresentação
e distribuição do material, serão os benefícios aos pacientes sadios, que ao serem informados adequadamente deverão apresentar melhor adesão à prevenção e
tratamento, procurando auxilio profissional mais precocemente; aos médicos que poderão utilizar o modelo como ferramenta em suas consultas, e aos professores e
alunos que os utilizarão de uma forma prática e didática durante suas aprendizagens. PASSOS FUTUROS: O polímero a ser utilizado que simule as características do
cristalino está em fase de pesquisa laboratorial, através de modificações de cadeia lateral do acrílico com densidade relativa de 1,19g/cm3, resultando em alta taxa de
maleabilidade com alto índice de translucidez (95%).
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Resumo:

O fígado participa da modulação do sistema calicreína-cinina convertendo seus precursores de bradicinina em bradicinina (BK) e, por outro lado, inativa-a eficientemente.
BK exerce suas funções, em concentração nanomolar, após interagir com 2 tipos de receptores específicos: B2 (constitutivo) e B1 (induzido). Estes são geralmente
ausentes em tecidos sadios e são induzidos ou ativados por lesão tecidual ou após tratamento com endotoxinas bacterianas como lipopolissacarídeo (LPS) ou citocinas,
como interleucina-1. No sistema arterial e portal a bradicinina têm ações antagônicas: enquanto no sistema arterial BK causa hipotensão, no sistema portal é potente
agente hipertensor. Resultados preliminares de nosso Laboratório mostraram que durante a regeneração hepática, ou após administração de LPS, a resposta hipertensiva
portal (RHP) é preservanda sendo mediada por receptores B2. Estes resultados sugerem que no fígado, caso ocorra indução de receptor B1, ele não é operacional em
relação à resposta hipertensiva portal. Objetivo: Verificar a presença, ou não, do receptor B1 de BK nos fígados de ratos submetidos ao modelo experimental de cirrose
(ligadura do ducto biliar) e de inflamação crônica (CCl4). Métodos: Cirrose foi induzida por ligação do ducto biliar e a perfusão de fígado realizada após 7, 14 e 21 dias
da cirurgia. Inflamação crônica foi induzida por injeção intraperitoneal de CCl4, duas vezes por semana, por 10 e 21 dias. A ação hipertensiva de BK (0,2 mmol), agonista
do B2R ou des-Arg9-BK (DABK, 0,26 mmol), agonista de B1R foi avaliada utilizando o modelo de perfusão de fígado isolado. A pressão portal foi analisada no tempos
0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2 e 5 min após injeção do agonista. Fluxo hepático foi de 3-4 ml/min/g fígado. A RHP foi calculada a partir da área sobre a curva do gráfico de tempo
de perfusão versus aumento de pressão portal. Viabilidade hepática foi medida pelo consumo de oxigênio, secreção de bile, liberação de glicose e depuração de
bromosulfaleína (BSP). Todos os fígados foram submetidos à análise histológica. Resultados: Cirrose e inflamação foram confirmadas por análise histológica. Parâmetros
de viabilidade hepática não alteraram significativamente quando comparados com animais normais. BK induziu aumento de pressão sendo máximo aos 0,5 min de
injeção in bolus do agonista ao meio de perfusão em todos os grupo estudados. Não houve diferença estatisticamente significante na RHP à BK em todos os tempos
estudados para o grupo da cirrose e também para o grupo da inflamação. Em contraste, DABK não induziu nenhuma alteração na pressão portal em qualquer grupo
estudado. Conclusão: Durante diferentes estágios da lesão hepática após agressão crônica, tais como a cirrose induzida por ligação do ducto biliar ou injeção
intraperitoneal de CCl4, reatividade vascular mediada pelo B2R é preservada e indução de B1R, analisada pela resposta a DABK, não foi observada. B1R, se é expresso,
parece não estar relacionado com a RHP.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP
Participantes:

Juliana Aparecida Soares, Elias Marcos Silva Flato, Fernando Guariglia D´Agostino, Maria Kouyoumdjian, Marcia Regina Nagaoka

Título:

RESPOSTA HIPERTENSIVA PORTAL À BRADICININA NA ISQUEMIA E REPERFUSÃO DE
FÍGADO

Autores:
Bolsista:
Orientador:

Pouza, J.E.P.; Agostino, F.G.; Kouyoumdjian, M.; Borges, D.R.
Fernando Guariglia D'Agostino José Eduardo Pincerno Pouza
Márcia Regina Nagaoka - UNIFESP - Bioquímica / Biquímica

Resumo:

Transplante hepático é o tratamento mais efetivo para doenças hepáticas graves, porém a ocorrência de mau funcionamento inicial do enxerto permanece o principal
problema clínico e está relacionado com a duração da preservação do órgão. Diferentes alterações funcionais e morfológicas nas células hepáticas após isquemia a frio
foram demonstradas. Nós recentemente caracterizamos, in vivo, a resposta hipertensiva portal à bradicinina (BK) como mediada pelo receptor B2 (constitutivo), ao passo
que o receptor B1 (indutível) não está envolvido nesta resposta. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a resposta hipertensiva portal após diferentes períodos de
isquemia a frio e reperfusão, usando modelo de perfusão, ex vivo, de fígado de rato isolado. Métodos: Fígados de ratos machos da raça Wistar foram perfundidos com
solução Krebs-Henseileit (exsanguinação), seguida de solução de preservação University of Wisconsin (UW). Os fígados foram cuidadosamente removidos e preservados
(4o C) em solução UW por 4 e 24h, quando foram reperfundidos ex vivo com solução Krebs contendo BSA, pH 7,4. A pressão portal foi analisada no tempos 0, 0.25, 0.5,
0.75, 1, 2 e 5 min após injeção de BK (0,2 mmol), agonista de receptor B2. e de des-Arg9-BK (DABK, 0,26 mmol), agonista de receptor B1. O fluxo hepático foi de 3-4
ml/min/g fígado. A resposta hipertensiva portal (RHP) foi calculada a partir da área sobre a curva do gráfico de tempo de perfusão versus aumento de pressão portal. A
viabilidade hepática foi avaliada pelo consumo de oxigênio, secreção de bile, liberação de glicose e depuração de bromosulfaleína (BSP). Resultados: Parâmetros
metabólicos e funcionais permaneceram dentro dos limites normais para fígados preservados por 4h e 24h em solução UW. Nós verificamos que após 4h, e mesmo 24h
de isquemia, BK induziu aumento da pressão portal após 0,5 min de injeção, ao passo que DABK não promoveu nenhum efeito. Quando comparados com os parâmetros
in vivo, nós verificamos que não há nenhuma diferença na RHP. Conclusão: Neste modelo de perfusão de fígado ex vivo, onde pequenas alterações nos parâmetros
metabólicos e funcionais foram observadas, RHP à BK está mantida após isquemia e reperfusão. RHP nos fígados preservados em solução UW foi ainda mediada por
receptores B2 e, em contraste, receptores B1 não estão relacionados a esta resposta.
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Resumo:

Angiotensina II (AII) é potente peptídeo vasoconstritor que exerce suas funções fisiológicas através de interação com receptores especificos, AT1 e AT2, localizados na
membrana plasmatica das celulas alvo. Verificamos que no fígado AII induz resposta hipertensiva portal (RHP) e esta reposta é totalmente inibida por losartan sendo
portanto mediada pela interação com receptores AT1. A RHP induzida por AII está preservada durante a regeneração hepática e aumentada em ratos injetados ip com
óleo de milho ou tetracloreto de carbono. Mostramos ainda que AI não induz resposta hipertensiva mas é eficientemente convertida em AII que produz então RHP. A
exposição dos receptores AT1 ao agonista leva muitas vezes a perda rápida de responsividade do receptor. Dois mecanismos tem sido propostos para dessensibilização:
um que envolve o desacoplamento funcional rápido dos receptores das proteínas G e outro que envolve internalização, tornando-os inacessíveis para posterior ligação
com o agonista. Em estudos preliminares em ratos tratados com óleo de milho, uma segunda dose de AI, precedida da ação hipertensora hepática da AII, não havia
conversão de AI em AII.
Objetivo: Estudar a resposta hipertensiva portal das angiotensinas I e II em injeções sucessivas em ratos normais ou injetados com óleo de milho.
Método: A resposta hipertensiva portal foi estudada no modelo de perfusão de fígado isolado e exsanguinado, in situ. As cavidades abdominal e torácica foram abertas
e as veias porta e cava inferior acima do diafragma canuladas. O fígado foi exsangüinado com 200ml de solução Krebs saturada com mistura carbogênica (O2/CO2,
95/5%), em circuito aberto, com fluxo constante (28ml/min), a 37oC e a pressão de perfusão continuamente monitorada. Em seguida, o circuito foi fechado e após período
de equilíbrio (5min) AII (2 nmol) ou AI (3,3 nmol) era injetada em bolus na cânula aferente. A pressão portal era observada continuadamente e registrada nos tempos 0,
15, 30, 45 e 60 segundos e 2, 5 e 10 min a partir do momento de injeção do peptídeo. Após nova troca do líquido por igual solução e após período de equilíbrio (5min)
AI ou AII foi injetada e a pressão monitorada por mais 10 min. Sangue arterial foi coletado da aorta abdominal para dosagem de ALT, AST e alfa2-macroglobulina
(imunodifusão radial). A viabilidade do fígado foi monitorada pela produçäo de bile durante a perfusäo e através da depuração de bromosulfaleína (BSP) e liberação de
glicose. Os ratos Wistar (200-250g) foram separados em dois grupos: 1) controle, ratos normais, e 2) experimental, animais injetados (IP) com 2ml de óleo de milho, 24h
antes da perfusão. Os 2 grupos foram submetidos a experimentos, cuja ordem das injeções de agonistas foram: AI-AII, AII-AI e AII-AII. A ação da AI ou AII foi analisada
por dois parâmetros: ganho máximo de pressão (diferença entre a pressão portal basal inicial e o máximo valor registrado) e resposta hipertensiva portal (RHP) obtida
pelo cálculo da área sob a curva do gráfico “tempo de perfusão x ganho de pressão portal”. Cortes histológicos dos fígados perfundidos mostraram estrutura normal nos
dois grupos estudados. Os resultados foram expressos como média+/-epm e analisados (teste t) pelo programa GraphPad Prism 3.0.
Resultados/Discussão: A produçao de bile, a liberação de glicose assim como a depuração da BSP foi similar nos dois grupos estudados. Os valores de AST e ALT
foram também semelhantes; alfa2-macroglobulina não foi detectada indicando que a injeção de óleo não induziu fase aguda nos ratos. A RHP (cmH2O.min) da AII
administrada na 1a dose foi maior, mas não significante (p=0,06), nos ratos tratados com óleo. Este resultado sugerem aumento dos receptores AT1 no modelo
experimental. Em ratos normais a RHP da 2a dose de AII, quando precedida de AI (grupo AI-AII) (16,5±2,8) ou AII (grupo AII-AII) (16,4±5,3), foi menor quando comparada
com a 1a dose (28,9±3,4) mas não significante (p=0,052 e p=0,0789, respectivamente). Em ratos tratados com óleo a RHP da 2a dose de AII quando precedida de AI
(grupo AI-AII) (15,8±2,9) foi menor quando comparada com a precedida de AII (grupo AII-AII) (31,7±0,7; p=0,006) ou com a 1ª injeção de AII (40,2±4,2; p=0,008).
Conclusão: A resposta hipertensiva portal hepática de uma 2ª dose de AII, após uma injeção de AI está diminuída sugerindo a participação da enzima conversora de
angiotensina no mecanismo de internalização e/ou desacoplamento dos receptores AT1.
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Resumo:

Introdução: O uso excessivo de bebidas alcoólicas representa um sério problema de saúde pública em todo o mundo, o que tem fomentado inúmeras investigações
buscando uma melhor compreensão dos problemas relacionados ao álcool e os efeitos cerebrais envolvidos em seu consumo. Dentre as mais diversas conseqüências
do uso abusivo do álcool estão os distúrbios de sono presentes tanto em seres humanos como em ratos. No entanto, até o momento não há a elucidação dos mecanismos
centrais específicos envolvidos nos efeitos do álcool sobre o padrão de sono.
Objetivo: Investigar os efeitos de diversas doses de álcool no sono de ratos e determinar a dose que causa supressão de sono paradoxal.
Métodos: Após registro eletrocorticográfico (ECoG) basal (48 horas) de 48 ratos, estes foram distribuídos em seis grupos que receberam uma dose aguda por via oral
de veículo e 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 3,5 g/kg de álcool. Imediatamente após a administração, os animais foram submetidos ao registro ECoG por mais 48 horas. Em um
segundo experimento, investigou-se as modificações nos parâmetros do sono moduladas por substâncias colinérgicas em associação à administração de álcool.
Resultados: Verificou-se que todas as doses de álcool reduziram significativamente o sono paradoxal na primeira hora de registro após a administração em comparação
aos seus respectivos basais. Em particular, a dose de 3,5 g/kg de álcool induziu a supressão de sono paradoxal durante duas primeiras horas de registro e somente a
partir das 11 horas ocorre um aumento significativo dessa fase do sono que se mantém elevado até o final do período claro. Verificou-se ainda uma redução significativa
da eficiência do sono para todas as doses de pilocarpina e atropina quando comparadas ao grupo que recebeu somente veículo.
Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que o álcool provoca inúmeras alterações no padrão de sono em ratos, em particular a supressão de sono paradoxal. O
pré-tratamento de drogas colinérgicas resultou em alteração do padrão de sono de forma dose-dependente para os parâmetros mensurados. A privação do sono
paradoxal pode resultar em diversos efeitos drásticos sobre a saúde. Considerando o consumo freqüente de álcool, pesquisas com animais constituem um modelo viável
para o estudo dos distúrbios de sono associados à ingestão de álcool.
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Resumo:

INTRODUÇÃO e OBJETIVO: Afogamento é definido como uma inundação do trato respiratório com fluido líquido, gerando um acentuado comprometimento da função
pulmonar e cessando as trocas gasosas. É estimado que ocorram mais de 140.000 mortes por afogamento no mundo todos os anos, sendo mais de 50% das vítimas
crianças ou adultos jovens. Considerando-se a extensão do litoral brasileiro e a sua rica rede fluvial, pode-se supor que o afogamento seja uma relevante causa de morte
no país. Portanto, o objetivo do presente estudo é desenvolver método para diagnóstico diferencial de afogamento pela análise quantitativa dos macrófagos alveolares
em ratos submetidos à afogamento induzido em água doce e água salgada. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi realizado em quinze ratos adultos (em média com
14 semanas de vida), machos (Rattus norvegicus albinus, Rodentia, Mammalia) da linhagem EPM-1 Wistar. Os animais foram randomizados em três grupos, sendo: G1:
controle, n=5 (sacrifício por alta dose anestésica); G2: Água doce, n=5; G3: Água salgada, n=5. Em seguida, os animais foram anestesiados e fixados em posição supina.
Foi realizada uma traqueostomia para inserção de uma cânula endotraqueal (14-gauge), por onde foi administrada a água para indução de afogamento. Os pulmões
foram retirados, pesados e fixados em formol 10%. Fragmentos do pulmão foram processados para histologia e corados por imunohistoquímica. Os macrófagos foram
contados em 20 campos consecutivos, a partir do campo com maior número de macrófagos, nos pulmões direito e esquerdo, de cada animal. O teste estatístico utilizado
foi o ANOVA (SPSS.10) e fixou-se um p<0,05 para significância. Resultados foram expressos em média e desvio padrão (m±SD). RESULTADOS: A análise estatística
demonstrou que o número de macrófagos estava aumentado nos pulmões dos animais do grupo G3 e G2 quando comparado com o grupo G1 (p=0,0001). O número de
macrófagos nos pulmões do grupo G3 estava aumentado quando comparado com o grupo G2 (p=0,0001). O peso dos pulmões dos animais do grupo G3 e G2 estava
aumentado quando comparado com o grupo G1 (p=0,0001). Entretanto, não houve diferença estatística de peso entre os pulmões dos grupos G3 e G2. CONCLUSÃO:
O método utilizado para diagnóstico diferencial de afogamento em água doce e água salgada foi eficaz em ratos. Os resultados, se expandidos, poderão corroborar com
a confirmação do local em que o óbito realmente ocorreu, por uma técnica de baixo custo e de considerável confiabilidade para a Patologia Forense.
Participantes:
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Resumo:

O desenvolvimento da videolaparoscopia representou um grande avanço do tratamento cirúrgico, devido ao menor stress imposto ao paciente. Entretanto a lesão visceral,
principalmente de fígado, representa um importante risco neste tipo de cirurgia, já que o trocarte é inserido as cegas no abdome.
Nosso objetivo foi desenvolver um modelo que fosse eficiente em simular a lesão de fígado por trauma mecânico em uma cirurgia laparoscópica.
Métodos
Dez porcos machos pesando entre 16 e 20 kg foram divididos em dois grupos: controle (n=5) e tratados com heparina (n=5). A heparina (200 UI/kg) foi administrada IV
10 minutos antes da realização da lesão hepática para aumentar a resposta hemorrágica. Para indução das lesões hepáticas, animais controle e tratamento foram
anestesiados e submetidos a pneumoperitôneo usando CO2 com posterior introdução da câmera laparoscópica na cavidade abdominal. Sob visão direta, o fígado foi
submetido à lesão perfurante com trocarte. No momento da indução da lesão hepática (0 min), 10 e 20 minutos depois, parâmetros hematológicos e hemodinâmicos
foram registrados para estudo. Dentre eles: hematócrito(Ht), pressão arterial média (MAP), débito cardíaco(ml) e perda sangüínea(ml).
Resultados
Os valores de MAP e débito cardíaco, mas não Ht eram significativamente mais baixos nos animais heparinizados que nos animais controle. Observamos também que
a perda sangüínea foi significativamente mais alta nos animais heparinizados que nos animais controle
Conclusão
Estes resultados mostram que a técnica de vídeo laparoscópica foi eficiente para o estudo de lesões iatrogênicas de vísceras.
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Resumo:

O presente trabalho objetiva conhecer o que pensam os professores de ensino fundamental e médio sobre o consumo de drogas e sobre os usuários de substâncias
psicotrópicas. Por se tratar de um estudo que tem como meta descobrir os valores, as crenças e os comportamentos desenvolvidos pela categoria entrevistada, foi
utilizada a metodologia qualitativa. Em se tratando de um estudo sobre imagens e opiniões sobre o tema “drogas”, a opção de uma abordagem metodológica qualitativa
visa oferecer recursos para compreender o fenômeno, utilizando as próprias definições dos entrevistados. Através de entrevistas em profundidade semi-estruturadas,
foram questionados vinte professores de escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo. Estes entrevistados foram escolhidos através da seleção de uma
amostra intencional e por critérios, indicados por informantes-chave e recrutados pela técnica bola-de-neve. O tamanho da amostra foi determinado pelo ponto de
saturação teórica, ou seja, a quantidade de entrevistados foi suficiente para garantir a inclusão de todas, ou pelo menos da maioria, das opiniões do segmento estudado.
Isso é percebido quando as entrevistas não mostram mais novidades, tornando-se repetitivas. Os depoimentos respondiam a perguntas relacionadas ao tema consumo
de drogas, sendo que uma das questões será analisada através da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. As demais questões foram analisadas pela técnica de análise
do discurso de Bardin e enfocam, dentre outros aspectos, o que estes profissionais pensam das pessoas que fazem uso abusivo de drogas e qual a postura deles em
relação ao usuário. Além disso, foi questionado o que os professores consideravam necessário para um programa eficaz de prevenção ao uso de drogas. Dados
preliminares deste estudo revelaram percepções e atitudes distintas, pelos diferentes professores, em relação ao tema. Foi possível perceber nos discursos, tanto
posturas acolhedoras quanto repulsivas dos professores em relação aos usuários de drogas. Da mesma forma, percebeu-se que alguns entrevistados justificam o uso
por parte dos usuários, enquanto outros recriminam as atitudes desses indivíduos. Apesar disso, notou- se que as atitudes desenvolvidas por esses profissionais são
nitidamente influenciadas por situações e experiências que eles tiveram, em relação ao uso de drogas, em algum momento de suas vidas. Em praticamente todos os
discursos é possível observar a influência que os professores possuem na formação da opinião dos estudantes e, consequentemente, na construção da percepção de
uma parcela significativa da sociedade. Muitos deles preferem optar por não falar sobre esse tema com seus alunos, por exemplo, por não saberem a maneira correta
de tratar esse assunto e influenciar os alunos de maneira negativa. Além disso, foi observado que os professores não possuem conhecimentos específicos sobre drogas;
apenas informações gerais que, algumas vezes, mostram-se errôneas. Outro aspecto importante observado no trabalho, foi a relevância que os professores consideram
ter a instituição escolar, por ser um instrumento de formação e informação dos alunos, cujo potencial não tem sido corretamente aproveitado para a realização de
atividades de prevenção ao abuso de drogas. Na opinião dos professores, a escola pode exercer um papel fundamental nas campanhas de prevenção, desde que, para
isso, os professores sejam capacitados e qualificados para falar sobre o tema. Eles devem também, ser sensibilizados para possuir um discurso unificado, que não
confunda ainda mais os alunos em relação ao tema drogas, já que este é um tema bastante polêmico para ser tratado com os jovens. Este fato deve ser observado em
campanhas cujo objetivo seja prevenir o abuso dessas substâncias.
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Resumo:
Apresentação: Este projeto de iniciação científica faz parte de uma pesquisa mais ampla, envolvendo professores e alunos de graduação, cujo objeto é o atendimento a
vítimas de violência, na área da saúde, por meio de um trabalho etnográfico em um hospital público de emergências na cidade de São Paulo. A escolha do campo devese à presença de uma atenção especializada a esses casos no referido hospital.
Objetivos: 1) Investigar a relação dos profissionais com os pacientes, vítimas de violência focalizando a forma como são tratados estes casos. 2) Indagar sobre o que
constitui violência e como se delimita a atenção à saúde, do ponto de vista dos profissionais. 3) Buscar elementos para entender as implicações da criação de uma
atenção especializada a vítimas de violência para o trabalho dos profissionais, a partir de sua percepção. 4) Contribuir para a avaliação das dificuldades e possibilidades
de consolidação de uma atenção especializada a vítimas de violência no hospital.
Metodologia: a pesquisa está sendo desenvolvida a partir da metodologia qualitativa, utilizando-se o método etnográfico, com as técnicas que a acompanham: 1)
observação do atendimento e do registro dos casos. 2) levantamento dos casos de violência atendidos. 3) entrevistas com os profissionais.
Resultados: O trabalho de campo permitiu-nos constatar que a atenção especializada à vítimas de violência não era uma realidade incorporada no cotidiano dos
profissionais do Hospital. Os médicos que atendem na emergência reconhecem a necessidade de alguma atenção específica aos casos de violência, mas não a
consideram um problema médico. Constatamos que não houve impacto da criação dessa atenção especializada sobre o trabalho desses profissionais, que continuaram
atuando como sempre o fizeram, dada a desvinculação da proposta de atenção especializada com o cotidiano da emergência, além da não participação dos profissionais
na sua elaboração. Quanto às concepções de violência, percebemos que, para os profissionais, violência remete, sobretudo, à violência doméstica e sexual. Outra
questão evidenciada foi o descontentamento dos profissionais em relação à implantação de um sistema de senhas, pela diretoria, para o atendimento do pronto-socorro,
uma vez que este sistema é identificado com a demanda ambulatorial: esse negócio de senha é uma distorção. Aqui é um pronto-socorro, deveríamos atender somente
emergências.
Conclusões: Estes dados permitem-nos afirmar que há um evidente descompasso entre o atendimento prestado pelos profissionais e a proposta inicial de uma atenção
especializada a vítimas de violência num contexto de emergência. A correlação entre violência e mulheres, crianças e idosos implica em identificar a violência a partir de
uma concepção de quem pode ser vítima; reconhece-se na vítima de violência uma vulnerabilidade prévia que a predispõe para o lugar de vítima. Os feridos por armas
de fogo ou arma branca, predominantemente homens e jovens, não são reconhecidos como “vítimas de violência”, mas como parte de uma “violência social”, da qual
podem ser tanto vítimas como agentes, uma vez que esta é pensada como produto dos problemas estruturais da sociedade brasileira. Por isso, esses casos são menos
identificados como casos que necessitem de algum encaminhamento especial, por estarem fora do âmbito da saúde (é problema social), como se entende na emergência.
O conflito entre atendimento no pronto socorro (PS) e no ambulatório está muito presente na fala dos profissionais. Este conflito exprime as diferentes concepções de
urgência e emergência entre profissionais de saúde e usuários. Para os profissionais, o que não é considerado emergência ou urgência, do ponto de vista médico –
casos em que há risco eminente de vida ou agravo irreversível à saúde - cai no conjunto dos casos ditos ambulatoriais, aqueles que não deveriam chegar pelo PS, pois
não são graves e necessitam de acompanhamento. E em nossa sociedade, o PS cumpre uma função social. Ele é identificado, pelos pacientes, com uma permanente
disponibilidade de atendimento que não se encontra em outros âmbitos sociais, resultando em uma grande heterogeneidade de demandas por atendimento, nem sempre
explicitadas logo de início.
Perspectivas: Tendo já desenvolvido intensamente e aprendido a técnica de observação etnográfica durante os anos anteriores da presente pesquisa, estamos, no
momento, treinando a outra técnica etnográfica, a realização de entrevistas em profundidade. Nosso objetivo é aprofundar a questão das concepções de violência e
emergência dos profissionais, na perspectiva de contribuir para a reflexão das práticas em saúde e para avaliação das reais possibilidades de consolidação de uma
atenção especializada em violência num hospital de emergência.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Hoje, diante de sua alta incidência em escala mundial, a questão da violência é considerada prioridade de saúde pública, segundo resoluções da
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 1993) e da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1996). Nossa pesquisa, que envolve professores e alunos de
graduação, diz respeito ao atendimento em saúde a corpos feridos por atos violentos em um hospital público de emergências na cidade de São Paulo. OBJETIVOS:
Investigar a relação dos profissionais, em particular médicos e enfermeiros, com os pacientes vítimas de violência, indagando sobre o que constitui violência e como se
delimita, nesses casos, a atenção à saúde, do ponto de vista dos profissionais, que são os que lidam diretamente com esses corpos feridos. MÉTODOS: A pesquisa está
sendo desenvolvida a partir da metodologia utilizada na pesquisa antropológica, a etnografia. A parte da pesquisa de campo, desenvolvida no âmbito deste projeto de
iniciação científica, refere-se a dois instrumentos: a) observação participante, cujo material coletado foi registrado em “diários de campo”, técnica de registro que
caracteriza este método; b) o levantamento dos registros hospitalares dos casos de violência atendidos no hospital, sobretudo, diante do fato de que, durante o tempo
de vigência de uma proposta de um núcleo de atendimentos aos casos de violência, havia uma ficha específica para estes casos. Este levantamento, cujos dados ainda
não estão trabalhados, nesta etapa da pesquisa, tem como objetivo analisar a forma de classificação dos casos de violência, dando subsídios para a elaboração do
roteiro das entrevistas feitas com os profissionais, além de ser um meio de localizar os profissionais que atenderam estes casos, para serem incluídos entre os sujeitos
a serem entrevistados. DISCUSSÃO/RESULTADOS: O trabalho em equipe permitiu que a observação se estendesse a todas as equipes médicas plantonistas da
emergência do referido hospital, o que possibilitou confirmar as observações iniciais, entre estas: a) o atendimento dado à vítima de violência não se diferencia do
atendimento prestado a outros pacientes, identificando, do ponto de vista do atendimento em saúde, a violência e a doença; b) o profissional da emergência considerase “diferenciado”, tendo um “perfil próprio”, na medida em que dele é exigida uma perícia particular, para responder à rapidez e complexidade das demandas; c) a
emergência, segundo os atendentes – funcionários e profissionais da saúde - possui alta demanda de pacientes que não deveriam estar lá (FIGUEREDO, SARTI e
SUAREZ, 2004; FERNANDES e BARBOSA, 2003). Verificamos, ainda, um descompasso na percepção do que é “emergência” para os profissionais da saúde e para os
usuários que buscam o sistema. Para os profissionais, são casos de “emergência”, por definição, aqueles trazidos por ambulância, além de sangramentos ou traumas
evidentes, desmaios ou queixas súbitas (SARTI, 2003), enquanto os usuários recorrem à emergência quando julgam que sua situação é grave, por estar sendo vivenciada
como insuportável, o que pode acontecer com uma dor de cabeça ou algum mal estar que, do ponto de vista médico, poderia esperar e, assim, envolveria atendimento
ambulatorial. Essa percepção pode ser ilustrada pelo comentário, ouvido freqüentemente, de um atendente: o paciente não deveria estar lá; ele andou, chegou a pé,
então estava bem.
Apesar da intenção de respeitar o princípio da atenção indiferenciada e universal, que rege os protocolos da emergência, o atendimento neste contexto revelou
diferenciações que se referem a um julgamento moral do paciente, quando este é identificado, ainda que isto possa ser não explícito, ou mesmo, inconsciente.
Ressaltamos, nesse sentido, a presença de uma resistência, pelo menos, em algum nível, ao atendimento a pacientes do sexo masculino que são considerados
“bandidos”. Um médico explicou-nos um caso da seguinte maneira: “esse tomou seis tiros e não morreu, porque é bandido, mas eu não o discriminei por causa disso.
Eu até fiz a sutura bonitinha...”. Essa fala acaba revelando que alguns profissionais de emergência trazem, na sua prática, a noção de que “bandido não morre fácil”
associado à concepção de que é “gente ruim”, por isso não “merece” tratamento igual ao dos outros. Ao destacar o fato de que não o recriminou por ser bandido, mas
sim “até” fez a sutura dentro dos melhores padrões da técnica (“bonitinha”), ele evidencia uma diferenciação, subjacente ao atendimento, insinuando a possibilidade de
que não sejam realizadas as melhores técnicas médicas, diante de pacientes “bandidos”, ou cujo comportamento moral não seja considerado adequado pelos padrões
morais do profissional.
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Resumo:

Este estudo é de natureza descritiva, tendo por objetivos conhecer alguns aspectos relacionados ao comportamento sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e
atender às especificidades da população quanto ao tema abordado.A população estudada constitui-se de 920 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos de idade,
sendo 444 (48%) do sexo masculino e 476 (52%) do sexo feminino, sendo que 68% deles estão na faixa etária dos 10 aos 14 anos de idade e freqüentam o ensino
fundamental(81%). Os dados foram obtidos através de um questionário com 41 perguntas estruturadas voltadas para a investigação da temática estudada. Estes dados
foram analisados e interpretados quantitativamente, sendo expressos em gráficos e tabelas. Os dados demonstram que 26% dos adolescentes possuem vida sexual
ativa, 79% tiveram sua primeira relação sexual com 14 anos ou menos, 81% dos jovens utilizam preservativos nas relações sexuais, 35% consideram os pais como
principal meio de informação sobre DST/AIDS. Com relação aos sinais e sintomas das DST, 70% não sabem os sinais e sintomas da Sífilis, 73% os da Gonorréia, 85%
os do Herpes Genital e 89% os do Condiloma.
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Resumo:

A saúde de um individuo esta diretamente relacionada ao ambiente e a saúde da comunidade em que ele vive. Resultados de diferentes estudos mostraram que as
pessoas submetidas ao processo de “ocidentalização”, particularmente relacionado a mudanças no estilo de vida e no habito alimentar, tornam-se mais susceptíveis às
doenças crônicas não transmissíveis(DCNT) tais como as doenças cardiovasculares (DCV) e o diabetes mellitus (DM). Estudos feitos com população indígena mostram
um aumento na porcentagem de indivíduos com DCV, DM e transtornos mentais em função do processo de crise de identidade e de mudanças de hábitos.
Populações indígenas no Brasil têm sofrido, nas últimas décadas, processo de mudanças no estilo de vida, mas poucas informações sobre a freqüência de fatores de
risco cardiovascular estão disponíveis na literatura.
Os Ikpeng, ao chegarem no Parque Indígena do Xingu (PIX), em 1967, contavam cerca de 56 indivíduos, entre adultos e crianças. Ao serem examinados pela equipe
medica estavam reduzidos a 50, tendo ocorrido seis óbitos, um por morte acidental e cinco por doenças. Após processo de adaptação ao PIX os Ikpeng somam 302
indivíduos, dos quais 38 são sobreviventes dos que entraram no PIX em 1967.
O processo de adaptação destes índios ao parque; associado, nos últimos anos, a um processo de ocidentalização, teriam tornado-os mais susceptíveis a doenças
crônicas não transmissíveis.
Este trabalho, realizado no âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) da UNIFESP, baseado nas fichas médicas geradas pela Unidade de Saúde e
Meio Ambiente desta Universidade no PIX, visa descrever o perfil metabólico e antropométrico dos Ikpeng, maiores de 20 anos, com ênfase nas prevalências de excesso
de peso (sobrepeso e obesidade), hipertensão arterial, dislipidemias e intolerância à glicose observadas entre eles.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A organização regionalizada e hierarquizada do atendimento em saúde tem enfrentado dificuldades para sua efetivação, necessitando de análise no que
se refere a articulação entre os diferentes níveis – básico, secundário e terciário, em especial nos atendimentos de urgência e emergência.
OBJETIVO: Analisar a demanda ao serviço de urgência/emergência de pediatria do Hospital São Paulo (HSP).
MÉTODOS: Tipo de estudo: Transversal descritivo. Local do estudo: Serviço de Triagem Pediátrica do Hospital São Paulo. População: Amostra aleatória de pacientes
atendidos no serviço, no período de outubro de 2004 a março de 2005. Coleta de dados: Questionário estruturado aplicado aos acompanhantes dos pacientes
selecionados por entrevistador treinado. Análise dos dados: O processamento do texto, entrada e análise dos dados foram realizados em computador IBM compatível,
utilizando-se os programas do Sistema de Microcomputador Epi-Info 6 - versão 6.01 (CDC & WHO, 1994).
RESULTADOS: Foram realizadas 129 entrevistas sendo que 93,8% dos acompanhantes eram os pais das crianças atendidas. Destas, 65 (50.4%) eram do sexo
masculino e 64 (49,6%) do sexo feminino, com idade média de 4,4 anos (DP=3,9). Das famílias 96,1% eram procedentes da cidade de São Paulo, de todas as regiões
do município. Quando necessitam de atendimento. 79,8% referiam utilizar a Unidade Básica de Saúde (UBS), 76,7% serviços de hospitais e prontos-socorros e apenas
10,8% convênios ou médico particular. Quanto à doença que levou a procurar o serviço, 51,2% teve início há menos de 4 dias e 75,2% há menos de 10 dias. 43,6%
procuraram a UBS antes para o atendimento e destas 57,8% referiram a não melhora do quadro como motivo que levou a procurar o HSP, 24,4% não conseguiram
atendimento e apenas 17,8% foram encaminhadas pelo médico da UBS. Das que não procuraram a UBS para o primeiro atendimento, 58,6% referiram que esta não
atende sem consulta marcada e 41,7% consideram o atendimento do HSP melhor. Dos diagnósticos realizados, 41,1% eram sintomas e sinais e 35,6 % doenças do trato
respiratório. Destes, 65,9% foram encaminhadas para outros atendimentos, sendo 89,4% para o pronto-socorro e 10,6% para outros ambulatórios. Quanto à qualidade
do atendimento no HSP, 17,8% referiram muita demora, 64,3% consideraram bom e 24,1% não saíram satisfeitos.
CONCLUSÃO: No sistema de saúde atual os conceitos de acesso, regionalização e hierarquização, sobretudo nos atendimentos de urgência e emergência, não vem
sendo efetivamente aplicados, o que leva a um excesso de demanda em serviços terciários. Uma melhor estruturação e integração dos diversos níveis são necessárias
afim de melhorar o atendimento.
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Resumo:
Justificativa e objetivo: Dados epidemiológicos mostram que o uso de drogas e álcool por adolescentes tem aumentado nos últimos anos, o que preocupa os profissionais
de saúde. Sabe-se que o adolescente usuário de drogas pode desenvolver precocemente problemas relacionados a esse uso, podendo passar da fase de experimentação
para a de abuso, mais rapidamente do que adultos. Essa realidade reforça a importância de investimentos na detecção precoce do consumo de drogas pelos adolescentes
bem como em técnicas de intervenção e tratamento. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo geral avaliar a viabilidade da implantação de um serviço de atendimento
a adolescentes usuários de substâncias psicotrópicas e a pais de adolescentes.
Método: A orientação de pais de adolescentes será realizada em 2 encontros, sendo que no primeiro será realizada uma apresentação multimídia sobre os efeitos das
principais drogas de abuso e suas conseqüências, orientações e sugestão de estratégias para abordar a questão, seguida por uma discussão, durante a qual os pais
poderão tirar dúvidas sobre o assunto. Além da apresentação multimídia serão distribuídos folhetos sobre as diversas drogas. No segundo encontro, os filhos
adolescentes serão convidados a participar e após uma avaliação isolada sobre seu uso de drogas, realizada pelos pesquisadores, os adolescentes e seus pais serão
orientados sobre a necessidade ou não de algum tipo de intervenção. Ao final dos encontros, os participantes deverão preencher um questionário de avaliação do
processo.
Resultados: Na primeira fase do projeto desenvolvemos folhetos informativos sobre álcool e outras drogas e a apresentação multimídia. Os folhetos prontos serão
apresentados a alguns adolescentes, para avaliar sua clareza e adequação da linguagem, antes de serem utilizados nas palestras como os pais.
Continuidade: a próxima etapa será a realização dos encontros de orientação, seguidos pela avaliação do processo.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, criado há cerca de 30 anos, foi de fundamental importância para a melhoria do
estado vacinal da população brasileira. Entretanto, apesar da grande cobertura vacinal, principalmente nas crianças, conseguida pelo PNI, o conhecimento sobre
vacinação e o estado vacinal da população geral ainda revelam-se inadequados, quando se considera, em termos de saúde pública, a importância desse procedimento.
Esse panorama pode também ser observado quando se estuda os alunos de graduação dos cursos de saúde. Apesar de haver maior acesso às informações que dizem
respeito ao assunto, em geral o que se verifica é um estado vacinal incompleto, principalmente no que se refere às vacinas recomendadas para profissionais da área.
Esse fenômeno constitui-se num grande problema de saúde pública, pois futuros profissionais, que deveriam se proteger adequadamente e disseminar os conhecimentos
sobre o assunto, mostram-se despreparados.
OBJETIVOS: Esse trabalho tem por objetivos avaliar o grau de conhecimento que alunos da graduação da UNIFESP/EPM têm sobre vacinas, além de identificar o estado
vacinal dos mesmos, fazendo a correlação com a quantidade e a qualidade das informações recebidas por eles na Universidade. Os dados obtidos podem ser de grande
valia para que se desenvolva uma melhor abordagem dos graduandos por parte do Serviço de Saúde dos Alunos e por parte dos próprios professores, para que a adesão
às vacinas seja maior.
MÉTODO: Foi elaborado um questionário, que possibilitou obter os dados desejados, por conter questões de conhecimentos gerais sobre o tema, como calendários,
indicações, orientações, vacinas que foram tomadas, entre outras. Para a avaliação do conhecimento sobre o assunto, foi considerada a porcentagem de questões
corretas. Esses questionários foram distribuídos a uma amostra casual, sistemática e estratificada por curso que representava estatisticamente os alunos dos cursos de
Biomedicina, Enfermagem e Medicina da UNIFESP/EPM. Os questionários que foram devolvidos respondidos por inteiro tiveram seus dados analisados. Aqueles que
não se encaixavam nesses critérios foram excluídos.
RESULTADOS: Até o momento, dos 407 questionários enviados 190 preenchiam os critério de inclusão e foram analisados. Dados preliminares mostram que no que diz
respeito ao conhecimento sobre vacinas, a média de respostas corretas entre todos os cursos foi de 39,92%. Em geral, as turmas que mais tiveram orientação sobre
imunização no momento do ingresso na Universidade e aquelas que tiveram mais aulas sobre o assunto tiveram melhor conhecimento. Quanto ao estado vacinal dos
alunos em questão, alguns pontos devem ser destacados: 1) no momento da aquisição dos dados, apenas 7,68% estavam vacinados contra Gripe e 39,03% estavam
vacinados contra varicela, são doenças cujas vacinações são altamente recomendadas para profissionais da saúde no Brasil. 2) 25% não estavam imunes à Hepatite B,
doença que estarão freqüentemente expostos no exercício da profissão. Assim como o conhecimento sobre vacinas, o estado vacinal dos alunos estudados apresentou
íntima relação com o nível de informação recebida da Universidade e das próprias aulas da graduação. Novamente, turmas que receberam mais informações, tiveram
desempenho melhor.
CONCLUSÃO: Apesar desses dados representarem uma população específica, de graduandos da UNIFESP/EPM, não há razões para não extrapolá-los para outras
populações universitárias. Assim, como esperado, e reproduzindo dados da literatura, houve um conhecimento ainda muito precário por parte dos graduandos sobre
vacinas, no que diz respeito aos aspectos avaliados. Da mesma forma, o estado vacinal mostrou-se também inadequado para profissionais da área da saúde. De
favorável, pôde-se observar uma relação positiva entre a quantidade e a qualidade de informação previamente recebida e o maior grau de conhecimento e de cobertura
vacinal, sugerindo que uma abordagem mais agressiva dos alunos possa ser mais eficaz, alterando esse quadro.
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Resumo:

Introdução: Apesar da alta prevalência dos distúrbios do sono (DS) e suas graves consequencias para a saúde dos indivíduos, a maioria dos profissionais de saúde
desconhece sua fisiopatologia, sintomas e tratamento. O ensino formal sobre o sono está presente em poucas faculdades/Universidades do Brasil. Na UNIFESP, a
disciplina de Medicina do Sono (MS) é oferecida para os cursos de graduação médica, biomédica e de enfermagem, de pós-graduação, especialização médica e no
curso de formação de técnico em polissonografia (PSG) básico e avançado.
Objetivo: Avaliar a eficácia dos cursos de MS na UNIFESP e comparar as diferenças no grau de conhecimentos adquiridos entre os diferentes grupos de alunos.
Metodologia: Validação do questionário ASKME1 (Assessment of Sleep Knowledge in Medical Education), que contempla 29 tópicos sobre o sono e seus distúrbios.
Aplicação desse questionário em 275 indivíduos da comunidade UNIFESP: leigos (12), alunos e ex-alunos da graduação médica (104), biomédica (43), enfermagem (8),
alunos da pós-graduação (10), da especialização médica (18) e do curso de formação de técnico em PSG (124 técnicos básicos; 8 técnicos avançados).
Para os alunos de medicina e do curso de técnico básico a aplicação foi realizada em duas fases: antes e depois do curso.
Para os demais públicos, a aplicação foi única e realizada após o término do curso, de forma a comparar as respectivas taxas de acerto. Essa comparação foi efetuada
entre os cursos que abordam um mesmo nível de conhecimento em MS e entre os diferentes níveis, conforme definição a seguir:
-Nível 1: técnico básico e avançado em PSG;
-Nível 2: leigos, alunos de graduação em medicina, biomedicina e enfermagem;
-Nível 3: pós-graduação e especialização em MS.
Resultados: Após o curso de MS a taxa de acertos do questionário ASKME aumentou em 65% entre os alunos de graduação médica (antes: 35,3% x depois: 58,1%;
p<0,0001) e em 70% entre os técnicos básicos (antes: 32,5% x depois: 55,3; p<0,0001).
Os técnicos avançados apresentaram maiores taxas de acerto que os com formação básica (76,3% x 52,8%; p<0,0001).
A taxa de acerto dos leigos (29,9%) foi significantemente menor que a dos alunos de medicina pós curso (58,1%), de biomedicina pós curso (43,5%) e de enfermagem
pós curso (56,9%); p<0,001 para todos.
A taxa de acerto dos estudantes de biomedicina (43,54%) foi signifcativamente menor que a dos alunos de medicina (58,1%) e de enfermagem (56,9%), bem como dos
técnicos básicos (55,4%); p<0,001.
Médicos especialistas em MS tiveram taxas de acerto maiores que indivíduos que cursaram MS na pós graduação (81,2% x 72,1%, p=0,003).
Entre os diferentes níveis de conhecimento, a taxa de acerto dos estudantes de medicina (52,8%) foi menor que dos técnicos avançados (76,6%), pós graduandos
(72,1%) e médicos especialistas em MS (81,2%), p<0,001.
Conclusão: Os cursos em MS foram capazes de promover aumento do conhecimento sobre o sono e de seus distúrbios entre estudantes de medicina e técnicos com
formação básica em PSG. Alunos que cursaram a disciplina em MS compreendem mais o sono que leigos. Médicos especialistas em MS, pós graduandos e técnicos
com formação avançada em PSG apresentaram maiores taxas de acerto que alunos de medicina, refletindo as diferenças previstas nos conteúdos programáticos dos
cursos referentes a cada um dos níveis de conhecimento em MS.
____________________________________________________________
1. Zozula R, Bodow MMA, Yatcilla D et al. Development of a brief, self-administered instrument for assessing sleep knowledg in medical education: the “ASKME”. Sleep
24:227-233, 2001.
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Resumo:
Até 2001, o processo seletivo para ingresso na UNIFESP ocorreu vinculado ao vestibular da Fuvest. Desde então o vestibular ocorre separadamente sob responsabilidade
da Fundação VUNESP. O acesso dos jovens ao ensino superior público tem sido uma preocupação recorrente, uma vez que o Censo do Ensino Superior mostra que
existem vagas ociosas no sistema privado de ensino. Uma questão em pauta são as “ações afirmativas”, que buscam propiciar oportunidade de ingresso para as minorias
raciais e a discussão das “cotas” que possibilitariam o acesso às minorias socioeconômicas. Entretanto, somente propiciar o acesso sem refletir sobre outros
determinantes do desempenho acadêmico desejável, embora “democratize” o acesso, não é garantia de que este indivíduo será bem sucedido no seu processo de
formação, que depende tanto de recursos de subsistência quanto da superação de eventuais lacunas que dificultem a apropriação das competências necessárias á
formação profissional. Para potencializar o acesso ao ensino superior, é necessário reestruturar desde a educação básica até o ensino médio, mas isto implica na adoção
de medidas que só propiciarão mudanças a longo prazo. Para minimizar o problema, algumas estratégias têm buscado propiciar aos candidatos financeiramente carentes
a chance de ingresso em um curso de graduação. Particularmente a UNIFESP oferece isenção de taxa de inscrição no vestibular para candidatos financeiramente
carentes e, em 2005, aumentou em 10% as vagas de seus cursos de graduação para afrodescendentes oriundos de ensino público. Analisar as informações coletadas
durante o concurso vestibular pode contribuir para o entendimento tanto do perfil dos indivíduos que buscam o ensino superior público em geral, quanto do que diferencia
a oportunidade efetiva de ingresso.
O presente trabalho tem por objetivo analisar o perfil dos candidatos do vestibular UNIFESP isentos de taxa de inscrição, e dos cotistas considerando os não classificados
e os matriculados Uma pesquisa exploratória foi desenvolvida a partir da análise dos questionários sócio econômicos do banco de dados do vestibular 2002-2005,
considerando os seguintes aspectos: raça, idade, renda familiar média, responsável pela manutenção da renda, formação anterior, situação profissional dos candidatos,
preparo pré-vestibular e escolaridade do pai. Foram elaborados filtros que possibilitaram selecionar as informações de interesse nos dados brutos, além de consulta aos
relatórios do vestibular 2002-2004 fornecidos pela Fundação VUNESP. A análise foi realizada após tabulação dos dados e elaboração de tabelas e gráficos a partir das
freqüências absolutas e relativas observadas.Observou-se o ingresso reduzido de candidatos isentos financeiramente carentes (média 1,34%) entre 2002-2004. A
inclusão do sistema de cotas resultou no aumento significativo de ingressantes isentos (2,66%). Os cotistas correspondem a 40% dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição. Nota-se a entrada de isentos financeiramente carentes em cursos de alta competitividade, embora nenhum cotista isento tenha ingressado nestes cursos. Em
2004, somente isentos que se autodeclararam brancos foram matriculados, e todos jovens com até 17 anos. Em 2005, ocorreu maior proporção de matrículas em isentos
e cotistas com idade acima de 20 anos. A renda familiar média da maioria dos isentos e cotistas é de até R$ 1.500,00. Nota-se uma renda de até R$ 2.999,00 em
cotistas não isentos matriculados em cursos de maior competitividade. Em 2004, mais de 70% dos isentos matriculados pretendiam trabalhar para manter seus estudos.
Em 2005, a maior parte dos candidatos cotistas e isentos matriculados pretendem manter-se com auxílio do pai ou outro familiar. A maioria dos candidatos isentos
matriculados em 2004 cursou ensino médio no período diurno. Em 2005, nota-se a presença de matriculados oriundos do ensino noturno, com predomínio de cotistas
isentos em cursos de média competitividade. A maioria dos candidatos aprovados fez cursinho pré-vestibular. Observou-se maior tempo de cursinho para cotistas
matriculados em cursos de maior competitividade. Quanto ao nível de escolaridade do pai, nota-se que é maior para candidatos isentos matriculados em 2004, e maior
para cotistas não isentos em 2005. Delinear e analisar o perfil dos candidatos ingressantes cotistas e financeiramente carentes pode fornecer subsídios para a elaboração
de estratégias que possibilitem apoiar seu desenvolvimento na instituição. Novos estudos são necessários quanto ao desempenho destes estudantes nos diferentes
cursos.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Existem vários estudos retrospectivos e prospectivos analisando a mortalidade da população de idosos em relação a variáveis clínicas e funcionais dos
indivíduos, porém não havia até recentemente este tipo de estudo no Brasil. No Brasil, desde 1991, temos uma coorte de idosos, residentes num grande centro urbano,
sendo seguida com uma metodologia interprofissional e multidimensional. Uma análise de regressão logística mostrou que a mortalidade entre idosos depende, na
verdade, do binômio doença-capacidade funcional, pois o risco de morte é maior entre os que envelhecem com perdas funcionais de ordem física ou cognitiva,
independentemente da doença de base associada (p.ex. hipertensão, diabetes, cardiopatias, bronquite crônica).
OBJETIVO GERAL: Analisar a relação da capacidade funcional com as principais causas de morte em idosos com mais de 65 anos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a)avaliar a existência de associação entre causas de morte e estado cognitivo medido pelo mini-exame do estado mental (MEEM); b)avaliar a existência de associação
entre causas de morte e independência nas atividades de vida diária (AVDs).
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram incluídos na coorte original todos os residentes com 65 anos ou mais, arrolados na área da Vila Clementino na cidade de São Paulo
(Projeto EPIDOSO), que responderam ao primeiro inquérito domiciliar - 1667 idosos, sendo 575 (34,5%) do sexo masculino e 1092 (65,5%) do sexo feminino. As
declarações de óbito dos idosos que faleceram entre 1991 e abril de 2005 foram obtidas a partir da busca das certidões de óbito com os familiares e também por meio
da parceria com a Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados). As causas de falecimento foram classificadas de acordo com a classificação internacional
das doenças (CID-10), elaborada pela OMS. A capacidade funcional foi medida por meio das atividades de vida diária (AVDs) e pelo mini-exame do estado mental
(MEEM). A independência nas AVDs foi baseada no número de AVDs que o idoso necessitava auxílio. Para tanto, foi utilizada uma lista com 13 atividades hierarquizadas
segundo uma escala já validada. O estado cognitivo foi avaliado por meio do mini-exame do estado mental (MEEM), um instrumento bastante utilizado para esse fim,
que apresenta um escore que varia de 0 a 30 com ponto de corte padrão de 24 pontos (um escore de 23 pontos ou menos indica prejuízo cognitivo).
RESULTADOS: Foram verificados 450 óbitos no período de 1991 a abril de 2005, com uma maior mortalidade no sexo masculino (33,7%) que no feminino (23,4%),
refletindo a tendência a uma maior expectativa de vida feminina. O tempo médio de sobrevida no projeto foi de 54,8 meses, sendo maior no sexo feminino (56,4 meses)
que no masculino (53,1 meses). A idade média dos óbitos foi de 82,1 anos (DP= 7,6) sendo 80,3 anos para o sexo masculino e 83,7 anos para o feminino. A primeira
causa de morte foi por doenças cardiovasculares (36,5%), seguida das doenças do aparelho respiratório que representam a 2ª causa de morte (24,4%). Há relação
estatisticamente significante ao compararmos as causas de morte com o estado cognitivo (mini-exame do estado mental) no início do estudo (p= 0,00064). 39,7% dos
que faleceram apresentavam prejuízo cognitivo (escore inferior a 24 pontos no mini-exame do estado mental) no início do estudo; entre os que morreram por causas
respiratórias, 53,3% apresentavam escore menor que 24 pontos. Há também relação estatisticamente significante quando comparamos as causas de morte com o nível
de independência nas atividades de vida diária (p=0,0042). 31,6% eram extremamente dependentes (escore acima de 7 pontos) no início do estudo; os que morreram
por causas respiratórias eram, novamente, mais prejudicados (46,7% apresentavam escore maior que 7 pontos).
CONCLUSÃO: Comparando-se as causas de morte com a capacidade funcional no início do estudo, e a avaliação da do primeiro inquérito, verifica-se que quanto maior
o comprometimento nessas duas avaliações (AVDs e MEEM), maior o risco de morrer por determinados grupos de doenças. Assim, se o paciente apresentar maior
deterioramento das AVDs e do MEEM, será maior o risco de morrer por doenças do aparelho respiratório. As causas neoplásicas e septicemia apresentam melhores
pontuações nessas avaliações. Observa-se uma maior necessidade de prevenção, tratamento e seguimento de doenças respiratórias em pacientes com maiores
prejuízos de capacidade funcional.
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Resumo:

Introdução: O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP é responsável pela análise e aprovação de todos os projetos de pesquisas conduzidos na instituição, sejam
eles de caráter clínico, de experimentação animal ou mesmo estudos que não envolvem seres vivos diretamente. O CEP é constituído de 43 membros relatores, sendo
que cada departamento acadêmico tem, ao menos, um representante. Dentre os relatores estão representantes do Núcleo de proteção radiológica – NPR, Comissão de
Biossegurança e Comissão de lixo.
Objetivo: Este estudo visa analisar o trâmite dos projetos encaminhados ao CEP/UNIFESP entre o período de 2002 e 2004, em relação ao número de projetos registrados
nas suas diferentes categorias, projetos aprovados com e sem pendência e os respectivos tempos de análise. Métodos: Os estudos são categorizados em: Grupo I
(compreende estudo com cooperação estrangeira, populações indígenas, reprodução humana, aspectos de biossegurança, novos procedimentos entre outras áreas
temáticas especiais), Grupo II (novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos), Grupo III (geralmente estudos de metanálise, revisão de literatura, pesquisas envolvendo
questionário/entrevista, análise econômica, análise de tecidos humanos estocados, análise retrospectiva ou prospectiva de caso ou série de casos, etc). Grupo
experimental (abrange estudos que utilizam animais, plantas, bactérias, células, protozoários ou até mesmo que não usam seres vivos). Foram analisados neste projeto
os seguintes itens: nº de projetos encaminhados em cada categoria, tempo de análise pelos relatores para aprovação com e sem pendência, tempo de resposta às
pendências pelo pesquisador e pelo relator. Resultados: Verificamos quanto ao nº de projetos nos grupos I, II, III e experimentais, respectivamente, no ano 2002: 90, 33,
1025 e 186 totalizando 1334; no ano 2003: 75, 45, 1235 e 259 totalizando 1614; ano 2004: 127, 49, 1213 e 311, totalizando 1700 projetos registrados.
Destes projetos, foram aprovados sem pendência, nos grupos I, II, III e experimentais, respectivamente, nos ano 2002: 81%, 87%, 81% e 78%; em 2003: 67%, 77%,
84% e 77% e em 2004: 71% , 62%, 73% e 73%. Foram aprovados com pendência, nos grupos I, II, III e experimentais, respectivamente, no ano de 2002: 19%, 12%,
17% e 21%; em 2003: 33%, 23%, 16% e 23%; em 2004: 28%, 37%, 27% e 27%. Tivemos ainda projetos cujos processos não foram finalizados, nos grupos I, II, III e
experimentais, respectivamente, no ano de 2002: 8%, 0%, 1% e 2%; 2003: 1%, 2%, 2% e 2%, 2004: 3%, 2%, 3% e 4,5%. Verificamos nos 3 períodos analisados, que
aumentou o nº de projetos aprovados com pendência nos grupo II e III, diminuindo o tempo de resposta à pendência pelo pesquisador mas aumentado o tempo de
análise pelo relator. Verificamos que o tempo de análise foi maior nos projetos experimentais. Conclusão: O número de projetos submetidos ao CEP nos 3 últimos anos,
aumentou significativamente em todos os grupos, bem como o número de pendências apontadas pelos membros relatores. Estes dados sugerem, portanto, correlação
entre o número de pendências e o tempo de análise.
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Resumo:

Introdução: Acredita-se que o uso de substâncias psicoativas esteja relacionado a uma maior prevalência de outros transtornos psiquiátricos, que podem ser prévios ao
uso ou decorrentes do mesmo.
Objetivo: Avaliar o desempenho de jovens em tratamento pelo uso de substâncias em escalas de detecção de transtornos psiquiátricos, comparativamente com o
desempenho de jovens da população geral.
Método: Foram avaliados 41 adolescentes atendidos no PROAD (Programa de Orientação e Atendimento a dependentes) do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP,
São Paulo, em 2003, comparativamente a um grupo de 43 adolescentes da população geral. Ambas as populações responderam diversos instrumentos validados em
nosso meio para a detecção de diversos transtornos psiquiátricos.
Resultados: A escala ESC é composta por duas partes, sendo que a primeira, que vai da questão 1 à 20, avalia a existência de transtornos mentais em geral. A média
de pontos dos adolescentes da população geral nesse item foi de 3,98 ± 3,45, enquanto nos jovens em atendimento no PROAD, foi de 7,23 ± 4,58 (teste t: t = 3,65; p <
0,001). Dessa forma, utilizando o ponto de corte 7/8, 11,6% do total do primeiro grupo e 38,5% do segundo apresentam alta probabilidade de serem portadores de
transtornos mentais (p = 0,005). Já sua segunda parte, que vai da questão 21 à 24, busca detectar traços psicóticos. Nesse caso, o grupo controle apresentou média de
0,79 ± 0,80; e o grupo caso, 1,93 ± 0,79 (teste t: t = 6,54; p < 0,001), indicando maior prevalência dessas características nos usuários de substâncias psicoativas. A
prevalência de depressão foi avaliada pela escala CES-D, sendo que a média de pontos foi de 12,95 ± 8,03 para a população não-clínica e de 21,80 ± 9,95 para a
população clínica (teste t: t = 4,23, p < 0,001). Dessa forma, obtivemos, com o ponto de corte 15/16, 30,2% dos jovens do primeiro grupo e 74,2% daqueles do segundo
grupo como positivos para depressão (p < 0,001). Além disso, 9,3% dos jovens do grupo controle e 27,5% daqueles do PROAD responderam positivamente quando
perguntados se já haviam considerado a possibilidade de suicídio (p = 0,045). Por fim, a pontuação média na escala de ansiedade de Beck dos adolescentes do grupo
caso foi de 6,95 ± 5,49; e do grupo controle, 14,59 ± 12,58 (teste t: t = 3,42; p = 0,001). Utilizando-se o ponto de corte 15/16, apenas 4,7% dos jovens do primeiro grupo
apresentaram resultado positivo para ansiedade, contra 37,8% do segundo grupo (p < 0,001).
Conclusão: Pôde-se, através desse estudo, confirmar-se a impressão clínica da maior prevalência de transtornos mentais, traços psicóticos, depressão, ideação suicida
e ansiedade entre os adolescentes usuários de substâncias psicoativas, quando comparados a uma população de não usuários. Esses dados ressaltam a importância
de uma atenção integral aos pacientes, enfocando, não só a dependência química, mas também os demais transtornos a ela associados. Vale enfatizar que esses
distúrbios podem ser tanto a causa como a conseqüência do uso indevido de psicotrópicos.
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Resumo:

Objetivos: Investigar a imagem corporal que a criança tem de si mesma e de sua mãe, como também a imagem que a mãe tem da criança e de si, associando-as ao
atual estado nutricional de ambos. Métodos: Está sendo realizada a antropometria (peso e estatura) de pacientes, a partir de cinco anos de idade, que freqüentam o
Ambulatório de Distúrbios do Apetite da Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da UNIFESP/EPM e suas respectivas mães ou responsáveis, no período
de fevereiro a junho do ano de 2005. Foram utilizados como critérios de avaliação o escore Z da relação peso/estatura (P/E) para as crianças, sendo considerado escore
Z +2 como obesidade, +1,5 < Z < +2 sobrepeso, -1,5 Z +1,5 eutrofia, -2 < Z < -1,5 risco de desnutrição e Z -2 como desnutrição. Nas mães foi utilizado o IMC com
os seguintes pontos de corte: <18,5 kg/m² indicando peso insuficiente, de 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m² normalidade, 25 kg/m² a 29,9 kg/m² sobrepeso e acima de 30 kg/m²
indicativo de obesidade. Apresentou-se em seguida, à criança e à mãe, uma escala de silhuetas que mimetizam graus variados do estado nutricional (da desnutrição à
obesidade), questionando qual era o seu estado nutricional e como gostaria de ser. Resultados Esperados: Há relatos na literatura que as mães apontam a subestimação
do estado nutricional do filho e a superestimação do estado nutricional próprio. Os valores estéticos, principalmente os relacionados à magreza, envolvem também as
crianças. Alguns estudos apontam a clara preferência das crianças, principalmente das meninas, por figuras magras. Outros observam o aumento da insatisfação corporal
em meninas com o avanço da idade. A família é o primeiro contexto social e as mães ocupam um papel importante no desenvolvimento do comportamento alimentar em
crianças, servindo de modelo para os hábitos alimentares. Podem, desta forma, transmitir seus valores culturais e influenciar no desencadeamento da insatisfação
corporal e na preocupação com o peso da criança e conseqüente dietas restritivas. O conhecimento obtido neste trabalho poderá contribuir para uma maior compreensão
acerca da influência materna sobre a percepção da imagem corporal de seu filho durante a infância.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A imunização tem demonstrado ser a medida de saúde pública mais econômica para prevenir doenças e evitar a morte de crianças. Um dos entraves à
vacinação é o desconhecimento e disponibilidade das vacinas disponíveis e úteis para as várias faixas etárias.
OBJETIVOS: O objetivo principal deste estudo é identificar o nível de conhecimentos sobre imunização entre professores do ensino fundamental, além de analisar a
adequação das carteiras de vacinação dos estudantes de 5ª a 8ª séries, comparando os achados de escolas diferentes (uma escola pública e outra privada) e promover
orientação dos professores e alunos das escolas escolhidas sobre imunizações.
MATERIAIS E MÉTODOS: Carteiras de vacinação de estudantes do ensino fundamental foram avaliadas pela aluna, sob supervisão da orientadora para verificar a
adequação ao calendário proposto pelo PNI e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de acordo com a idade da criança. Foram feitos “Escores de adequação vacinal“
para cada vacina do calendário e para cada série analisada nas duas escolas, comparando-se os resultados de acordo com a idade e tipo de escola (pública ou privada).
O questionário aplicado aos professores de ciências abordou conhecimentos sobre o assunto vacinas e a forma como esse assunto é abordado em suas aulas.
RESULTADOS: Até o presente momento não foram obtidos resultados conclusivos, pois o projeto ainda está em fase de andamento das análises das carteiras de
vacinação. Há aparentemente uma diferença entre os achados das carteiras de vacinação das diferentes escolas e uma forma pouco eficaz de abordar o tema
imunizações pelos professores do ensino fundamental nas escolas e nas séries avaliadas.
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Resumo:
Introdução: O aumento massivo do uso da tecnologia na medicina para auxiliar a equipe médica, seja no diagnóstico, no tratamento ou acompanhamento de póscirúrgicos; sucessivas importações de equipamentos pelo governo; a descentralização do atendimento médico por parte de hospitais de grande porte; a distribuição do
parque de equipamentos médicos em uma cidade, seja ela de grande, médio ou pequeno porte entre outros fatores acarretam uma dificuldade por parte do poder público,
de manter os equipamentos médicos em funcionamento diminuindo assim a disponibilidade para uso e aumentando o custo de investimento com uma utilização menos
efetiva dos aparelhos comprados. Diante desta realidade, proporcionar às equipes de manutenção externas ou internas, o acesso à documentação dos aparelhos da US
é uma estratégia válida e pró-ativa na Gestão de Equipamentos Médicos e também para proporcionar a melhoria do atendimento das US, visto que a falta de treinamento,
inicia-se com a desinformação sobre as características operacionais dos aparelhos por parte dos funcionários das US. Este projeto de pesquisa tem como objetivo,
propor uma metodologia simples para implementação de uma central de documentação técnica em Unidades de Saúde (US) com a finalidade de atender às exigências
da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)/ONA (Organização Nacional de Acreditação) referentes à Gestão da Tecnologia Médica e Engenharia Clínica.
Materiais e Métodos: Uma biblioteca técnica foi montada no Laboratório de Tecnologia Oftálmica Aplicada da UNIFESP, seguindo as recomendações e normas
estabelecidas pela ANVISA e pela ONA, considerando a importância da facilidade de implementação, do custo e dos recursos físicos e humanos.
Inicialmente foi feito um cronograma de trabalho e um levantamento do material já existente: manuais operacionais e catálogos de aparelhos e manuais de Qualidade e
Manutenção feitos pelos alunos de graduação do curso de Tecnologia Oftálmica, que visam a orientação prática para a resolução de problemas do dia-a-dia aos
profissionais qualificados para a operação e a manutenção de todo o equipamento da US.
Todo o material foi encadernado e recebeu um carimbo de identificação. Os manuais dos aparelhos foram classificados em dois grupos: (1) função do aparelho ou (2)
setor de utilização, e codificados de acordo com sua classificação. Estes foram guardados em pastas tipo arquivo-morto de cor azul, e estas pastas identificadas.
Os manuais de Qualidade e Manutenção foram classificados por ano de edição, codificados e arquivados em pastas tipo arquivo-morto de cor verde. Estas também
foram identificadas e todos os manuais foram catalogados.
Um esquema de monitoria na biblioteca possibilitou criar um sistema de empréstimo desse material, através de um livro de registro de empréstimos, uma carteirinha de
identificação do usuário e regras de utilização e empréstimo.
Resultado: A Organização Nacional de Acreditação (ONA) – Órgão ligado a ANVISA -- em seu Manual Brasileiro de Acreditação (Manual das Organizações Prestadoras
de Serviços Hospitalares, Cap 6 – MH6/5.2 de 2003) estabelece como item de orientação para qualidade de serviço o registro e a documentação técnica dos
equipamentos disponíveis.
Seguindo criteriosamente alguns aspectos importantes como a padronização dos procedimentos e materiais aplicados, bem como a preocupação em relação aos gastos
e facilidade de implementação, utilizando-se materiais simples, de baixo custo e de fácil acesso, além da busca pela organização do material e espaço e pela constante
atualização desse material, este modelo de implementação mostrou-se eficaz e importantíssimo, pois possibilitou o acesso à documentação para manutenção dos
equipamentos, treinamento e reciclagem dos profissionais, e conseqüentemente, agilizou o tempo de atendimento, pois os problemas relacionados aos equipamentos
puderam ser solucionados mais rapidamente, melhorando o atendimento na US.
Conclusão: Este projeto foi de simples aplicação, porém o planejamento foi crucial para que fosse obtido sucesso. É um modelo que pode ser aplicado em outras US
justamente por ser de fácil aplicação e de baixo custo, visando a importância da organização e conservação da documentação técnica, agilizando os procedimentos de
manutenção e treinamento com os equipamentos, melhorando assim, a qualidade do atendimento nestes serviços.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é conhecer o comportamento da pressão arterial de gestantes indígenas em diferentes anos e estabeler um paralelo com gestantes brancas.
Foram levantados os dados de fichas médicas contendo informações sobre as gestações documentadas no período de 1985 e 2001, dos povos indígenas Kamaiurá,
Yawalapiti, Aweti, Mehinaku, Kalapalo, Waurá, Kuikuiro, Nahuká e Matipu, habitantes do Alto Xingu, região sul do Parque Indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso.
Na apreciação dos dados, foram determinadas a média e mediana da pressão arterial das gestantes e confrontadas em relação à altura uterina: inferior a 24 cm e superior
ou igual a 24 cm. A seguir foi determinada a média da pressão das gestantes em três períodos: 1985 a 1990, 1991 a 1994 e 1995 em diante. Foram analisadas 433
gestações, de 251 mulheres. A pressão arterial média foi 105,8 x 68,0 mmHg e a mediana foi 110 x 70 mmHg. Não houve diferenças significantes na presão arterial
média em relação à altura uterina e nos três períodos considerados. Foram registradas 11 gestações com presença de hipertensão arterial, sendo 9 delas em gestantes
com altura uterina superior ou igual a 24 cm, o que corresponde aos dois últimos trimestres de gestação. Porém, todas foram hipertensões leves, não tendo sido aferida
pressão sistólica superior a 150 mmHG e diastólica superior a 90 mmHg. Pode-se concluir que foram raros os casos de hipertensão arterial nas gestações nas populações
indígenas do Alto Xingu, no período estudado. Foi constatada uma prevalência de 2,5 % de hipertensão entre as gestantes, enquanto em levantamento em gestantes
brasileiras, não indígenas, a prevalência foi de 5 e 10 % (Sass e Rocha, 2003).
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Resumo:

Este trabalho analisa os níveis e tendências da fecundidade das mulheres Juruna a partir da década de 1970. O levantamento de informações inclui dados bibliográficos
e de registros de eventos vitais extraídos dos prontuários médicos dos arquivos do Programa de Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), presente no
Parque Indígena do Xingu desde 1965. Essas fichas estão organizadas por famílias e contém informações individuais sobre etnia, sexo, ano de nascimento, número de
filhos, casamentos, óbitos, local de moradia, exames físicos e antropométricos, carteira de vacinação e intercorrências clínicas.
Os Juruna ou Yudjá, como se auto-denominam, são um dos povos que habitam a região norte do Parque Indígena do Xingu (PIX), criado em 1961. Pertencem à família
linguística Juruna, do tronco Tupi. As primeiras referências a esse povo se reportam ao ano de 1625, quando habitavam a foz do rio Xingu. Entre 1640 a 1866 estavam
localizados entre os rios Tocantins e Amazonas e no final do século XIX iniciaram um movimento migratório rio Xingu acima, até atingirem, em 1917, a confluência do rio
Manitsauá, onde permanecem até hoje. De uma população estimada em 2000 habitantes, no ano de 1842, estavam reduzidos a 58 pessoas em 1967. Em 1970 passaram
a ser atendidos pelo programa médico da UNIFESP-EPM no PIX, quando foi feito cadastramento médico destes índios. Neste ano os Juruna contavam 74 indivíduos e,
em 2000, 259. O crescimento médio da população neste período foi de 4,1% ao ano, a TBN de 49 nascimentos por mil habitantes e a TBM de 6,0 óbitos por mil habitantes.
As estimativas das taxas de fecundidade total (TFT) apontam para um aumento de 3,9 para 6,4 e 8,3 filhos em média por mulher, nos períodos 1970-79, 1980-89 e 199099, respectivamente.
O estudo visa contribuir para o conhecimento do comportamento demográfico e das condições de saúde desses índios, e para o planejamento das ações de saúde
voltadas aos povos indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu (DSEI Xingu), coordenado pela UNIFESP, mediante convênio com o Ministério da Saúde.
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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. 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 analisar o atendimento prestado às mulheres com abortamento espontâneo e aquelas em situação de abortamento
provocado que foram internadas no Hospital Maternidade escola Vila Nova Cachoerinha para realização de curetagem; conhecer e analisar 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 analisar os
métodos utilizados pelas mulheres para iniciarem o processo de abortamento; conhecer e analisar a complexidade de fatores objetivos e subjetivos que interferem nas
atitudes dos profissionais e das mulheres.
Metodologia: A metodologia utilizada foi a qualitativa por meio de 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 pela sociedade e pelo código penal há muito receio por parte das mulheres em relatar que
recorreram a essa prática para evitar uma gestação indesejada. Durante 4 meses de trabalho de campo encontramos 8 pacientes que disseram ter utilizado algum
método para provocar o aborto, apenas uma delas se recusou a participar da pesquisa. Considerando a magnitude do problema e o grande número de mulheres que
procuram a maternidade 8 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.
Selecionamos 11 entrevistas que dão uma dimensão do atendimento dispensado às pacientes que referiram abortamento espontâneo. Entrevistamos 14 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, somente uma paciente utilizou permanganato de potássio. As mulheres referiram terem adquirido o cytotec em farmácias
ou através de traficantes que circulavam pelo bairro que elas moravam e o preço médio por 4 comprimidos foi de 200 reais. A orientação feita pelos vendedores foi a
mesma: tomar 2 comprimidos e introduzir 2 na vagina. A principal complicação decorrente do aborto inseguro foi hemorragia e 2 pacientes necessitaram de transfusão
sanguínea. Não observamos diferença em relação ao tratamento dispensado às pacientes que referiram aborto espontâneo e às que referiram aborto provocado. As
mulheres relataram que muitas conhecidas que recorreram às práticas clandestinas de aborto foram mal atendidas em outros serviços e que no Hospital Maternidade
Escola Vila Nova Cachoerinha isso não acontecia. Uma paciente que recorreu a prática do aborto inseguro poderia ter realizado o aborto em condições seguras, pois a
gravidez foi decorrente de uma violência sexual feita pelo pai, porém ela desconhecia seu direito ao aborto legal. Após utilizar o cytotec e ser atendida ela deveria ter
sido encaminhada para o serviço de atendimento especializado, no entanto a única orientação foi procurar o serviço após 40 dias para resultado de exame
anatomopatológico. A infra-estrutura do hospital é adequada para receber o grande número de pacientes que procuram o serviço. Um problema importante que
observamos refere-se a falta de misoprostol para a indução dos abortos espontâneos retidos acima de 12 semanas.Apesar dos problemas observados quanto a falta do
misoprostol e o grave desrespeito aos direitos da paciente que provocou o aborto após ser molestada pelo pai, os relatos das pacientes permitem afirmar que o Hospital
Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha é uma referência ao atendimento na área de ginecologia e obstetrícia.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Ainda que se considere o abuso de drogas uma decisão individual é de suma relevância ressaltar que a família, em particular os pais, tem um papel
significativo na imposição e/ou mudança do comportamento de seus membros, que no cotidiano se traduzem em comportamentos de proteção ou de risco, principalmente
quando se faz referência a tema como o uso de drogas. OBJETIVO: Considerando-se que os pais são importantes formadores de opinião pública e que a adolescência
é fator relevante na experimentação de drogas, esse projeto intuiu no conhecimento da opinião de pais de adolescentes a respeito do uso e abuso de drogas e de seus
usuários, aproveitando-se também para caracterizar o uso de drogas lícitas e ilícitas nessas famílias. MATERIAIS e MÉTODOS: Para atingir esse propósito optou-se por
abordagem metodológica qualitativa. Utilizou-se amostra intencional e selecionada por critérios composta de pais e mães de adolescentes (faixa etária de 12 a 18 anos).
A amostra foi submetida à entrevista semi-estruturada direcionada por questionário constituído de perguntas abertas. As entrevistas foram gravadas, posteriormente
transcritas, codificadas e submetidas a rigoroso processo de tratamento e análise dos dados. RESULTADOS PARCIAIS: Até o momento foram entrevistadas 20 famílias,
mas devido à complexidade da análise abordamos apenas os resultados de 9 delas. Dentre essas, foram entrevistados 3 pais e 6 mães, de faixa etária entre 38 e 50
anos, cujo número de filhos adolescentes variou entre 2 e 5. O conceito de droga, dentro dessa amostra, foi tido como algo “ruim e triste”, associado freqüentemente ao
uso de substâncias ilícitas (maconha, cocaína e crack), quase não sendo feita menção às drogas lícitas como cigarro e álcool. Mesmo quando citados, o uso de cigarro
e álcool foi minimizado frente ao uso de substâncias ilícitas, considerado a principal causa de complicações físicas e sociais a seus usuários. Entre o uso de substâncias
lícitas, o uso de cigarro e seus efeitos foi banalizado. Tanto entre os pais quanto entre os adolescentes o uso de cigarro e álcool foi freqüente, tendo-se observado
também o uso de drogas ilícitas entre ambos os grupos (maconha). O usuário de drogas, considerado como marginal à sociedade e merecedor de distância, poderia ser
recuperado por tratamento específico. CONCLUSÃO: Observamos que, embora os entrevistados possuíssem algum tipo de informação sobre drogas e concordassem
em relação ao malefício decorrente de seu uso abusivo, há uma distorção quanto ao uso e efeitos de drogas lícitas, havendo, até mesmo uma banalização do uso de
cigarro, fato que sugeriria uma revisão e re-elaboração das políticas públicas e dos programas de prevenção ao uso de drogas atualmente disponíveis.
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Resumo:
O VERSUS – Vivência e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde está inserido na atual política de educação para Sistema Único de Saúde (EducarSUS),
concebida para que os profissionais e estudantes da área da saúde possam articular os elementos necessários para a transformação das práticas atuais de saúde;
discutindo e objetivando uma formação de qualidade adequada para o Sistema Único de Saúde (SUS). O EducarSUS foi proposto pelo Ministério da Saúde a partir de
análises anteriores das políticas voltadas para o desenvolvimento de profissionais de saúde e se destina a propor mudanças nos cursos de graduação e especialização
a partir da introdução de práticas inovadoras de educação para a saúde. Este estudo, uma pesquisa qualitativa, teve por objetivo conhecer o significado do VERSUS
para a formação do acadêmico da área da saúde. Fizeram parte do trabalho dez graduandos que participaram do VERSUS em 2004, sendo quatro homens e seis
mulheres, distribuídos na faixa etária de 20 a 38 anos, oriundos de instituições de ensino públicas e privadas; dos cursos de enfermagem, fisioterapia, medicina,
odontologia e psicologia. Os dados foram coletados por meio de instrumento com questões semi-estruturadas. Os sujeitos foram informados sobre o objeto, objetivos,
metodologia e formas de divulgação do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, em consonância com as exigências do Comitê de Ética em
Pesquisa da UNIFESP/ HSP. As respostas foram analisadas pela técnica da análise temática, donde emergiram três categorias: o desconhecimento do SUS no processo
de formação; o VERSUS como instrumento para inserção na política estudantil e/ou movimentos sociais e; o VERSUS e a formação acadêmica. Os resultados revelam
que a participação no VERSUS contribuiu para o aprimoramento individual dos estudantes sobre o SUS, destacando a sua importância enquanto política pública.
Relataram que essa vivência minimizou o preconceito que tinham sobre este sistema. Mencionaram também que essa experiência foi um fator desencadeador da
participação em movimentos sociais, particularmente no movimento estudantil. Destacaram ainda que apesar da qualidade da vivência, essa é de fórum individual,
dificilmente aplicável no coletivo da academia, em decorrência de pouco conhecimento dos docentes sobre o SUS, bem como reduzido interesse dos estudantes – fatores
que apontam como passíveis de intervenção por meio de capacitação e motivação institucional. Concluindo temos que o VERSUS é uma experiência boa para a formação
de estudantes para o SUS, apesar da abrangência mais individual, pode ser um fator desencadeador para a formação política destes futuros profissionais da saúde.
Além do que é uma possibilidade de inserção interdisciplinar e interprofissional no processo de formação acadêmica. Não deve ser o único modelo formativo, mas sem
dúvida têm relevância pedagógica, técnica e política no processo de implementação do SUS.
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Resumo:

É notório que a ocorrência do aborto provocado depende de diversas variáveis, as quais têm cargas morais, religiosas e sociais. Este projeto procura enfocar quais os
fatores estão associados com a prática do aborto no Sub-distrito de Vila Madalena, na cidade de São Paulo, no ano de 1987. As condições sociais e econômicas
selecionadas para este estudo foram: estado conjugal, uso de métodos anticoncepcionais, posição favorável ou não ao aborto, idade no momento da entrevista,
escolaridade e número ideal de filhos. Vale ressaltar que devido à ilegalidade da prática do aborto (excetuando-se nos casos de estupro e de salvação da vida da mãe)
há um viés na obtenção de dados confiáveis. A partir de um banco inicial, os dados foram filtrados e organizados com o auxílio do programa estatístico Epi-Info, versão
3.2.2. Elaboraram-se dois bancos, um contendo as informações de todas as mulheres entrevistadas e outro apenas com as das mulheres que já tiveram alguma gestação
na vida. Com eles, foram testadas todas as interações de primeira ordem possíveis, por meio da regressão logística, a fim de verificar quais seriam significantes. Como
resultado, obteve-se que no grupo de total de mulheres o uso de métodos anticoncepcionais e ser favorável à prática do aborto em qualquer situação representam risco
para a ocorrência do aborto, enquanto o fato de ser casada constitui um fator de proteção. Já no grupo das mulheres com pelo menos uma gestação, ser favorável à
prática do aborto em qualquer situação é um fator de risco, ao passo que ser casada e ter o número de filhos maior que o considerado ideal para cada mulher é um fator
de proteção.
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Resumo:
Sabe-se que a decisão de gestantes em provocar um aborto é um processo que envolve inúmeras variáveis relacionadas a pontos de vista morais, religiosos e de
aceitação social. Este trabalho tem como objetivo geral estudar, sob um ponto de vista estatístico, os principais fatores relacionados ao aborto provocado na cidade de
São Paulo. Foram considerados fatores sociais e econômicos que poderiam influir na ocorrência do processo de aborto: estado conjugal, uso de métodos
anticoncepcionais, posição favorável ou não ao aborto, idade, escolaridade, número ideal de filhos. Ressalta-se as condições de ilegalidade e condenação moral inerentes
ao processo de aborto, levando a uma dificuldade na obtenção de dados confiáveis. Os dados obtidos foram filtrados e organizados, utilizando-se como ferramenta de
trabalho o programa estatístico EpiInfo, versão 3.2.2. A partir desses dados, identificou-se o modelo de regressão logística que melhor traduza a ocorrência de aborto
provocado ao longo da vida reprodutiva tanto de mulheres em idade fértil quanto de mulheres que já engravidaram ao menos uma vez. A análise de mulheres que já
passaram por pelo menos uma gestação ao longo da vida reprodutiva apresentou como fator protetor significativo contra a ocorrência de aborto ser casada, e ter um
número de filhos maior do que considerado ideal pela mulher; um fator de risco para esse grupo de mulheres é ser favorável à prática do aborto em qualquer situação,
tanto legal quanto ilegal. A análise de todas as mulheres em idade reprodutiva apresentou como fator protetor ser casada; ser favorável à prática do aborto em qualquer
situação, tanto legal e ilegal, e o uso de métodos anticoncepcionais foram identificados como fatores de risco para a ocorrência de aborto.
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Resumo:
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-INTRODUÇÃO: Uma das conseqüências do crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo, foi a deterioração da qualidade do
ar, dado o aumento expressivo dos índices de poluição atmosférica. Em São Paulo, a poluição é gerada basicamente pela imensa frota de veículos automotores aproximadamente 5 milhões de veículos. Este estudo visa estimar o efeito deletério da poluição atmosférica na saúde dos habitantes de nossa cidade sobre um aspecto
específico: o das visitas a pronto socorro ocasionadas pelos aumentos nos níveis de poluição.
-OBJETIVOS: Estimar o efeito da poluição atmosférica sobre as admissões em Pronto Socorro de moradores da cidade de São Paulo, por doenças respiratórias, nos
anos de 2001 a 2003.
-MATERIAL E METODO: Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais. Foram obtidas do Hospital São Paulo informações sobre o número diário de admissões
por causas respiratórias durante o período de estudo. As concentrações diárias dos principais poluentes - CO (ppm), PM10 (mg/m3), SO2 (mg/m3), O3 (mg/m3), NO2
(mg/m3) – foram obtidas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), para o mesmo período. A CETESB também forneceu
os dados acerca da temperatura mínima do dia (oC) e umidade relativa do ar (%).
-ANÁLISE ESTATÍSTICA: Para avaliar o efeito da poluição, foram utilizados modelos lineares generalizados (Regressão de Poisson) e modelos de quaseverossimilhança, controlados para sazonalidade de baixa e alta freqüência e clima.
-RESULTADOS: Foram observadas associações entre o número de atendimentos e as concentrações de todos os poluentes. Segundo os modelos ajustados, um
aumento de 100 mg/m3 na concentração de PM10 está associado a um aumento de 21% no risco de admissão hospitalar por causa respiratória. Analogamente, aumentos
de 100 mg/m3 nas concentrações de SO2, O3 e NO2 mg/m3 estão associados a aumentos no risco de internação de 40, 9, e 4%, respectivamente. Para o CO, cada
aumento de 1 ppm deverá ocasionar um aumento de 3% no risco de admissão.
-CONCLUSÕES: A poluição atmosférica ocasiona efeitos deletérios à saúde da população, representados neste estudo pelo aumento no número de atendimentos por
doenças respiratórias, e constitui, portanto, um problema de saúde pública na cidade de São Paulo.
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Resumo:

A incidência do câncer de mama tem aumentado em nosso país, nos últimos anos, e permanece como causa importante de morbidade e mortalidade entre as mulheres.
A doença multicêntrica, tumores grandes e a preferência da própria paciente são indicações da mastectomia. O valor dado pela nossa sociedade ao papel das mamas
na sexualidade faz com que a mastectomia seja considerada um dos mais devastadores tipos de tratamento do câncer sob o ponto de vista psicológico, afetando a autoestima, a feminilidade e a imagem corporal das pacientes.
Os resultados dos tratamentos médicos têm sido medidos primordialmente pela mortalidade, morbidade ou cura, mas a qualidade de vida relacionada à saúde tem sido
progressivamente reconhecida como uma importante medida adicional de resultados.
O questionário SF-36 é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, de fácil administração e compreensão. É constituído por 35 questões, agrupadas
em 8 dimensões da (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspecto emocional e saúde mental), e mais uma
questão comparativa entre a saúde atual e a de um ano atrás.
O objetivo deste estudo é de avaliar os aspectos da qualidade de vida de pacientes mastectomizadas, relacionando-os a fatores sócio-demográficos, oncológicos e
terapêuticos, além de estabelecer um grupo controle que possa ser utilizado em projetos futuros com pacientes submetidas à reconstrução mamária. A este objetivo
poderíamos somar um outro, que só será possível quando dispusermos de dados de uma grande amostra da população geral feminina adulta do Brasil: avaliar o impacto
da mastectomia na qualidade de vida das pacientes.
90 pacientes mastectomizadas provenientes dos ambulatórios de Mastologia e Cirurgia Plástica foram selecionadas após consentimento informado. Para a seleção foram
considerados os critérios de inclusão e exclusão a seguir. Inclusão: sexo feminino, mastectomizadas há no mínimo 3 meses. Exclusão: mastectomizadas há menos de
3 meses (período em que se poderia observar alguma complicação do ato cirúrgico ainda não resolvida, como infecção, seroma, deiscência de suturas, etc.), recidiva
local ou sistêmica diagnosticada, submetidas a reconstrução mamária.
O instrumento utilizado foi a versão brasileira do SF-36, descrito anteriormente. O questionário foi auto-aplicado, após leitura da carta de informação e assinatura do
termo de consentimento informado pela paciente. Em analfabetas, o questionário foi aplicado por meio de entrevista, realizada sempre pelo autor.
Para avaliação dos resultados foi dado um escore para cada questão, e estes valores foram transformados numa escala de 0 a 100, em que zero corresponde a um pior
estado de saúde e cem a um melhor, sendo cada dimensão analisada em separado. Foi também aplicado um protocolo para coleta de dados demográficos e clínicos
das pacientes.
Resultados
Dados clínicos (parcial, n=50): idade média 60,6 variando entre 33 e 89 anos (DP: 14); etnia brancas 76%, negras 12%, pardas 12%, orientais e indígenas zero;
escolaridade ensino fundamental incompleto 23%, completo 33,3%, médio incompleto 12,5%, completo 18,7%, superior incompleto 4,2%, completo 8,3%;
mastectomizadas em media há 5 anos, variando entre 1 e 12 anos (DP: 4,36); Qt 14%, Rt 11%, Qt e Rt 52%, nenhum tratamento adjuvante 23%.
Resultados do SF-36 (total, n=90): Capacidade funcional 71, variando entre 0 e 100 (DP: 23,2), Aspectos físicos 54, var. 0 a 100 (DP: 38,9), Dor 67, var. 0 a 100 (DP:
25,8), Estado geral 71, var. 5 a 100 (DP: 20,8), Vitalidade 63, var. 10 a 100 (DP: 21,5), Aspectos sociais 75, var. 12,5 a 100 (DP: 24,6), Aspectos emocionais 54, var. 0 a
100 (DP: 39,8), Saúde mental 70 var. 12 a 100 (DP: 20,3). Valores percentuais da questão comparativa entre a saúde atual e a de 1 ano atrás: muito melhor 34,4%, um
pouco melhor 32,2%, quase a mesma 24,4%, um pouco pior 7,8 %, muito pior 1,1%.
Como não há uma media geral da população brasileira, compararemos a titulo ilustrativo, os dados obtidos com as medias populacionais correspondentes à cidade de
Montes Claros (Senna, 2002): Cap. funcional 83, Asp. físicos: 87, Dor: 73, Est. geral: 75, Vitalidade: 70, Asp. sociais: 84, Asp. emocionais: 86, Saúde mental: 73.
O SF-36 é um questionário genérico padronizado que permite a mensuração da qualidade de vida em diferentes circunstâncias, não sendo especifico a nenhuma
patologia. Quando comparada à média populacional do estudo realizado em Montes Claros, o grupo estudado se vê comprometido, principalmente, nas dimensões
Aspectos físicos, que mede as restrições que a saúde física impõe às atividades diárias, e Aspectos emocionais, que mede a restrição de caráter emocional a estas
atividades. Neste estudo houve o fator limitante de que no Brasil não há um grupo controle bem estabelecido proveniente de uma ampla amostra da população. Mesmo
assim, sugere-se que há uma piora substancial na qualidade de vida destas pacientes. Devemos ter em vista a ansiedade que domina o quadro neoplásico, o ônus da
representação da doença maligna, sua ameaça à vida e a visão mutiladora ainda relacionada a mastectomia.
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Resumo:
Introdução: Reestruturação produtiva engloba o grande processo de mudanças ocorridas na organização do trabalho industrial nos últimos tempos. O presente projeto
iniciou-se em 1998 e teve diferentes parcerias e financiamentos. A primeira fase teve como campo três indústrias da Grande São Paulo (TRW, Makita e Kostal) e duas
de Campinas (Bosch Freios e PS Pistões). Em 2003 e 2004 trabalhou-se na Panex e na Ford do Grande ABC.
Objetivos: Conhecer os processos de reestruturação produtiva e seus impactos sobre o trabalho das mulheres, identificar as doenças e acidentes do trabalho, verificar e
conhecer o impacto da reestruturação produtiva e da precarização das condições de trabalho na saúde e na vida sexual e reprodutiva das trabalhadoras, compreender
quais são suas estratégias de defesa frente à ameaça de exclusão e desemprego.
Metodologia: Metodologia de natureza qualitativa. Primeira fase: aplicação e análise de 48 questionários com questões abertas e de múltipla escolha em trabalhadoras
da Kostal, Makita, KS Pistões e Bosch Freios. A TRW negou permissão para aplicação dos questionários, alegando período de alta produção. Segunda fase: entrevistas
gravadas com 10 trabalhadoras da Panex e 15 da Ford. Nas duas fases houve complementação com observação de campo. O acesso às fábricas foi intermediado pela
Comissão de Mulheres Trabalhadoras da Confederação Nacional dos Metalúrgicos do ABC, pelas comissões de fábrica e pelos departamentos de RH. A observação do
chão de fábrica foi realizada pela equipe acompanhada pela liderança da comissão de fábrica e do RH. Os questionários foram aplicados na sede de cada empresa. As
entrevistas foram feitas na sede da comissão de fábrica e no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Considerações Finais: A análise dos dados obtida com os questionários apontou para uma diminuição dos acidentes de trabalho, porém, sabe-se que no Brasil há subnotificação e falta de conhecimento e reconhecimento tanto dos acidentes quanto das doenças profissionais, e para hipersolicitação das mulheres, que tem como efeito
mais perverso as LER/DORTs, estresse, fadiga muscular e distúrbios no ciclo reprodutivo. Dentre as agressões à dignidade e à auto-estima, percebe-se a insegurança
em relação ao emprego que cresce com o trabalho precário. A percepção do trabalho fica fora de todas as esferas de reconhecimento, seja do saber, seja do fazer. O
assédio sexual ainda é permanente como uma estratégia de dominação de gênero. O medo é uma das manifestações mais recorrentes entre os/as trabalhadores/as,
manifestando-se com relação ao adoecimento, à resistência às diferentes formas de controle subjetivo, ao assédio sexual e moral.
Na Ford e Panex trabalha-se em pé em ambiente com alto grau de ruídos. Apesar de trabalharem próximos, o uso de protetores auriculares isola os/as trabalhador/as.
Para um trabalhador/a ir ao banheiro é necessário que um outro/a trabalhado/ar o/a substitua, o que os/as leva a desempenhar mais de uma tarefa ao mesmo tempo e
que se evite ir ao banheiro. Em relação à saúde verificou-se que as lombalgias e as LER/DORTs são as queixas mais freqüentes, embora poucas trabalhadoras
estabeleçam a relação com as condições e organização do trabalho, o que no entanto é feito com relação à saúde reprodutiva e sexual. Elas optam por não ter filhos,
sofrem a dupla jornada e referem diminuição da libido devido ao cansaço.
Na Ford, o número de faltas entre as trabalhadoras aumentou por procura à assistência médica pelas queixas físicas e mentais relacionadas ao trabalho. Tal fato acarreta
em sobrecarga de serviço para os outros trabalhadores, culminando num círculo vicioso, já que estes têm maiores chances de sofrerem prejuízos físicos e/ou mentais.
Poucas mulheres ocupam cargos em máquinas que exigem especialização, com maiores salários. Ainda persiste a idéia de que é necessário ser forte e másculo para
trabalhar nas máquinas e as próprias trabalhadoras compartilham desta idéia. Está implícita no discurso da trabalhadora a percepção de que os homens são mais
especializados e por isso ganham mais e têm maior garantia de emprego.
As trabalhadoras têm consciência da relação entre o trabalho repetitivo e a ocorrência de LER; no entanto, ocorre ainda responsabilização do/a próprio/a trabalhador/a
pela possibilidade de adoecimento.
Na Ford, as trabalhadoras não estabeleceram nexo causal entre o ritmo do trabalho e a ocorrência de acidentes, enquanto na Panex algumas conseguiam perceber que
a ansiedade para cumprir as metas faz com que o/a trabalhador/a não utilizasse todas as medidas de segurança e se acidentasse. Na Panex, o maquinário antigo é o
que mais oferece riscos. Todas consideram leves os acidentes de trabalho, e um acidente grave para elas é a perda de algum membro ou função.
Aquelas que têm restrição médica exercem funções mais leves e têm estabilidade no emprego, mas sofrem preconceito por parte dos colegas de trabalho e dos
supervisores; referem que sempre são olhadas como ociosas. As trabalhadoras manifestaram também a percepção de que sentir dor faz parte do trabalho, e ainda: faz
parte de sua própria contingência de mulher trabalhadora.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde na busca da melhoria no atendimento da saúde do binômio mãe-filho estabeleceu no ano 2000 o Programa de Humanização no
Pré-natal e Nascimento (PHPN). Este estabelece, em relação ao Incentivo à Assistência Pré-natal, um sistema de controle denominado Sisprenatal que possibilita o
monitoramento do Programa pelos gestores do SUS, a partir do acompanhamento de cada gestante (BRASIL, 2005). O Sisprenatal deveria fornecer ao Ministério da
Saúde dados acurados sobre o acompanhamento da gestante, realizado no município, afim de que esse pudesse tomar atitudes concretas na melhoria da qualidade da
assistência. Uma vez que a transmissão materno-infantil da sífilis é uma doença prevenível, esta pesquisa tem como um dos seus objetivos comparar a fidedignidade
dos dados disponibilizados no Sisprenatal com aqueles dos prontuários das gestantes, enfocando a sífilis como avaliador da qualidade da assistência. Trabalho
desenvolvido na mesma Unidade Básica de Saúde, e já apresentado nos anais do PIBIC em 2004, mostrou que há muito a ser feito no cumprimento das metas
preconizadas pelo Ministério da Saúde. Reflexão junto à diretoria da Unidade instigou o estabelecimento de um segundo objetivo qual seja, conhecer a assistência
médica prestada às gestantes, por meio de levantamento em prontuários, para verificar se esta poderia ser uma das causas responsáveis pelo descompasso ao
atendimento. OBJETIVOS: 1) Comparar a fidedignidade dos dados anotados no sistema Sisprenatal com aqueles encontrados nos prontuários de gestantes em uma
Unidade Básica de Saúde do Município de São Paulo e 2) Comparar a qualidade da assistência prestada pelos diferentes médicos dessa Unidade Básica de Saúde,
tendo como base as anotações feitas por esses profissionais nos prontuários das gestantes. METODOLOGIA: Este é um estudo epidemiológico, de corte transversal no
qual foram coletados dados dos prontuários e do Sisprenatal de gestantes atendidas numa UBS do Município de São Paulo e que realizaram pré-natal no ano de 2003.
Quanto à população do estudo, foi investigada todos os oitenta e um prontuários das gestantes atendidas nesse período. As variáveis foram categorizadas em pessoais
e clínicas, os dados analisados e os resultados apresentados em gráficos. RESULTADOS: O Ministério da Saúde implantou o Sisprenatal com objetivo de melhorar a
qualidade da assistência pré-natal, entretanto, ao invés de servir como um instrumento rastreador da morbimortalidade materna e perinatal, verifica-se que na Unidade
Básica de Saúde estudada os dados anotados no prontuário e no Sisprenatal são díspares, indicando que esse preenchimento não permite aos diferentes níveis
administrativos e ao Ministério da Saúde, que recebe apenas os dados referentes ao Sisprenatal, avaliar adequadamente e adotar medidas que assegurem a melhoria
do sistema. Em relação à qualidade das anotações dos profissionais médicos responsáveis pela coleta de dados da história sexual, reprodutiva e clínica, observou-se
que, possivelmente, esta era realizada dentro de um padrão individual sem qualquer sistematização do processo. Outrossim, pode-se inferir, que talvez exista diferentes
comprometimentos desses profissionais com as gestantes. No controle da sífilis congênita, os registros de resultados do 1º VDRL estavam em apenas 21% dos
prontuários atendidos pelo profissional do primeiro período, 69% do segundo e 60% do terceiro. Em relação aos resultados do 2º VDRL estes estavam registrados em
apenas 4% dos prontuários do profissional do primeiro período, 22% do segundo e 37% do terceiro. O Ministério da Saúde preconiza a reavaliação da puérpera no pósparto, neste estudo 46% das puérperas do primeiro período, 31% das do segundo e 57% das do terceiro retornaram à consulta pós-parto. A anamnese adequadamente
realizada e anotações nos prontuários de cada gestante são imprescindíveis, uma vez que, este documento constitui-se na fonte histórica do processo saúde-doença
dessa mulher. A fidedignidade com que os dados são anotados e posteriormente repassados às diferentes instâncias municipais, estaduais e federais é que permitirão
diagnósticos e ações que respondam com a melhoria da assistência e na prevenção da morbimortalidade do binômio mãe-filho. CONCLUSÃO: Esta pesquisa concluiu
que: 1) há discrepância entre as informações contidas nos prontuários com as contidas no sistema do Sisprenatal; 2) a qualidade das anotações nos prontuários sobre
a história sexual, reprodutiva e clínica da gestante não apresenta sistematização entre os profissionais médicos da unidade; 3) os resultados do 1º VDRL estão sendo
esquecidos de serem anotados no prontuário ou de serem solicitados; 4) os resultados do 2º VDRL não estão anotados no prontuário, pelo início tardio do pré-natal ou
por sua não solicitação; 5) há falta de vínculo da gestante com o serviço pois a consulta de retorno no pós-parto é deficitária ou há falta de orientação por parte dos
profissionais sobre a importância desse retorno.
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Resumo:

Introdução: O uso de substâncias psicoativas vem crescendo progressivamente nos últimos anos. Alguns grupos populacionais específicos parecem ser particularmente
atingidos tais como, por exemplo, os adolescentes. As repercussões do uso indevido de substâncias psicoativas nessa faixa etária são particularmente nefastas.
Ressentimo-nos da inexistência, em nosso meio, de um instrumento de rastreamento que possa nos dar uma medida dos padrões de uso e das características desse
consumo entre adolescentes. O PESQ (Personal Experience Questionnaire) é um instrumento desenvolvido nos Estados Unidos para esse fim, mas cujas propriedades
psicométricas não foram ainda avaliadas em nosso meio.
Objetivo: Avaliar a validade da versão brasileira do Personal Experience Questionnaire.
Método: Foram avaliados 41 adolescentes atendidos no PROAD (Programa de Orientação e Atendimento a dependentes) do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP,
São Paulo, em 2003, comparativamente a um grupo de 43 adolescentes da população geral. Ambas as populações responderam diversos instrumentos, incluindo o
PESQ.
Resultados: Entre os adolescentes da população geral, o índice de severidade de uso de drogas foi de 7,02 + 7,84, enquanto na população clínica, foi de 21,.92 + 9,33
(t = 7,70; p < 0,001). Além disso, ambas as populações apresentaram desempenhos com diferenças estatisticamente significativas em sub-escalas do instrumento.
Conclusão: A versão brasileira do Personal Experience Questionnaire mostrou ser um instrumento válido para a diferenciação entre populações de adolescentes clínica
e não-clínica, quanto ao uso de substâncias.
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Resumo:
Introdução: A partir dos anos 80, verificou-se um aumento de mortes e lesões por causas externas, acompanhado de um maior controle das doenças infecto-contagiosas.
A esta realidade se somou a atuação e envolvimento da sociedade em movimentos organizados no combate às violências, como o de mulheres e de defesa dos direitos
das crianças, que impulsionaram ações e políticas públicas.
O problema desta pesquisa diz respeito ao atendimento em saúde a violências e lesões autoprovocadas num hospital municipal, em São Paulo. Trata-se de um Hospital,
criado em 1981, para atender urgências e emergências localizado estrategicamente numa área de grande densidade populacional e próximo a importantes vias de
tráfego. Nesse hospital também funciona o Centro de Controle de Intoxicações (CCI), referência municipal no atendimento às intoxicações.
Objetivos: Analisar como os profissionais de saúde identificam e tratam as violências e lesões autoprovocadas em um hospital de emergências.
Metodologia: Os propósitos da pesquisa orientaram a adoção da metodologia qualitativa com utilização das técnicas de observação dos atendimentos, estudo da trajetória
percorrida pelos casos e rotina de atendimento, estudo de dados e registros hospitalares e entrevistas roteirizadas com profissionais de saúde. O trabalho de pesquisa
desenvolvido nessa etapa acompanhou algumas equipes de plantão da emergência do Hospital e do CCI.
Discussão:
A organização do trabalho das equipes médicas no hospital é feita por plantões, mas também há profissionais trabalhando como diaristas. Essa organização acarreta
desdobramentos no atendimento no que diz respeito ao vínculo e também a continuidade do atendimento. Os profissionais apresentam uma concepção do que é
urgência/emergência distinta em relação à concepção dos pacientes e, pode-se afirmar, que isso interfere no atendimento à violência. Assim, os casos de ferimentos por
armas de fogo ou brancas não são identificados, muitas vezes, na categoria “violência”, pois são vistos como a própria razão de ser da emergência.
Considerando-se a atenção às lesões autoprovocadas, dos atendimentos realizados pelo CCI, 25% deles são hospitalares, os demais são telefônicos. Estamos em fase
de investigação desses casos através da análise qualitativa de prontuários e entrevistas com os profissionais envolvidos. Do levantamento preliminar das informações
colhidas em prontuários identificamos casos de ingestão excessiva de medicamentos por mulheres classificadas como tentativa de suicídio, que alegam ter por objetivo
o aborto. Nesse sentido, investigamos os critérios utilizados nas classificações pelos profissionais e as implicações para a conduta ao paciente atendido.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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